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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Transportasi merupakan sebuah usaha memindahkan, menggerakkan, 

mengangkut atau mengalihkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat lain, di 

mana di tempat lain ini obyek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk 

tujuan tertentu (Miro, 2004). 

Masalah transportasi berkaitan erat dengan tata ruang perkotaan yang ada 

di suatu wilayah. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan 

utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Perencanaan tata ruang kawasan 

perkotaan, secara sederhana, dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan 

pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur 

pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi 

yang diinginkan. Rencana tata ruang yang ada di suatu perkotaan di suatu wilayah 

berdampak besar terhadap sistem transportasi di kawasan perkotaan terutama 

dalam hal kemacetan lalu lintas (Jeppi, 2008) 

Menurut Ofyar Z Tamin (1997), permasalahan transportasi di Indonesia 

sudah sedemikian parah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, 

Medan dan Bandung. Permasalahan Transportasi kota yang ada antara lain : 

kemacetan lalu lintas yang disebabkan adanya peningkatan kegiatan kota, 

peningkatan volume lalu-lintas, barang dan penumpang, dan peningkatan 

penggunaan sarana dan prasarana transportasi. Kurang disiplinnya pengguna jalan 

serta kurangnya sarana dan prasarana transportasi disebabkan terbatasnya lahan 

dan dana dalam pengembangan transportasi kota, sehingga tidak terpenuhinya 

kebutuhan dan pelayanan transportasi. Akibat yang paling dirasakan pada 

kemacetan lalu lintas yang sering terjadi dan terlihat jelas dalam bentuk antrian 

panjang, dan juga polusi baik suara maupun udara. Masalah lalu lintas jelas 
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menimbulkan kerugian dalam hal pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu 

dan juga rendanya kenyamanan. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di perkotaan menyebabkan 

meningkatnya masalahmasalah sosial, ekonomi dan perkembangan kota, misalnya 

peningkatan pengangguran, peningkatan kriminalitas, peningkatan pencemaran, 

dan banyak yang terjadi di perkotaan menjamurnya pedagang kakilima, 

penurunan kualitas permukiman, dan menyebarnya kemacetan lalulintas (Saratri, 

1998). 

Kota Surakarta adalah sebuah kota yang terdapat di Jawa Tengah yang 

dikenal dengan nama Solo atau Sala. Kota Surakarta ini menempati peringkat 

kesepuluh wilayah terbesar di Indonesia setelah Yogyakarta. Di sebelah utara 

Kota Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, di sebelah barat berbatasan 

dengan Kota Kartasura, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Solo Baru 

Kabupaten Sukoharjo. 

Dilihat dari letak wilayahnya, Kota Surakarta berpotensi sebagai daerah 

transit yang strategis, Karena Kota Solo merupakan pertemuan dari tiga jalur 

utama kota besar dari jalur transportasi Jawa, yaitu jalur ke Yogyakarta, Semarang 

dan Surabaya. Kota Surakarta juga dikenal dengan kota budaya karena di kota ini 

banyak tempat – tempat bersejarah seperti keraton, sehingga banyak wisatawan 

yang singgah di kota ini. Di kota budaya ini juga berdiri universitas – universitas 

yang lumayan favorit seperti Universitas Sebelas Maret, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Universiras Slamet Riyadi,Universitas Surakarta, dan 

masih banyak sekolah tinggi lainnya, sehingga banyak mahasiswa pendatang yang 

tinggal di Kota Surakarta. Faktor – faktor itulah yang membuat Kota Surakarta 

semakin ramai dan hidup. Kondisi inilah yang membuat pemerintah Kota 

Surakarta berinisiatif untuk mengembangkan Kota Surakarta menjadi Kota 

Metropolis,yang berbudaya dengan slogan Spirit Of Java. 

Kota Surakarta juga mengalami beberapa masalah di atas terutama 

semakin meningkatnya sebaran simpul-simpul kemacetan baik di pusat kota, 

maupun di pinggiran kota . Kemacetan lalulintas di Kota Surakarta disebabkan 
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oleh tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan tiap tahun yang mencapai 

lebih dari 10% dengan pertumbuhan luas jalan yang hanya 3% pertahun (DLLAJ, 

2005). Selain itu kemacetan lalu-lintas juga disebabkan oleh perilaku manusia 

yang tidak disiplin dalam berlalu-lintas dan kegiatan lain yang mempengaruhi 

kelancaran arus lalu-lintas seperti PKL, pengemis. Aktivitas penduduk Kota 

Surakarta sehari-hari yang sangat padat seperti bekerja, maupun berpergian ke 

sekolah, berbelanja, berekreasi tidak lepas dari kegiatan transportasi, dalam artian 

selalu mempergunakan sarana dan prasarana lalulintas. Aktifitas tersebut secara 

rutin dilakukan setiap hari dengan pola yang selalu sama baik jam-jam tertentu 

atau pada tempat-tempat tertentu, sehingga aktifitas memberikan kontribusi pada 

kemacetan lalu-lintas. 

Pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2015 dari tahun ke 

tahun mengalami kenaikan yang signifikan dimana jumlah perempuan lebih 

mendominasi daripada jumlah laki-laki  seperti pada Tabel 1.1. Pertumbuhan dan 

perkembangan kota yang demikian pesat akan menuntut masyarakat untuk 

melekukan interaksi dengan banyak pihak dan banyak tempat. 

Tabel 1.1.Jumlah Penduduk Kota Surakarta tahun 2015 

Kecamatan Laki-laki Perempuan L+P 
n (jiwa) % n(jiwa) % n (jiwa) % 

Laweyan 49.787 17,87 51.537 18,08 101.324 17,98 
Serengan 26.681 9,58 27.653 9,70 54.334 9,64 
Pasarkliwon 42.651 15,31 42.958 15,07 85.609 15,19 
Jebres 71.456 25,64 75.539 25,45 143.995 25,55 
Banjarsari 88.069 31,61 90.328 31,69 178.397 31,65 
Kota 278.644 100,00 285.015 100,00 563.659 100,00 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2015 
 

Kini Kota Surakarta mulai mengalami masalah lalu lintas, kemacetan 

merupakan masalah lalu lintas yang harus dicari solusi penyelesaiannya. 

Kemacetan di Kota Surakarta sendiri terjadi di waktu tertentu dan pada beberapa 

titik padat lalu lintas. Ada beberapa titik di Surakarta yang sering terjadi 

penumpukan kendaraan yang melintas sehingga menimbulkan kemacetan, 

contohnya di Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Yos Sudarso,. Penyebab utama 
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kemacetan-kemacetan ini adalah pertama, terjadinya peningkatan jumlah 

kendaraan pada titik-titik tertentu dan waktu tertentu. Kedua, peningkatan jumlah 

kendaraan di Surakarta tidak 3 sebanding lurus dengan daya tampung infrastruktur 

jalannya Serta dari keadaan jalan tersebut, seperti pada Tabel 1.2, masih banyak 

terdapat kerusakan terutama di jalan perkotaan dengan presentase Jalan propinsi 

10.99 serta jalan perkotaan sebesar 52.5 

Tabel 1.2. Status Jalan Surakarta 2014 

Kondisi Jalan Status Jalan (Km) 
Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kab/Kota 

Baik 2.65 - 431.452 
Sedang 6.05 4.49 189.408 
Rusak 4.45 10.99 52.5 
Rusak Berat - - 3.2 

   Sumber : Surakarta dalam angka 2015 

 

Kota Surakarta memiliki beberapa jalan yaitu jalan arteri, primer, dan lokal 

yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jalan Yos Sudarso mayoritas di 

gunakan kegiatan sosial dan ekonomi, yaitu untuk kantor, Perumahan, serta untuk 

perdagangan, sedangkan untuk di sepanjang Jalan Kapten Mulyadi dan Jalan 

Veteran digunakan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kota Surakarta.  

Kemacetan lalu lintas cenderung terjadi pada jalan-jalan utama karena 

volume kendaraan yang melintas cukup tinggi. Hal ini dapat terlihat di kota-kota 

besar seperti Kota Jakarta dan Kota Surabaya. Identifikasi permasalahan lalu 

lintas yang akan dilakukan di Kota Surakarta ini dikhususkan pada Jalan 

arteri/utama yaitu Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Veteran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Tingkat Kemacetan Lalulintas di Ruas Jalan Kapten Mulyadi, 

Jalan Yos sudarso, dan Jalan Veteran Kota Surakarta dengan Visualisasi 

WEBGIS” 
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1.1.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas maka dalam penelitian 

ini akan dibahas permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pelayanan di ruas jalan Kapten Mulyadi, Jalan Yos 

Sudarso, dan Jalan Veteran di Kota Surakarta 

2. Bagaimana tingkat kemacetan lalu-lintas yang terjadi di ruas jalan Kapten 

Mulyadi, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Veteran di Kota Surakarta 

3. Faktor apa saja yang menjadi pemicu tingkat kemacetan di ruas jalan Kapten 

Mulyadi, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Veteran di Kota Surakarta 

4. Bagaimana memvisualisasikan kemacetan secara webgis diruas jalan Kapten 

Mulyadi, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Veteran di Kota Surakarta 

 

1.1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu berupa : 

1. Mengetahui tingkat pelayanan di ruas jalan Kapten Mulyadi, Jalan Yos 

Sudarso, dan Jalan Veteran di Kota Surakarta  

2. Menganalisis tingkat kemacetan lalu-lintas yang terjadi di ruas jalan Kapten 

Mulyadi, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Veteran di  Kota Surakarta 

3. Menganalisis faktor apa saja yang menjadi pemicu tingkat kemacetan di ruas 

jalan Kapten Mulyadi, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Veteran di Kota Surakarta 

4. Memberikan informasi tingkat kemacetan secara visual web desktop di ruas 

Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Veteran di Kota 

Surakarta 

 

1.1.3. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat digunakan untuk : 

1. Memberikan informasi tentang kemacetan yang terjadi di ruas jalan ruas jalan 

Kapten Mulyadi ,Jalan Yos Sudarso dan Jalan Veteran  Kota Surakarta 

terutama pada jam-jam sibuk. 
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2. Dapat digunakan oleh instansi terkait untuk dapat mengurangi bahkan 

mencegah terjadinya kemacetan yang terjadi di ruas jalan daerah penelitian.  

3. Pengembangan dengan WEBGIS, guna memberikan informasi tentang 

kemacetan di  Jalan Kapten Mulyadi,Jalan Yos Sudarso dan Jalan Veteran 

Kota Surakarta.. 

 

1.2. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1 Transportasi 

1.2.1.1.Transportasi 

Menurut Fidel Miro (1997), secara historis bentuk morfologi kota 

akan mempengaruhi pola jaringan transportasi kota tersebut dan akan 6 

membentuk model struktur jaringan jalan tertentu pada kota itu. Bentuk 

fisik (morfologi) suatu kota tergambar dari garis batas geografis kota 

tersebut. Setiap kota pada umumnya secara geografis fisik berbeda garis 

batasnya yang berarti juga bentuk fisik morfologi kota-kota itu. Perbedaan 

ini akan membawa struktur jaringan jalan dan pola jaringan jalan di setiap 

kota tidak sama antara suatu kota dengan kota lainnya. Terdapa beberapa 

bentuk penyebaran pusat-pusat kegiatan kota (tata guna lahan) di 

perkotaan yang membentuk kota (morfologinya) seperti: 

a. Bentuk kota yang memusat (consentric zone) Kota ini biasanya ada 

pada   kota-kota kecil dan sedang dimana terdapat hanya satu pusat 

kegiatan kota (Central Bussiness District – CBD) yang terdiri dari 

kawasan perkantoran, hotel, pusat perdagangan dan di lingkungan 

CBD ini terdapat kawasan yang melingkari CBD yang terdiri dari 

kawasan industri dan perumahan. Di pinggir kota terdapat permukiman 

mewah dan lingkaran jalan arteri primer dan sekunder.  

b. Bentuk kota jari-jari (Radial) Bentuk kota-kota ini terdapat pada kota-

kota sedang dimana pada titik tengahnya terdapat satu kawasan CBD. 

Kemudian secara memisah di sekeliling CBD terdapat kawasan 

industri dan perdagangan. Disamping kawasan itu yang masih sejajar 

dengan kawasan industri dan perdagagan terdapat kawasan 
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permukiman tingkat rendah selanjutnya agak jauh terdapat 

permukiman mewah dan sebagai pembatas kota melingkar jalan arteri 

primer dan arteri sekunder.  

c. Bentuk kota dengan pusat kegiatan banyak (multiple) Kota yang 

berbentuk ini ada pada kota-kota besar metropolitan umumnya yang 

mempunyai banyak CBD. Setiap CBD memiliki kawasan 

sendirisendiri dan dihubungkan oleh jaringan jalan arteri primer dan 

arteri sekunder.  

Dengan adanya tata guna lahan, jumlah kegiatan yang meningkat 

akan menimbulkan peningkatan kebutuhan transportasi. Peningkatan 

kebutuhan ini menyebabkan kelebihan beban pada fasilitas-fasilitas 

transportasi di perkotaan yang harus 

ditanggulangi dengan peningkatan yang sama besarnya dalam penyediaan 

pelayanan trasnportasi. Hubungan transportasi dengan tata guna lahan 

sangat erat. Di perkotaan, sistem transportasi dan tata guna lahan saling 

mempengaruhi. Oleh karena itu, apabila salah satu bagian tersebut 

mengalami perubahan, maka bagian yang lainnya juga akan mengalami 

perubahan (Catanese dan Synder, 1986 dalam Jepy Firmansyah)kebutuhan 

ini menyebabkan kelebihan fasilitas-fasilitas transportasi yang harus 

ditanggulangi dengan peningkatan yang sama besarnya dalam penyediaan 

pelayanan transportasi. Hubungan transportasi dengan tata guna lahan 

sangat erat. Di perkotaan sistem transportasi dan tata guna lahan saling 

mempengaruhi. Oleh karena itu, apabila salah satu bagian tersebut 

mengalami perubahan, maka bagian yang lainnya juga akan mengalami 

perubahan (Cantanese dan Synder, 1986 dalam Jepy Firmansyah). 
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1.2.1.2.Lalu Lintas 

Menurut Awaludin dalam Naning (1983) yang dimaksud lalu lintas dalam 

gerakan pindah manusia dengan/tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat 

lain, sedangkan menurut Marjono (1965) yang dimaksud lalu lintas adalah 

perpindahan semua barang atau makhluk hidup melalui jalur jalan tertentu.  

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas danAngkutan Jalan tahun 1992 

dalam pasal 1, yang dimaksud lalu lintas adalah gerakan kendaraan, orang dan 

hewan di jalan (UU no.14 th 1992) 

Lalu lintas di dalam undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan 

sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang 

dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi 

gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas 

pendukung. 

  

1.2.1.3.Kemacetan 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) definisi kemacetan ialah 

tidak dapat bekerja dengan baik, tersendat, serat, terhenti dan tidak lancar.Selain 

itu, Hoeve (1990) juga mengatakan bahwa “Kemacetan merupakan masalah yang 

timbul akibat pertumbuhan dan kepadatan penduduk” sehingga arus kendaraan 

bergerak sangat lambat. Masalah kemacetan akan timbul pada kota yang 

penduduknya lebih dari 2 juta jiwa, seperti Jakarta, Medan, Bandung, dan 

Jogyakarta. Macet terjadi hampir setiap saat ini memang membuat lalu lintas di 

ibukota terasa begitu tidak nyaman bagi para pengguna jalan. 

Boediningsih (2011) menyatakan bahwa “Kemacetan lalu lintas terjadi 

karena beberapa factor, seperti banyak pengguna jalan yang tidak tertib, pemakai 

jalan melawan arus, kurangnya petugas lalu lintas yang mengawasi, adanya mobil 

yang parkir di badan jalan, permukaan jalan tidak rata, tidak ada jembatan 

penyeberangan, dan tidak ada pembatasan jenis kendaraan. Banyaknya pengguna 

jalan yang tidak tertib, seperti adanya pedagang kaki lima yang berjualan di tepi 

jalan, dan parkir liar. Selain itu, ada pemakai jalan yang melawan arus. Hal ini 

terjadi karena kurangnya jumlah petugas lalu lintas dalam mengatasi jalannya lalu 
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lintas terutama di jalan-jalan yang rawan macet. Penyebab lainnya adalah 

permukaan jalan yang tidak rata. Sebaiknya dilakukan perbaikan jalan agar jalan 

kembali rata. Selain itu, jenis kendaraan yang lewat di jalan-jalan tertentu 

sebaiknya ada pembatasan, misalnya untuk mobil truk tidak boleh melewati jalan 

yang rawan macet pada jam-jam sibuk dengan tujuan untuk menghindari 

kemacetan lalu lintas.  

 

1.2.1.4.Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu atau seni untuk memperoleh 

informasi tentang obyek daerah atau gejala melalui analisis data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan obyek daerah atau gejala 

yang dikaji (kieffer, 1979 dalam sutanto,1986). Foto udara merupakan gambaran 

bumi yang diperoleh dari pesawat udara atau platform lainnya pada ketinggian 

tertenu dengan menggunakan kamera sebagai sensor dengan menggunakan 

spektrum tampak mata atau perluasannya yakni ultra violet dan infra merah. 

Semua kenampakan di permukaan bumi yang tidak terlalu kecil ukurannya dan 

tidak terhalang obyek lain akan tergambar pada foto udara dengan wujud dan 

letak yang mirip dengan kenampakan yang ada di permukaan bumi, dengan 

memakai foto udara, delineasi akan mudah dilakukan karena pandangan mata 

dapat luas dan dapat dilakukan di laboratorium. Tetapi meskipun dilakukan di 

laboratorium harus ada cek lapangan secara sampelm sehingga untuk penelitian 

akan menghemat waktu dan tenaga. Untuk obyek-obyek yang sulit dikenal karena 

terhalang oleh kenampakan obyek lain, seperti penutup vegetasi, bangunan, 

bayangan dan sebagainya bisa diusahakan diidentifikasi dengan mengasosiasikan 

(melihat keterkaitan) dengan kenampakan obyek lain sehingga berdasarkan sifat-

sifat unsur pengenal interpretasi citra, sebagai contoh bentukjaringan jalan 

dapatmdikenali dari foto udara. 

Menurut Sutanto (1986), citra termasuk salah satu hasil penginderaan juh 

fotografik yaitu sistem penginderaan jauh yang dalam merekam obyeknya 

menggunakan kamera sebagai sensornya, film sebagai detektor dan menggunakan 

tenaga elektromagnetik yang berupa spektrum tampak pada mata dan 
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perluasannya. Dengan adanya wujud dan letak obyek seperti tersebut diatas maka 

citra merupakan alat yang baik untuk mendukung penelitian ini guna memperoleh 

infomasi tentang daerah rawan kemacetan lalu lintas. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu suatu perangkat alat untuk 

mengumpulkan, menyimpan, menggali kembali, mentransformasi dan menyajikan 

data spasial dari aspek-aspek permukaan bumi (Burrough, 1986 dalam Baba Barus 

dan U.S. Wiradisastra, 2000). Hasil dari interpretasi foto udara dan kerja lapangan 

dapat dianalisis melalui SIG yang berbasis komputer. Dengan SIG diharapkan 

mampu memberikan hasil mengenai lokasi daerah rawan kemacetan lalu lintas 

khususnya peta lokasi daerah rawan kemacetan lalu lintas.    

 

1.2.1.5.Citra Ikonos 

IKONOS adalah satelit komersial beresolusi tinggi pertama yang 

ditempatkan di ruang angkasa. Satelit IKONOS diluncurkan oleh GeoEye pada 

tanggal 24 September 1999. Satelit ini membawa satu sensor pankromatik dan 

satu sensor multispektral. IKONOS memproduksi citra beresolusi 1 meter 

untukpankromatik (hitam putih) dan citra beresolusi 4 meter untuk multispektral 

(Red, Blue, Green dan Nearinfrared) yang dapat dikombinasikan dengan berbagai 

cara untuk mengakomodasikan secara luas aplikasi citra beresolusi tinggi. 

Sensor OSA pada satelit IKONOS didasarkan pada prinsip pushbroom dan 

dapat secara simultan mengambil citra pankromatik dan multispektral.IKONOS 

mengirimkan resolusi spatial tertinggi sejauh yang dicapai oleh sebuah satelit 

sipil. Bagian dari resolusi spasial yang tinggi juga mempunyai resolusi 

radiometrik tinggi menggunakan 11- bit.14 Data IKONOS dapat digunakan untuk 

pemetaan topografi dari skala kecil hingga menengah, Aplikasi IKONOS bisa 

juga untuk pemetaan sumberdaya alam daerah pedalaman dan perkotaan, analisis 

bencana alam, kehutanan, pertanian, pertambangan, teknik konstruksi dan deteksi 

perubahan.dapat dilihat pada tabel IKONOS mampu menyediakan data yang 

relevan untuk studi lingkungan serta pandangan udara dan foto satelit untuk 

banyak tempat di seluruh dunia.     
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1.2.1.6.Intepretasi Citra 

Interpretasi merupakan kegiatan menterjemahkan obyek yang tampak pada 

citra. Interpretasi citra umumnya dimulai dari yang paling mudah kearah yang 

lebih sulit. Interpretasi citra dapat dibedakan menjadi 2 macam:  

1. Interpretasi manual  

Interpretasi manual dilakukan pada citra yang dikonversi dalam bentuk 

foto. Interpretasi dilakukan secara manual yaitu dengan mengenali 

karakteristik obyek berdasarkan rona/ warna,.  

a. Rona atau warna Rona  

Rona adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada 

citra. Rona pada foto pankromatik merupakan atribut bagi obyek yang 

berinteraksi dengan seluruh spektrum tampak yang sering disebut sinar 

putih, yaitu spektrum dengan panjang gelombang (0,4 – 0,7 µm). Di dalam 

penginderaan jauh spektrum demikian disebut spektrum lebar (Sutanto 

1986, dalam Hasyim 2010).  

2. Interpretasi digital  

Interpretasi ini dapat dilakukan melalui pengenalan polaspektral 

dengan bantuan komputer. Dasar interpretasi ini berupa klasifikasi pixel 

berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara statistik.15 

Dalam melakukan proses interpretasi terdapat elemen kunci yang juga disebut 

sebagai unsur interpretasi. Unsur interpretasi ini digunakan untuk 

mempermudah dalam mengenali objek yang tampak pada citra. Unsur 

interpretasi tersebut antara lain:  

a. Ukuran  

Ukuran merupakan atribut obyek yang antara lain berupa jarak, 

luas, tinggi, lereng dan volume. Karena ukuran obyek pada citra atau Foto 

Udara merupakan fungsi skala, maka dalam memanfaatkan ukuran sebagai 

unsur interpretasi citra harus selalu diingat skalanya.  
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b. Pola  

Pola atau susunan keruangan merupakan kunci yang memadai bagi 

banyak obyek bentukan manusia dan bagi beberapa obyek alamiah 

(Sutanto 1986, dalam Hasyim 2010)  

c. Bentuk  

Bentuk merupakan variabel kuantitatif yang memberikan 

konfigurasi obyek. Bentuk merupakan atribut yang jelas sehingga banyak 

obyek yang dapat dikenali berdasarkan bentuknya.  

d. Bayangan  

Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau obyek yang berada 

di daerah gelap. Bayangan sangat penting dalam interpretasi citra terutama 

untuk mendapatkan kesan topografi. Bayangan sangat penting bagi 

penafsir karena dapat memberikan dua macam efek yang berlawanan. 

e. Tekstur  

Tekstur merupakan perubahan rona pada citra atau foto udara atau 

pengulangan kelompok obyek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara 

individual.  

f. Situs  

Merupakan posisi suatu obyek dalam kaitannya dengan kondisi 

regional (iklim, geologi regional) yang menjelaskan tentang lokasi obyek 

relatif terhadap obyek atau kenampakan lain yang lebih mudah untuk 

dikenali.  

g. Asosiasi  

Asosiasi dapat diartikan sebagai keterkaitan antara obyek yang satu 

dengan yang lainnya. Karena adanya keterkaitan tersebut maka terlihatnya 

obyek pada citra sering merupakan petunjuk bagi obyek lain 

 

1.2.1.7.Sistem Informasi Geografis berbasis WEB 

Berdasarkan Prahasta (2007) webGIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan 

digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang 

berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, mengko-
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munikasikan dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital, serta 

menjalankan fungsi-fungsi analisis dan query yang terkait dengan GIS melalui 

jaringan internet. WebGIS secara penuh disediakan untuk kemudahan pengguna 

mengakses data spasial, informasi spasial, dan pemodelan spasial. Komponen 

dasar data spasial yang berada pada server agar dapat sebuah webGIS dishare 

kepada client dapat dilihat pada Gambar 1.1 

  
                                     Gambar 1.1. Arsitektur WEBGIS 

Peneliti menggunakan ArcGIS server sebagai GIS server yang berada 

lingkungan ArcGIS produk dari Esri Incorporate. ArcGIS server yang terinstall 

dalam sebuah komputer server berada pada port 6080 atau 6443. Browser 

digunakan untuk mengakses GIS server melalui alamat komputer server 

http://gisserver.domain:6080 atau https://gisserver.domain:6443. Layanan 

      ArcGIS server melalui port 6080 dan 6443 diubah ke port standar 

yakni port 80 dan 443 (HTTP dan HTTPS) dengan cara melakukan penginstallan 

ArcGIS Web Adaptor. ArcGIS Web Adaptor akan mengkonfigurasi GIS server 

agar client dapat mengakses melalui alamat yang dicantumkan dalam web 

browser. 

 
Gambar 1.2 Single-machine Site With A Third-party Reverse Proxy Installed on 

A Dedicated Web Server dengan modifikasi penulis 
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Konfigurasikan reverse proxy web server mengisolasi ArcGIS Server di 

belakang firewall. Reverse proxy web server menerima permintaan yang masuk, 

lolos ke ArcGIS Server melalui firewall lain melalui port 6080 atau 6443 (HTTP 

atau HTTPS), dan mengirimkan respon kembali ke client. Reverse proxy server 

yang berada dalam jaringan, membantu admin mengontrol akses ke jaringan 

internal dengan aman (Gambar 1.3). 

 
Gambar 1.3 Reverse Proxy Server Would Reside in A Perimeter Network 

 

Melalui Port 80 maupun 443 (HTTP dan HTTPS), client mengakses 

webGIS. WebGIS di lingkungan ArcGIS khusunya pada ArcGIS Server terdapat 

beberapa pilihan bahasa pemrograman yakni ArcGIS API for JavaScript, ArcGIS 

API for Flex, dan ArcGIS API for Silverlight. Penelitian ini menggunakan Arcgis 

APPbuilder, Geoserver, Arcgisflex, dan Arcgis Silverlight, Mapserver dalam 

membangun web application. 

1. Arcgis Server 

ArcGIS Server dilengkapi dengan beberapa pilihan API (Aplication 

Programming Interface) sesuai keinginan developer webGIS, seperti : ArcGIS 

API for JavaScript, ArcGIS API for Flex, dan ArcGIS API for Silverlight. 

Penelitian menggunakan ArcGIS API for JavaScript dimana dalam API ini 

berisi fungsi-fungsi terkait manipulasi visualisasi peta di aplikasi. ArcGIS API 

for JavaScript ini dilengkapi dengan fitur standar diantaranya zoom, pan, 

marker, dan lain-lain. Kelas objek pada ArcGIS for JavaScript di ArcGIS 

Server meliputi : 

a. Map  : kelas peta dan fungsi pengaturan peta dasar. 
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1.2.1.8.Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.4. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Jepy 
Firmansyah 

(2008) 

Kajian Geografi Terhadap 
Kemacetan Lalu Lintas di Kota 
Surakarta Tahun 2008 

Mengetahui tingkat kemacetan lalulintas, 
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 
kemecetan lalulintas dan faktor apa saja 
yang paling berpengaruh terhadap 
kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta 

Survei 

Peta tingkat kemacetan yang 
terjadi di Kota Surakarta 
beserta faktor penyebab 
kemacetan di jalan Kota 
Surakarta 

Handy Setia 
Pratama (2014) 

Analisis Tingkat Kemacetan 
Lalu Lintas Dengan 
Memanfaatkan Citra Satelit 
Ikonos dan Sistem Informasi 
Geografis di Ruas Jalan Ahmad 
Yani, Jalan Slamet Riyadi dan 
Jalan Oerip Sumoharjo 

Mengetahui tingkat pelayanan jalan dan 
menganalisis tingkat kemacetan lalu-
lintas yang terjadi di ruas jalan Ahmad 
Yani, jalan Slamet Riyadi, dan Jalan 
Oerip Sumoharjo Kota Surakarta 

Survei 

Peta tingkat pelayanan jalan di 
Kota Surakarta dan tingkat 
kemacetan di ruas jalan 
Ahmad Yani,jalan Slamet 
Riyadi, dan jalan Oerip 
Sumoharjo Kota Surakarta 

Rahardhiansyah 
Setiawan 
Alfandani 

(2016) 

Analisis Tingkat Kemacetan 
Lalu Lintas Dengan 
Memanfaatkan Citra Satelit 
Ikonos dan Sistem Informasi 
Geografis di Ruas Jalan Letjen 
Suprapto, Jalan Ki 
Mangunsarkoro dan Jalan 
Sumpah Pemuda Kota Surakarta 

Mengetahui tingkat 
pelayanan,karakterisitik lalu lintas dan 
menganalisis tingkat kemacetan dan 
faktor-faktor wilayah yang memicu 
kemacetan di ruas jalan Letjen Suprapto, 
jalan Ki Mangunsarkoro dan jalan 
Sumpah Pemuda Kota Surakarta 

Survei 

Peta tingkat pelayanan jalan 
dan tingkat kemacetan beserta 
faktor-faktor yang memicu 
kemacetan di ruas jalan Letjen 
Suprapto, jalan Ki 
Mangunsarkoro dan jalan 
Sumpah Pemuda Kota 
Surakarta 

Danang 
Sutowijoyo 

(2017) 

Analisis Tingkat Kemacetan 
memanfaatkan citra Ikonos di 
ruas Jalan Kapten Mulyadi, 
Jalan Yos Sudarso, dan Jalan 
Veteran dengan visualisasi 
WEBGIS 

Mengetahui Faktor Penyebab kemacetan, 
serta mengetahui tingkat pelayanan serta 
beberapa titik kemacetan di ruas jalan 
Kapten Mulyadi, jalan Yos Sudarso dan 
Jalan Veteran 

Survei 

Peta Tingkat pelayanan 
Jalan,peta tingkat Kemacetan 

Lalulintas, dan Tampilan 
WEB kemacetan di ruas Jalan 

Kapten Mulyadi, Jalan 
Veteran, dan Jalan Yos 

Sudarso 
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1.2.2 Kerangka Penelitian 

Kemacetan lalu lintas adalah kondisi dimana arus lalu lintas meningkat 

pada ruas jalan tertentu sehingga waktu tempuh bertambah karena kecepatan 

kendaraan menurun yang berakibat pada titik lancarnya pergerakan di ruas jalan 

tertentu. Kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: kondisi 

alam, sistem transportasi, adanya urbanisasi, adanya kegiatan penduduk terutama 

yang memanfaatkan badan jalan dan atau trotoar, ketersediaan sarana dan 

prasarana transportasi dan lain sebagainya. 

Tingkat kemacetan lalu lintas pada suatu ruas jalan sendiri dapat diketahui 

dengan cara melihat rasio perbandingan nilai tingkat pelayanan ruas jalan dengan 

volume lalu lintas, selain itu tingkat kemacetan pada suatu ruas jalan juga dapat 

dilihat dari aktivitas yang terjadi pada saat-saat aktivitas sibuk (hari senin-kamis) 

dan pada jam-jam sibuk aktivitas manusia yang terjadi pada pukul 07.00-09.00 

pada pagi hari, 12.00-14.00 pada siang hari, dan 17.00-19.00 untuk sorehari. 

Untuk membantu mendapatkan informasi tingkat pelayanan ruas jalan juga 

digunakan Citra satelit Ikonos untuk menyadap informasi-informasi yang 

dibutuhkan secara spasial. Keunggulan dari citra satelit Ikonos ini ialah resolusi 

spasialnya yang halus dan menggambarkan kenampakan objek secara detil sesuai 

dengan kondisi asli di lapangan, hal ini dikarenakan resolusi spasial citra satelit 

Ikonos yang sangat tinggi dengan ketelitian piksel satu meter untuk pankromatik 

dan empat meter untuk multispektral. Citra satelit Ikonos dapat memberikan 

informasi atau data secara rinci, akurat, dan relatif cepat, maka citra Ikonos diduga 

merupakan alat yang baik untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan 

lahan, jaringan, bentuk, bahkan ukuran jalan 

Citra satelit Ikonos mempunyai keunggulan dapat dengan mudah 

menggambarkan beberapa keadaan lingkungan yang berbeda, maka peneliti 

memiliki praduga bahwa semakin berkembang suatu daerah maka semakin tinggi 

arus transportasi yang melewati daerah tersebut sedangkan kapasitas jalan untuk 

menampung kendaraan akan semakin berkurang sehingga menimbulkan 

kemacetan lalu lintas. Selain itu tingkat kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain seperti terdapatnya pusat perdagangan, pusat pendidikan dan 
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dengan interpretasi citra, data sekunder, dan survey lapangan. Untuk survey 

lapangan dilakukan dengan penentuan titik sampel pada ruas jalan yang menjadi 

daerah penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penentuan titik sampel adalah purposive 

sampling. Teknik sampling ini merupakan pengambilan sampel sesuai dengan 

tujuan itu sendiri. Selain itu juga dilakukan survey untuk menguji tingkat 

ketelitian interpretasi citra dan untuk mencari data volume lalulintas serta data 

geometri jalan yang tidak dapat disadap oleh Citra. Untuk memperoleh kapasitas 

dan tingkat pelayanan jalan dihitung menggunakan metode yang terdapat pada 

Indonesia Highway Capacity Manual atau manual kapasitas jalan indonesia tahun 

1997. Informasi tingkat pelayanan jalan kemudian divisualisasikan dalam bentuk 

peta dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk kemudian 

dianalisis deskriptif mengenai tingkat kemacetan lalulintas. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain variabel kapasitas 

jalan yaitu : kapasitas dasar, lebar jalan, median dan pembagian arah, penggunaan 

samping, dan ukuran kota. Variabel volume lalulintas yaitu : kendaraan ringan, 

kendaraan berat, dan sepeda motor. Perbandingan volume lalulintas dan kapasitas 

jalan akan diperoleh informasi mengenai tingkat pelayanan jalan yang kemudian 

dianalisis tingkat kemacetan jalannya. 

1.3.1. Lokasi Penelitian  

Pemilihan daerah dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 

1985). Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di ruas jalan Kota Surakarta 

yaitu jalan Kapten Mulyadi, jalan Yos Sudarso. Dan Jalan Veteran. Pertimbangan 

pemilihan daerah penelitian adalah: 

1. Jalan Kapten Mulyadi,jalan Yos Sudarso dan Jalan Veteran merupakan jalan 

utama yang memiliki aksesbilitas yang cukup tinggi di Kota Surakarta  

2. Banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang berada di sepanjang ruas jalan 

tersebut membuat jalan ini sangat padat oleh kendaraan bermotor terutama 

pada jam-jam sibuk (06.00-08.00) (12.00-14.00) (16.00-18.00) tiap harinya 

yang menyebabkan terjadinya antrian kendaraan atau kemacetan 
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1.3.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisa data sekunder dan Survei. Data sekunder didapat dari data-data yang telah 

diperoleh dari instansi terkait yang berhubungan dengan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Sedangkan survei sendiri dilakukan untuk mendapatkan data 

primer yang ada di lapangan atau daerah penelitian yang dimana data tersebut 

tidak dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra Ikonos, selain untuk memperoleh 

data yang tidak bisa diperoleh dari citra Ikonos survei lapangan juga dilakukan 

untuk uji akurasi terhadap penggunaan lahan dikarenakan citra yang digunakan 

adalah citra Ikonos tahun perekaman 2013 dikhawatirkan telah terjadi banyak 

perubahan penggunaan lahan sehingga perlu dilakukan cek ulang serta updating 

terhadap jenis penggunaan lahan yang ada dari hasil interpretasi citra Ikonos tahun 

2013 tersebut. 

1.3.3. Metode Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan  

Melakukan studi pustaka daerah penelitian yang berhubungan dengan 

subjek penelitian, orientasi lapangan untuk memperoleh gambaran kondisi 

lapangan, mengumpulkan bahan-bahan penelitin berupa peta dasar, peta 

tematik, dan data sekunder, dan mempersiapkan dasar klasifikasi data-data 

yang akan diolah. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Melakukan survei lapangan dengan membuat beberapa titik sampel di 

ruas jalan utama Kota Surakarta. Tahap kerja lapangan dilakukan untuk 

menguji kebenaran hasil interpretasi dengan kondisi sebenarnya 

dilapanganserta mengumpulkan data-data yang tidak dapat diperoleh dari citra 

Ikonos. 

a. Data primer yang didapatkan dilapangan berupa: 

1) Data volume lalu lintas  

2) Data lebar luas jalan efektif  

b. Data Sekunder yang diperlukan dari instansi-instansi terkait dalam 

penelitian ini meliputi: 
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1) Data jaringan jalan dan status jalan Kota Surakarta tahun 2013  

2) Data jumlah penduduk di Kota Surakarta tahun 2014  

c. Dan adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

Alat penelitian: 

1) Seperangkat komputer  

2) Perangkat lunak ArcGIS 10.2.2  

3) Penrangkat lunak Microsoft office word dan excel 2010 

4) GPS Handheld  

5) Kamera digital  

6) Alat tulis  

7) Software Google Map API 

Bahan Penelitian: 

1) Citra Satelit Ikonos tahun 2013 wilayah liputan Kota Surakarta  

2) Peta RBI digital lembar Kota Surakarta skala 50000 

1.3.4. Metode Pengolahan Data 

1. Pengolahan Data  

Tujuan dari analisi data adalah menyederhanakan data dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diintepretasikan. Dalam analisis 

tingkat kemacetan lalu lintas diperoleh dari proses perhitungan tingkat 

pelayanan jalan,nilai tingkat pelayanan jalan diperoleh dari volume 

lalu lintas (V) dengan kaapsitas jalan (C). 

Tingkat pelayanan jalan  

Keterangan: 

V : Volume lalu Lintas 

C : Kapasitas Jalan 

Perhitungan Kapasitas Ruas Jalan dan Volume Lalu Lintas 

a. Metode Perhitungan Kapasitas Jalan Ruas Jalan 

Perhitungan kapasitas ruas jalan menggunakan metode 

Indonesia Highway Capacity Manual (IHCM) tahun 1997 yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bina Marga Departemen 
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Pekerjaan Umum Indonesia tahun 1997. Persamaan hitungan 

sebagai berikut: 

C= Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs 

Keterangan:  

C : Kapasitas jalan (smp/jam) 

Co : Kapasitas dasar 

FCw : Faktor koreksi kapasitas untuk lebar jalan 

FCs : Faktor koreksi kapasitas akibat pembagian arah 

FCsf : Faktor koreksi kapasitas gangguan sampling 

FCcs : Faktor koreksi kapasitas akibat ukuran kota 

1) Kapasitas Dasar (Co) 

Kapasitas dasar ditentukan berdasarkan tipe jalan yang 

ada. Tipe jalan merupakan karakteristik yang menyangkut 

pembagian jumlah lajur pada badan jalan dan jumlah arah lalu 

lintas yang melintas pada ruas jalan tersebut.( lihat tabel 1.5 ) 

Tabel 1.5. Kapasitas Dasar (Co) 

No Tipe Jalan Kapasitas Dasar 
(smp/jam) 

1 empat lajur terbagi (4x-D) 
atau jalan satu arah (x/1) 1650 

2 empat lajur tak terbagi (4x-
UD) 1500 

3 Dua lajur tak terbagi 2900 
                                   Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

2) Faktor Penyesuaian Untuk Lebar Efektif Jalan (FCw) 

Faktor koreksi kapasitas akibat lebar jalan diperoleh dari 

dimensi lebar jalan. Informasi lebar jalan diperoleh melalui 

intepretasi citra Ikonos secara visual. Informasi lebar jalan yang 

diperoleh dilengkapi dengan inormasi pengurangan lebar jalan 

akibat tepi jalan untuk memperoleh jalan efektif. .( lihat tabel 1.6 ) 
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Tabel 1.6. Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Lebar Jalan (FCw) 

No Tipe Jalan Lebar jalan Efektif 
(meter) FCw 

1 empat lajur terbagi (4x-D) 
atau jalan satu arah (x/1) 

per lajur   
3,00 0,92 
3,25 0,96 
3,50 1,00 
3,75 1,04 
4,00 1,08 

2 empat lajur tak terbagi (4/x-
UD) 

per lajur   
3,00 0,91 
3,25 0,95 
3,50 1,00 
3,75 1,05 
4,00 1,09 

3 Dua lajur tak terbagi 

Total dua arah   
5 0,56 
6 0,87 
7 1,00 
8 1,14 
9 1,25 
10 1,29 
11 1,34 

                   Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

 

3) Faktor Pembagian Akibat Pembagian Arah (FCsp) 

Faktor ini merupakan koreksi akibat pembagian arah 

pada ruas jalan, yang dilihat  dari keberadaan median atau 

kondisi lalu lintas pada kedua arah. Data yang median pada 

ruas jalan diperoleh dari intepretasi citra Ikonos dan survei 

lapangan. Intepretasi citra Ikonos dilakukan jika kondisi jalan 

pada citra terlihat jelas. .( lihat tabel 1.7 ) 
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Tabel 1.7. Faktor Koreksi Kapasitas Pembagian Arah (FCsp) 

No Pembagian arah (%-%) 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 
1 Dua lajur dua arah 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 
2 Empat lajur dua arah 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 

         Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

4) Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Gangguan Sampling (FCsf) 

Faktor penyesuaian ini merupakan faktor yang 

dipengaruhi oleh kondisi penggunaan lahan dan kegiatan lain 

disekitar ruas jalan. Kondisi yang dimaksud meliputi tipe 

penggunaan lahan, kendaraan yang berhenti atau parkir dibadan 

jalan, kendaraan keluar masuk dan kendaraan lambat seperti 

becak, gerobak, dan sepeda. Informasi penggunaan lahan 

diperoleh dari intepretasi citra Ikonos. Informasi lainnya yang 

bersifat lebih detail diperoleh dari survei lapangan. .( lihat tabel 

1.8 ) 

Tabel 1.8. Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Gangguan 
Sampling (FCsf) 

No 
Kelas 

gangguan 
samping 

Jumlah 
gangguan per 

200 meter 
perjam (dua 

arah) 

Kondisi tingkat penggunaan lahan 

1 Sangat rendah <100 Permukiman hampir tidak ada 
kegiatan 

2 Rendah 100-299 Permukiman dilewati angkutan 
umum 

3 Sedang 300-499 Daerah industry/komersil dengan 
bebebrapa toko di sisi jalan 

4 Tinggi 500-899 Daerah Komersil dengan aktivitas 
sisi jalan tinggi 

5 Sangat tinggi >900 Daerah Komersil dengan aktivitas 
padat sisi jalan 

       Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

 

5) Faktor Penyesuian Akibat Ukuran Kota (FCcs) 

Faktor penyesuian ukuran kota merupakan faktor 

pnyesuaian yang dipengaruhi jumlah penduduk kota. Ukuran 
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kota yang dimaksud bukan dilihat dari ukuran kota secara fisik, 

tetapi dilihat dari jumlah penduduknya. ( lihat tabel 1.9 ) 

Tabel 1.9. Faktor Koreksi Akibat Ukuran Kota (FCcs) 

No Ukuran Kota (juta 
jiwa) Faktor Koreksi 

1 <0,1 0,86 
2 0,1-0,5 0,90 
3 0,5-1,0 0,94 
4 1,0-1,3 1,00 
5 >1,3 1,03 

                          Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

b. Pehitungan Volume Lalu Lintas  

Data volume lalu lintas diperoleh melalui survei lapangan 

perhitungan volume lalu lintas di lapangan dilakukan pada jam 

puncak pagi, siang dan sore dengan metode pengumpulan data 

secara manual. Pengambilan data dilakukan pada satu titik 

pengamatan di pertengahan ruas jalan. Jenis kendaraan dihitung 

berdasarkan jenisnya kendaraan ringan (mobil 

penumpang,minibus,pick up,truk kecil, dan jeep), kendaraan berat 

(truk dan bus) dan sepeda motor. Waktu jam kerja yang dipilih 

waktu yang dimana mempunyai karakteristik yang sama yaitu 

waktu efektif jam kerja (senin-kamis). Lalu untuk jam 

perhitungannya dilakukan pada pukul 07.00-08.00 , jam puncak 

siang pada pukul 12.00-13.00, dan jam puncak sore pada jam 

16.00-17.00. Volume kendaraan yang diperoleh dari survei adalah 

satuan kendaraan, lalu dikonversikan kedalam satuan mobil 

penumpang. .( lihat tabel 1.10 dan 1.11 ) 
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Tabel 1.10. Nilai smp untuk setiap Jalan Perkotaan terbagi 

No Tipe Jalan 
Arus lalu lintas 

Total 
(Kendaraan/jam) 

smp 

HV MC 

1 Dua lajur satu arah (2/1) dan 
empat lajur terbagi (4/2-D) 

0 1,30 0,40 

>1050 1,20 0,25 

2 Tiga lajur satu arah (3/1) dan 
enam lajur terbagi (6/2-D) 

0 1,30 0,40 

>1100 1,20 0,25 
              Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

Tabel 1.11. Nilai emp untuk Jalan Perkotaan tak terbagi dan Jalan 
Satu Arah 

No Tipe Jalan 
Arus Lalu lintas 

Total 
(Kendaraan/jam) 

emp 

HV 

MC 
Lebar lajur 
lalulintas 
(meter) 

<6 <6 

1 Dua lajur tak terbagi (2/2-Ud) 0 1,30 0,50 0,40 
>1800 1,20 0,35 0,25 

2 Empat lajur tak terbagi (4/2-
Ud) 

0 1,30 0,40 
>3700 1,20 0,25 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

 

c. Perhitungan Tingkat Pelayanan Jalan  

Tingkat pelayanan jalan merupakan suatu ruas jalan untuk 

melayani pengguna jalan. Pelayanan jalan ditunjukan dengan 

tersedianya kapasitas jalan yang cukup untuk menampung volume 

lalu lintas yang melewatinya. Nilai tingkat pelayanan jalan 

diperoleh dari perbandingan volume lalu lintas (V) dengan kapsitas 

(C), atau V/C (rasionya). Semakin besar nilai V/C maka tingkat 

pelayanan jalannya semakin buruk tetapi apabila jika semakin keci 

nilai V/C maka tingkat pelayanan jalannya semakin baik. 

Berdasarkan nilai V/C dapat diklasifikasikan tingkat pelayanan 

jalan. .( lihat tabel 1.12 ) 
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Tabel 1.12. Kelas Tingkat Pelayanan Jalan dan Karakteristik Arus Lalu Lintas 

No Kelas Tingkat 
Pelayanan Nilai V/C Ratio Karakteristik Arus lalulintas 

1 A (Sangat baik) <0,6 

A. Arus lalulintas bebas 
B. Volume lalulintas rendah 
C. Kecepatan tinggi, pemakai dapat 
memilih kecepatan yang 
dikehendaki 

2 B (Baik) 0,6-0,7 
A. Arus lalulintas stabil 
B. Kecepatan sedikit terbatas karena 
peningkatan volume lalulintas 

3 C (Sedang) 0,7-0,8 
A. Arus lalulintas stabil 
B. Kecepatan dikontrol oleh volume 
lalulintas 

4 D (Buruk) 0,8-0,9 A. Arus lalulintas tidak stabil 
B. Kecepatan rendah 

5 E (Sangat buruk) 0,9-1,0 

A. Arus lalulintas tidak stabil 
B. Kecepatan rendah 
C. Volume lalulintas mendekati 
kapasitas 

6 F (Sangat buruk 
sekali) >1,0 

A. Arus lalulintas sangat terhambat 
B. Kecepatan sangat rendah, banyak 
kendaraan berhenti 
C. Volume lalulintas diataskapasitas 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

 

1.3.5. Analisis Tingkat Kemacetan Lalu Lintas 

Analisis tingkat kemacetan lalu lintas diperoleh dari proses 

perhitungan tingkat pelayanan jalan, nilai tingkat pelayanan jalan 

diperoleh dari perbandingan volume lalu lintas (V) dengan kapasitas jalan 

(C), atau dapat ditulis ratio V/C. Semakin besar nilai V/C rasio maka 

tingkat pelayanan jalanya semakin buruk. Sebaliknya, jika semakin kecil 

nilai rasio V/C maka tingkat pelayanan jalanya semakin baik. Analisis ini 

dilakukan secara deskriptif yang didasarkan pada tingkat pelayanan jalan, 

yang memaparkan kondisi lalu lintas pada ruas jalan yang diteliti 
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1.3.6. Analisis Faktor Pemicu 

Analisis faktor pemicu kemacetan lalulintas diperoleh dari perhitungan 

banyaknya pembagian arah, penggunaan lahan, sudut parkir yang ada di daerah 

penelitian, keadaan Jalan, serta aktivitas yang terjadi di daerah penelitian, 

sehingga akan didapat factor pemicu Kemacetan di daerah penelitian 

Untuk mengetahui alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.6 
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DIAGRAM ALIR PENELITIAN 
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1.4. Batasan Operasional  
1. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh  orang, terhadap 

suatu objek, pelayanan ataupun  lingkungan. Kemudahan akses 
tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan  
fasilitas umum lainnya.  

2. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 
jalan, termasuk  bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukkan bagi  lalu lintas, yang berada pada permukaan  tanah, di 
atas permukaan tanah, di bawah permukaan  tanah dan/atau  air, serta 
di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan 
kabel.  

3. Kemacetan Lalulintas adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau 
bahkan terhentinya  lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah 
kendaraan melebihi kapasitas jalan.  

4. Kerb adalah sebuah bagian pembatas jalan.  
5. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas 

Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah 
prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, 
dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.  

6. Lebar jalan adalah lebar badan jalan (aspal) yang praktis dapat dilalui 
tidak termasuk tempat parkir atau kegiatan lainnya di tepi jalan.  

7. Mobilitas adalah suatu ukuran kemampuan seseorang untuk bergerak 
yang biasanya dinyatakan dari kemampuanya membayar biaya 
transportasi.  

8. Tingkat pelayanan jalan adalahukuran kinerja ruas jalan atau 
simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan, 
kecepatan, kepadatan dan hambatan yang terjadi.  

9. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu 
tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah  kendaraan 
yang digerakkan oleh  manusia atau  mesin. 

10. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu 
penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu 
tertentu




