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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan usaha pemindahan atau pengerakan sesuatu, 

biasanya orang atau barang dari suatu lokasi yang disebut dengan lokasi asal ke 

lokkasi lain yang biasanya disebut lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dengan 

mempergunakan alat tertentu pula. (Miro F, 1997) 

Suatu transportasi terdapat beberapa elemen-elemen serta komponen 

utama di dalamnya, yaitu 1. Manusia dan barang (yang diangkut) 2. Kendaraan 

dan peti kemas (alat angkut) 3. Jalan (tempat alat angkut bergerak) 4. Terminal 

(tempat memasukkan dan mengeluarkan yang diangkut ke dalam dan dari alat 

angkut) 5. Sistem pengoprasian (yang mengatur 4 komponen manusia/barang, 

kendaraan/peti kemas, jalan dan terminal). (Morlok, 1991 ditulis di dalam buku 

Miro F, 1997) 

Secara umum pola dan sistem jaringan jalan angkutan umum dapat 

dibedakan atas 2 (dua) jenis jalan yaitu : jalan umum dan jalan khusus. Jalan 

umum merupakan prasarana angkutan yang diperuntukan bagi seluruh lalu lintas 

umum, sedangkan jalan khusus adalah prasarana angkutan yang diperuntukan 

bagi lalu lintas selain lalu lintas umumseperti jaringan jalan yang terdapat pada 

kompleks-kompleks tertentu misalnya jalan di kompleks perkebunan, kompleks 

kehutanan, jalan pertambangan, jalan irigasi (saluran irigasi, gas, pipa-pipa 

minyak), jalan di kompleks-kompleks Hankam dan lain-lain. (Miro F, 1997)  

Peran Jalan (dari UU-38/2004, tentang Jalan) 

1. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam 

bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan 

keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Jalan yang merupakan satu 

kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah 

Republik Indonesia. 
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Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat 

oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis kontruksinya sehingga 

dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang 

mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat. 

(Clarkson H, 1993) 

Jalan satu arah adalah jalan dimana lalu lintas kendaraan bergerak hanya 

satu jurusan saja. Di banyak kota, jaringan jalan di dalam kota menggunakan basis 

operasi satu arah sedangkan arah lalu lintas yang berlawanan menggunakan jalan 

alternatif. Di beberapa lokasi lain sepasang jalan satu arah merupakan jalan arteri 

lalu lintas utama. (Clarkson H, 1993) 

Setiap tahun jalan akan mengalami perkembangan dalam 

pembangunannya maupun  sistem transportasinya dan akan mempengaruhi 

aktivitas-aktivitas manusia, seperti aktivitas sosial ekonomi dan penggunaan jalan 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

Aktivitas merupakan kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, 

merupakan suatu aktivitas. (Anton M. Mulyono, 2001) 

Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan 

produsen dan konsumen. Dan sebagai sebuah kegiatan distribusi, maka 

perdagangan menjamin terhadap penyebaran, peredaran dan juga penyediaan 

barang dengan melalui mekanisme pasar yang ada. (Marwati Djoened, 2002 di 

tulis dalam Jaya Kurnia, 2016) 

Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya, Karanganyar, 

Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif masih sering 

disebut sebagai eks-karidenan Surakarta. Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan 

yang msing-masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-

masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta adalah 

Kecamatan Pasar kliwon dengan 9 kelurahan, Kecamatan Jebres dengan 11 

kelurahan, Kecamatan Banjarsari dengan 13 kelurahan, Kecamatan Laweyan 

dengan 11 kelurahan dan Kecamatan Serengan dengan 7 kelurahan. 
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Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan  

di Kota Surakarta, 2015 

 

Kecamatan Kelurahan RT RW 

Laweyan 11 457 105 

Serengan 7 312 72 

Pasar kliwon 9 422 100 

Jebres 11 646 151 

Banjarsari 13 877 176 

Surakarta 51 2,714 604 

     Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta Dalam Angka 2015 

 

Beberapa kecamatan yang ada di Kota Surakarta sedang mengalami 

masalah pada transportasi khususnya dalam penerapan Jalur Satu Arah (One Way 

Street) yaitu di Kecamatan Laweyan tepatnya dibagian paling barat Kota 

Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta melakukan perubahan arus lalu lintas yang 

semula dua arah menjadi jalur satu arah, yaitu salah satunya pada Jl. Dr. 

Radjiman-Bundaran Purwosari. 

Berlakunya jalur satu arah di Jl. Dr Radjiman tentu menimbulkan dampak 

positif maupun negatif. Hal tersebut dimuat dalam berita yang diedarkan oleh 

Merdeka.Com pada 4 Juni 2016 pukul 14.46. Kawasan yang diperuntukan untuk 

kegiatan perdagangan dan jasa, yang diharapkan mampu mendatangkan 

keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan 

perkotaan. Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan pencapaian suatu lokasi 

melalui kendaraan umum dan pribadi. Kecenderungan pembeli untuk berbelanja 

pada pusat yang dominan, namun menyukai tempat yang dekat maka faktor jarak 

merupakan pertimbangan penting untuk melihat kemungkinan perkembangan 

suatu lokasi terutama pusat perdagangan.  

Tentu permasalahan ini menimbulkan presepsi masyarakat terhadap 

tindakan yang dilakukan tersebut, presepsi setiap orang dalam menyikapi 

permasalahan yang terjadi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, 

tergantung dari pandangan setiap orang dalam menyikapi permasalahan tersebut. 

Maka dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil tema penelitian 

tentang bagaimana dampak perubahan jalan satu arah dengan judul,  yaitu 
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“DAMPAK PERUBAHAN JALUR SATU ARAH (ONE WAY STREET) 

TERHADAP AKTIVITAS PERDAGANGAN DI KORIDOR JALAN DR 

RADJIMAN KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh para pedagang atas perubahan 

jalur satu arah dalam aktivitas perdagangan terhadap pelanggan 

konsumen  yang datang  di  koridor Jl. Dr Radjiman Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta setelah diterapkan Jalur Satu Arah (One Way Street)? 

2. Bagaimana pendapat para konsumen pelanggan terhadap perubahan jalur 

satu arah (One Way Street) dikawasan koridor Jl. Dr. Radjiman 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini : 

1. Untuk mengkaji dampak yang dirasakan oleh para pedagang atas 

diberlakukannya perubahan jalur satu arah pada aktivitas perdagangan 

terhadap pelanggan konsumen yang datang.  

2. Untuk mengkaji bagaimana pendapat para konsumen pelanggan atas 

perubahan jalur satu arah di kawasan koridor Jl. Dr. Radjiman 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini sebagai persyaratan dalam tugas akhir perkuliahan 

(skripsi) dalam meraih predikat sarjana penuh (S1) di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

sebenarnya tentang dampak perubahan Jalur Satu Arah (One Way 

Street) terhadap aktivitas perdagangan masyarakat di Kecamatan 

Laweyan Kota Surakarta. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepala dinas 

terkait mengenai dampak perubahan pada Jalur Satu Arah (One Way 

Street) di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

4. Untuk bidang perencanaan wilayah, diharapkan untuk dapat melihat 

dampak dari diberlakukannya Jalur Satu Arah (One Way Street) di 

Kota Surakarta selanjutnya.  

5. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian terkait dan 

penelitian selanjutnya.  

 

1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

Jalan satu arah adalah jalan dimana lalu lintas kendaraan bergerak hanya 

satu jurusan saja (Oglesby, Clarkson, 1993). Pengaturan jalan satu arah memiliki 

tujuan untuk mengurangi kemacetan dan tundaan (delay) lalu lintas. Akan tetapi 

dengan sistem ini memiliki beberapa kerugian bagi pemakai jalan akan tetapi juga 

ada keuntungan yang diharapkan. Berikut merupakan kerugian dan keuntungan 

sistem jalur satu arah : 

Kerugian : 1. Jarak tempuh menjadi lebih panjang untuk sebagian 

kendaraan 2. Terhapusnya gerakan membelok menyebabkan bertambahnya 

gerakan membelok di tempat lain (memindahkan sebagian masalah di tempat 

lain). Hal ini dapat menjadi masalah lingkungan apabila teknik ini diterapkan pada 

ruas jalan di kawasan perumahan  3.  Perlu penyesuaian rute angkutan umum dan 
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masyarakat penggunanya 4. Penambah ataupun penggantian alat pengatur lalu 

lintas 5. Menimbulkan masalah dalam pendapatan perekonomian.  

Keuntungan : 1. Kapasitas ruas jalan bertambah sehingga kecepatan 

operasi kendaraan bertambah, kerapatan berkurang, tundaan berkurang 2. 

Kapasitas persimpangan juga bertambah karena berkurangnya jumlah konflik 

akibat kendaraan berbelok dan penggunaan lajur pendekat yang lebih efisien 3. 

Kemudahan untuk akses pada tempat tertentu (parkir) jika konfigurasi parkir pada 

dua sisi jalan akan ada pilihan pemakai jalan untuk parkir di sebelah kiri atau 

kanan 4. Dapat dilakukan relatif cepat dan biaya lebih murah dibandingkan 

melebarkan jalan atau membangun jalan baru. 

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 1980, jalan adalah suatu prasarana 

perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi bagian jalan termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas. Bangunan 

pelengkap jalan adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan seperti 

jembatan, lintas atas (over pass), lintas bawah (under pass) dan lain-lain. 

Sedangkan perlengkap jalan antara lain rambu-rambu dan marka jalan, pagar 

pengaman lalulintas, pagar DAMIJA (Daerah Milik Jalan) dan sebagainya.  

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan bahwa 

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, dibawah permukaan tanah/atau air, 

serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

Secara geografis, transportasi dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) sub 

sektor yaitu transportasi di darat, transportasi di laut dan transportasi di udara.  

Menurut Utomo 2010, jenis-jenis transportasi terbagi menjadi tiga yaitu: 

1. Transportasi darat. Alat transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor 

seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, 

ketersediaan alat transportasi, ukuran kota dan kerapatan permukiman, faktor 

sosial-ekonomi. Contoh moda transportasi darat adalah kendaran bermotor, 

kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi, kerbau), atau 

manusia. 
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2. Transportasi air (sungai, danau, laut). Alat transportasi air contohnya seperti 

kapal, tongkang, perahu, rakit. 

3. Transportasi udara. Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat 

yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau transportasi laut, 

disamping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus 

serta praktis bebas hambatan. Contoh alat transportasi udara misalnya pesawat 

terbang, helicopter, balon udara, dll.   

Aktivitas merupakan kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, 

merupakan suatu aktivitas. (Anton M. Mulyono, 2001) 

Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan 

produsen dan konsumen. Dan sebagai sebuah kegiatan distribusi, maka 

perdagangan menjamin terhadap penyebaran, peredaran dan juga penyediaan 

barang dengan melalui mekanisme pasar yang ada. (Marwati Djoened, 2002 

ditulis dalam Jaya Kurnia, 2016) 

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai Sistem Jalur Satu Arah (One Way Street) yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan lokasi dan pendekatan yang berbeda-beda. 

Penelitian tersebut antara lain : 

1. Yuliani (2011), dengan judul penelitian “Penerapan Jalan Satu Arah (One 

Way Street) di Kota Surakarta”. Metode yang digunakan metode penelitian 

deskriptif spasial. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi 

observasi lapangan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa : 1) Lokasi yang diberlakukan jalan satu arah berada di pusat kota. 

Terdapat 29 jalan dari 268 jalan atau 11% dari total keseluruhan jalan di Kota 

Surakarta. 2) Perkembangan dan perubahan ruas jalan satu arah terjadi pada 

ruas-ruas jalan tertentu yaitu Jalan Slamet Riyadi, Jalan Hasanudin, dan Jalan 

Mayor Sunaryo. Pada tahun 2003 terdapat 47 ruas jalan yang diberlakukan 

jalan satu arah. Pada tahun 2007 mengalami perubahan dan perkembangan 

menjadi 51 ruas jalan. Pada tahun 2010 terdapat 52 ruas jalan yang 
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diberlakukan jalan satu arah. 3) Kondisi geometri jalan satu arah 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu kondisi geometri kurang sesuai dan kondisi 

geometri sesuai dengan standar minimal yaitu : a) Lebar jalur lalu-lintas tujuh 

meter, b) Lebar bahu efektif paling sedikit 2m pada setiap sisi, c) Tidak ada 

median, d) hambatan samping rendah, e) Ukuran kota 1,0-3,0 juta, f) Tipe 

aliyenmen datar. Jalan yang termasuk kategori sesuai antara lain : Jalan Wora-

wari, Jalan Kalitan, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Mayor Sunaryo, Jalan alun-

alun Utara, Jalan Honggowongso, Jalan Gatot Subroto, Jalan Suharjo, dan 

Jalan Kapten Mulyadi. Sedangkan yang termasuk kategori kurang sesuai 

antara lain : Jalan R.E Martadinata, Jalan Ronggowarsito, Jalan Dr Radjiman, 

Jalan Kyai Gede Sala, Jalan Supit Urang, Jalan Kalilarangan, Jalan Hasanudin, 

Jalan RM Said, Jalan Kahar Muzakir, Jalan Teuku Umar, Jalan S.Parman, 

Jalan suryopranoto, Jalan Kh Hasyim Ashari, Jalan Sekitar monumen 45 dan 

Jalan Ahmad Dahlan.     

2. Devy Alvionita (2015), dengan judul penelitian “Dampak Perubahan Jalur 

Satu Arah Pada Kawasan Perdagangan Dan Jasa Di Kecamatan Palu Barat 

Terhadap Pendapatan Masyarakat”. Metode yang digunakan diskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, 

kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perubahan jalur satu arah yang diberlakukan pada kawasan perdagangan dan 

jasa di Kecamatan Palu Barat banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat, 

yang berdampak terhadap jarak tempuh yang menjadi panjang dan jauh, biaya 

transportasi yang dikeluarkan bertambah, namun tidak terlalu berdampak 

terhadap pendapatan. 
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Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Sebelumnya 

Nama 

penelitian 

tahun 

Judul Tujuan penelitian Metode penelitian 
Hasil penelitian 

Yuliani, 2011 Penerapan Jalan Satu 

arah (One Way Street) 

- Untuk mengetahui lokasi jalan yang 

diberlakukan satu arah 

- Untuk mengetahui perkembangan 

ruas jalan yang diberlakukan 

penerapan jalan satu arah. 

- Untuk mengetahui kondisi geometrik 

jalan satu arah di Kota Surakarta. 

Metode deskriptif spasial. 

Dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data 

studi dokumentasi 

observasi lapngan dan 

wawancara. 

- Lokasi yang diberlakukan jalan satu arah 

berada di pusat kota.  

- Perkembangan dan perubahan ruas jalan 

satu arah terjadi pada ruas-ruas jalan 

tertentu yaitu Jalan Slamet Riyadi, Jalan 

Hasanudin, dan Jalan Mayor Sunaryo 

Devy 

Alvionita 

(2015) 

Dampak Perubahan 

Jalur Satu Arah Pada 

Kawasan Perdagangan 

dan Jasa Di Kecamatan 

palu Barat Terhadap 

Pendapatan Masyarakat. 

- Mengetahui bagaimana persepsi 

masyarakat terhadap perubahan jalur 

satu arah pada kawasan 

perdangangan dan jasa di Kecamatan 

Palu Barat. 

- Mengukur pendapatan masyarakat 

dari perubahan jalur satu arah pada 

kawasan perdagangan dan jasa di 

Kecamatan Palu Barat. 

Metode deskriptif 

kualitatif. 

- Menunjukkan bahwa perubahan jalur satu 

arah yang diberlakukan pada kawasan 

perdagangan dan jasa di Kecamatan Palu 

Barat banyak menuai pro dan kontra dari 

masyarakat, yang berdampak terhadap 

jarak tempuh yang menjadi panjang dan 

jauh, biaya transportasi yang dikeluarkan 

bertambah, namun tidak terlalu banyak. 

Alfira Dewi 

Utami, 2016 

Dampak Perubahan 

sistem Jalur Satu Arah 

(One Way Street) 

terhadap perekonomian 

di Kecamatn Laweyan 

Kota Surakarta Tahun 

2016. 

- mengetahui sistem jalur satu arah 

pada daerah penelitian tersebut. 

- untuk mengetahui dampak yang 

dirasakan oleh masyarakat di 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 

setelah penerapan sistem jalur satu 

arah (One Way Street) diterapkan. 

- Metode yang digunakan 

adalah metode survei, 

teknik yang digunakan 

dalam memperoleh data 

wawancara, metode 

analisis mengunakan 

deskriptif Kualitatif.  

- Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

jalur satu arah mempengaruhi interaksi 

pedagang dan pembeli menjadi lebih 

menurun. 

- Banyak pedagang dikawasan tersebut 

kehilangan pelanggan. 

- Alat transportasi lebih sulit dijangkau dari 

biasanya. 

- Perubahan jalur menunjukkan hal negatif 

untuk para penjual dan pembeli yang 

sudah berlangganan. 
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1.6 Hipotesis 

1. Dari survey yang sudah dilakukan menurut para penjual banyak yang 

kehilangan pelanggannya untuk membeli barang jualannya, sehingga toko 

sepi pengunjung dan hanya jalan depan toko yang mengalami keramaian, 

hal tersebut mempengaruhi pendapatan mereka. 

2. Banyak pembeli yang rela berpindah tempat pembelian yang biasanya ia 

beli di deretan koridor jalan tersebut karena jarak tempuh yang lebih jauh 

karena harus memutar jalur dan lebih jauh. 

3. Banyaknya penjual dan pembeli yang menganggap penerapan jalur satu 

arah ini menjadi hal yang negatif karena sangat menganggu aktivitas 

kegiatan yang biasanya dilakukan setiap harinya.  

 

1.7 Batasan Operasional 

1. Dampak merupakan pengaruh yang kuat yang memiliki dua arti negatif 

dan positif (Kamus KBBI) 

2. Perubahan merupakan hasil suatu masyarakat yang mencari cara 

memecahkan masalah yang diciptakan oleh perubahan dalam 

lingkungannya (Cateora dalam lenpank 2013) 

3. Jalur Satu Arah adalah jalan hanya diperbolehkan untuk arus lalu lintas 

satu arah saja, arah yang sebaliknya menggunakan jalan pararel (Oglesby, 

1993) 

4. Aktivitas merupakan kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-

fisik, merupakan suatu aktivitas. (Anton M. Mulyono, 2001) 

5. Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan 

produsen dan konsumen. Dan sebagai sebuah kegiatan distribusi, maka 

perdagangan menjamin terhadap penyebaran, peredaran dan juga 

penyediaan barang dengan melalui mekanisme pasar yang ada. (Marwati 

Djoened, 2002) 

6. Koridor Jalan adalah sebuah jalan yang diapit oleh dinding dari sebelah 

kiri maupun kanan yang merupakan ruanh-ruang di sekitar jalan. Jalan 
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dianggap sebagai area komunikasi yang menghubungkan satu titik dengan 

titik lainnya yang mempunyai fungsi saling terikat satu sama lain. (Krier, 

Darmawan, 2003) 

 

 

 

  


