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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Perkembangan IPTEK menjadi dasar meningkatnya pembangunan diberbagai 

bidang yang berpengaruh pada kebutuhan sarana transportasi. Hal tersebut 

mengakibatkan volume lalu lintas pada suatu jalan menjadi semakin padat. Masalah 

tersebut terlihat dari banyaknya penumpukan lalu lintas pada suatu jalan, seperti 

terlihat dari semakin panjangnya iring-iringan kendaraan (platoon) di ruas jalan Jl. 

Slamet Riyadi, Surakarta. Perbedaan karakteristik kendaraan dalam lalu lintas serta 

kondisi geometrik jalan akan mempengaruhi karakteristik dari platoon tersebut. 

Secara visual, hal ini dapat di lihat dari kondisi headway nya yang berubah-ubah. 

 Headway atau time headway merupakan parameter arus lalu lintas yang sangat 

penting kegunaannya dalam sistem transportasi. Sebagai contoh, headway dapat 

digunakan untuk mengestimasi flow rata. Nilai headway juga berguna untuk 

mengontrol jarak aman antara kendaraan yang beriring-iringan agar tidak terjadi 

tabrakan. Apalagi pada daerah perkotaan yang arus lalu lintas yang terjadi sangat 

padat seperti di Jl Slamet Riyadi, Surakarta tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan 

untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas. 

 Banyaknya kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut akan mengakibatkan 

kemacetan lalu lintas. Selain itu, perilaku pengendara yang kurang memperhatikan 

akan keselamatan berlalu lintas juga akan mempengarui nilai headwaynya. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu dilakukan kajian tentang pentingnya 

berkendara dengan memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan 

orang lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana headway dari 

beberapa variasi kendaraan di Jl. Slamet Riyadi Surakarta khususnya kendaraan 

bermotor. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pola iring-iringan kendaraan yang terjadi di Jl. Slamet Riyadi? 

2. Berapakah headway rata-rata masing-masing pola di atas? 

3. Berapakah flow rate lalu lintas kendaraan dari hasil perhitungan? 

4. Apakah nilai flow rate dari poin (3) sama dengan flow rate di lapangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi pola iring-iringan kendaraan di Jl.Slamet Riyadi, Surakarta. 

2. Mengetahui nilai headway lapangan pada masing-masing pola iring-iringan 

kendaraan. 

3. Mengetahui flow rate lalu lintas dari hitungan. 

4. Membandingkan flow rate hasil perhitungan dengan flow rate di lapangan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Meningkatkan pemahaman ilmu yang diperoleh diperkuliahan dan memberikan 

sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Teknik Sipil, 

khususnya bidang Transportasi. 

2. Peneliti dapat mengetahui headway kendaraan yang terjadi pada lokasi penelitian 

tersebut. 

 

E. Keaslian Penelitian 

  Berdasarkan kajian literatur, penelitian berjudul Analisis Karakteristik Arus Lalu 

Lintas Ditinjau dari Time Headway di Jalan Slamet Riyadi Surakarta ini belum 

pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya. Meskipun demikian ada beberapa 

penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, yaitu:  
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1. Sukowati (2004) meneliti tentang, Karakteristik Headway Kendaraan di Jalan Tol 

dan Jalan Non Tol. 

2. Kurniawan (2008) meneliti tentang Studi Karakteristik Headway Antar Kendaraan 

Pada Ruas Jalan di Kota Padang. 

3. Wulandari (2011) meneliti tentang Studi Penetapan Nilai Ekuivalensi Mobil 

Penumpang Pada Kendaraan Berat Mengggunakan Metode Headway dan Analisis 

Regresi Linier. 

4. Liwangka (2015) meneliti tentang Analisis Time Headway Kendaraan Truck Pada 

Jaringan Jalan Arteri di Kota Makassar. 

 

F. Batasan Masalah 

 Tugas akhir ini mencakup studi karakteristik headway antar kendaraan pada 

ruas jalan di daerah perkotaan, dengan beberapa batasan yaitu: 

1. Survai dilakukan di Jl. Slamet Riyadi Kota Surakarta tepatnya di depan Stadion 

Sriwedari. 

2. Lajur yang diteliti hanya laju tengah. 

3. Kendaraan yang diamati hanya mencakup kendaraan bermotor saja. 

4. Dalam perbandingan pengujian data menggunakan pengujian Uji t. 

5. Survai dilakukan dengan menggunakan handycam selama 5 jam yang kemudian 

diekstrak dengan menggunakan program software yang merupakan produk dari 

Sony DCR SR47E yang disebut PMB. 

 


