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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi dasar 

meningkatnya pembangunan di berbagai bidang yang mana berpengaruh pada 

kebutuhaan sarana transportasi. Transportasi merupakan hal yang sangat penting 

bagi kehidupan bermasyarakat, karena untuk memenuhi aktifitas sehari – hari 

yang berfungsi sebagai suatu alat untuk perpindahan orang maupun barang dari 

tempat satu ke tempat lain. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan 

kebutuhan transportasi yaitu kebutuhan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan 

efisiensi guna mengembangkan sistem transportasi.  

Tamin (2000) menyatakan bahwa ”pertumbuhan ekonomi akan 

menyebabkan mobilitas seseorang meningkat karena kebutuhan pergerakannya 

juga meningkat, bahkan bisa melebihi kapasitas sistem prasarana transportasinya”. 

Peningkatan jumlah pergerakan kendaraan tersebut juga terjadi di Surakarta, salah 

satunya terlihat dari antrian kendaraan di Jl. Slamet Riyadi (ruas antara Simpang 

Gendengan – Simpang Ngapeman, Surakarta). 

Jl. Slamet Riyadi Surakarta merupakan tipe tiga lajur satu arah (3/1) dan 

ditambah oleh adanya on-street parking. Jalan ini memiliki arus lalu lintas 

kendaraan yang cukup padat, karena di sepanjang sisi jalan ini terdapat cukup 

banyak aktifitas perdagangan, dan perkantoran selain juga ada area wisata Taman 

Sriwedari. Meskipun arusnya padat, akan tetapi iring-iringan atau antrian 

kendaraan yang berjalan terlihat tidak beraturan. Ketidakberaturan ini disebabkan 

karena tidak adanya pemisahan antara sepeda motor dan kendaraan bermotor 

lainnya. Hal ini juga ditambah dengan tidak berlakunya disiplin penggunaan lajur 

lalu lintas. Sepeda motor bisa bergerak pada area yang sempit, sehingga sering 

terlihat memanfaatkan gap antar kendaraan roda empat. Selain itu dimensi 

kendaraan beroda empat yang bermacam-macam juga menyebabkan kebutuhan 

ruang lalu lintas di jalan berbeda-beda. Menurut Hidayati (2013) lebar kendaraan 

bermotor berkisar antara 0,69 – 2,44. Perbedaan lebar kendaraan inilah yang 
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menyebabkan kebutuhan pengemudi kendaraan bisa mengikuti ketersediaan area 

lajur lalu lintas di lapangan.  

Perbedaan pergerakan tiap pengemudi tersebut menyebabkan timbulnya 

beberapa pola pergerakan kendaraan dalam 1 lajur lalu lintas. Pola ini dapat 

terjadi baik ketika arus lalu lintas tidak terlalu padat maupun ketika padat. 

Berdasar uraian tersebut di atas, maka penelitian tentang pola pergerakan 

kendaraan dalam 1 lajur lalu lintas ini perlu dilakukan. Pengelompokan pola yang 

terjadi di lapangan akan dilakukan untuk dianalis pengaruhnya terhadap 

karakteristik arus lalu lintas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat diambil 

beberapa rumusan masalah:  

1. Bagaimana pola-pola pergerakan kendaraan yang terjadi di ruas Jl. 

Slamet Riyadi, Surakarta? 

2. Bagaimana kondisi arus lalu lintas ditinjau dari kecepatan dan flow rate 

di ruas Jl. Slamet Riyadi, Surakarta? 

3. Bagaimana pengaruh pola pergerakan kendaraan terhadap  karakteristik 

arus lalu lintas tersebut diatas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pola pergerakan kendaraan yang terjadi di ruas Jl. Slamet 

Riyadi, Surakarta. 

2. Mengetahui kondisi arus lalu lintas ditinjau dari kecepatan dan flow rate 

di ruas Jl. Slamet Riyadi, Surakarta. 

3. Mengetahui pengaruh pola pergerakan kendaraan terhadap karakteristik 

arus lalu lintas tersebut diatas. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan bagi peneliti untuk 

mengetahui pola pergerakan terhadap karakteristik arus lalu lintas yang 

terjadi pada suatu ruas jalan tertentu. 

2. Secara praktis, sebagai referensi untuk memberi masukan kepada 

pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surakarta serta pihak – pihak yang 

terkait  selaku pemegang kebijakan guna membuat pemikiran, rencana 

dan langkah – langkah yang baru sesuai keinginan dan kebutuhan 

masyarakat, sehingga dapat diaplikasikan dalam usaha mengurangi 

kemacetan terhadap kapasitas jalan yang ada. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar memudahkan dalam analisis, maka perlu diadakan pembatasan 

permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian hanya pada ruas Jl. Slamet Riyadi dengan panjang 

segmen 5 m, sekitar stadion Sriwedari Surakarta. 

2. Survei dilakukan pada jam 09.05 – 14.05 WIB. 

3. Pola pergerakan kendaraan yang diamati hanya mencakup pada jenis 

kendaraan bermotor saja meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 

empat. 

4. Pengaruh pola pergerakan ditinjau dari: kecepatan dan volume, model 

hubungan antara pola pergerakan dengan keduanya. 

5. Tidak menghitung kepadatan. 

6. Model analisis yang digunakan adalah regresi multilinier. 

7. Lajur yang diteliti adalah 1 lajur yaitu lajur tengah pada segmen ruas 

jalan di atas. 

8. Survai dilakukan dengan menggunakan handycam yang kemudian 

diekstract dengan menggunakan program software yang merupakan 

produk dari Sony DCR SR47E yang disebut PMB. 
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F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan kajian literatur, penelitian berjudul Pengaruh Pola Pergerakan 

Kendaraan Terhadap Karakteristik Arus Lalu Lintas Pada Ruas Jl. Slamet Riyadi 

Surakarta ini belum pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya. Meskipun 

demikian ada beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, yaitu:  

1. Idris (2010) meneliti tentang Kriteria Lajur Sepeda Motor Untuk Ruas Jalan 

Arteri Sekunder. 

2. Aziz (2012) meneliti tentang Analisis Waktu Tempuh Sepeda Motor di Jalan 

Arteri di Kota Makassar. 

 


