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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar merupakan suatu daerah 

yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki daya tarik bagi daerah 

sekitar untuk melakukan migrasi ke wilayah tersebut. Migrasi yang terjadi 

disini yaitu untuk memenughi kebutuhan hidupnya seperti pemenuhan 

ekonomi, pendidikan, atau sekedar rekreasi. Jarak Kota Surakarta dengan 

Kabupaten Karanganyar yang dekat sehingga bisa melakukan mobilitas secara 

sirkuler, mobilitas sirkulerini bisa terjadi secara ulang alik atau mondok. 

Mobilitas sirkuler dapat berjalan dengan baik apabila didorong dengan sarana 

transportasi yang memadai, adapun transportasi yang ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan kemampuan individual. Beberapa transportasi yang 

dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan seperti kendaraan pribadi, bus 

umum, kereta api, pesawat terbang ataupun kapal laut. Transportasi yang 

sering digunakan untuk perjalanan darat yakni motor, mobil dan angkutan 

umum. 

Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar dilalui oleh sungai 

Bengawansolo yang letaknya tidak jauh dari flyover dan juga dilalui jalan 

negara yang menghubungkan Kota Surakarta dan Surabaya. Daerah flyover 

merupakan wilayah terbesar kedua setelah Kartasura. Hal ini dapat dilihat di 

kawasan tersebut yang memiliki berbagai macam sarana seperti perguruan 

tinggi, pusat perbelanjaan modern serta terminal bus antar kota yang menjadi 

titik penghubung Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten 

Sragen. 

Para pelaku usaha di sekitar flyover mengalami penurunan sejak 

flyover dibangun beberapa tahun lalu hingga saat ini pendapatan mereka 

belum juga pulih meski flyover tersebut sudah beroperasi selama dua tahun. 

Flyover ini membuat pengendara yang ingin melaju dari Solo – Karanganyar 
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langsung naik ke atas flyover. Jalan di depan toko jalur Solo – Sragen menjadi 

jalur cepat, sehingga pengguna jalan yang ingin ke toko atau  sekedar 

memarkir sepeda motor menjadi sedikit karena kondisinya kurang 

mendukung. Penurunan pendapatan pelaku usaha di sekitar flyover sudah 

diprediksi sejak pembangunan berlangsung. 

Daerah flyover merupakan persimpangan yang menghubungkan tiga 

wilayah yang mana dulunya terdapat bundaran yang terletak ditengah yang 

berfungsi sebagai pengontrol dan pembagi serta pengarah lalu lintas di 

kawasan tersebut. Tidak jauh dari persimpangan tersebut terdapat perlintasan 

kereta api. Karena volume lalu lintas di daerah tersebut terus bertambah, 

sehingga fungsi bundaran yang awalnya digunakan sebagai pengontrol lalu 

lintas di daerah tersebut sudah tidak dirasa fungsinya lagi, seperti halnya saat 

kereta api melintas sehingga memaksa pengguna jalan untuk berhenti dan 

menyebabkan antrian kendaraan yang panjang. 

Pembangunan flyover di daerah tersebut merupakan tindakan yang 

dilakukan pemerintah untuk menyediakan prasarana transportasi serta 

menambah kapasitas jalan agar dapat menampung jumlah kendaraan yang 

terus bertambah serta memperlancar lalu lintas di daerah tersebut. Panjang 

flyover tersebut yaitu 650 meter. Panjang jembatan dari rel kereta api (KA) ke 

arah barat mencapai 325 meter, sedangkan panjang jembatan dari rel KA ke 

arah timur 325 meter. Lebar flyover yang bertujuan untuk mengurai 

kemacetan mencapai 11 meter. Dengan adanya bangunan flyover diharapkan 

dapat mengimbangi volume lalu lintas yang ditimbulkan dari peningkatan 

jumlah kendaraan dan perlintasan kereta api yang ada di daerah tersebut. 

Kepadatan lalu lintas adalah rata-rata jumlah kendaraan per satuan 

panjang. Setiadji (2006:41) menyatakan kepadatan lalu lintas pada suatu ruas 

jaringan jalan sering dinyatakan dengan satuan mobil penumpang (smp) per 

satuan waktu. Maksudnya bahwa berbagai jenis kendaraan yang memadati 

jalan raya akan dinyatakan dalam satu satuan yang tersebut diatas. Dapat 

dipahami bahwa bus besar maupun truk akan memberikan pengaruh lebih 

tinggi kepada kepadatan lalu lintas dibanding dengan mobil penumpang biasa. 
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SMP, satuan untuk arus lalu lintas dimana arus berbagai tipe kendaraan 

diubah menjadi arus kendaraan ringan (termasuk mobil penumpang) dengan 

menggunakan ekivalen mobil penumpang. Satuan mobil penumpang yang 

biasanya digunakan di Indonesia yang diolah dari berbagai sumber termasuk 

manual kapasitas jalan Indonesia ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 Satuan Mobil Penumpang Indonesia 

No Jenis Kendaraan Jalan Raya Jalan Perkotaan 

1 Mobil penumpang, taxi, pickup, minibus 1 1 

2 Sepeda motor 0,5 – 1 0,2 – 0,5 

3 Bus, truk 2 dan 3 sumbu 3 2 

4 Bus tempel, truk > 3 sumbu 4 3 

Sumber: Wikibook, 2012 

Berdasarkan tabel satuan mobil penumpang di Indonesia, maka jumlah 

kendaraan yang melintas jalan nantinya akan dikonservasikan sesuai dengan 

jenis kendaraan dan lintasan jalan yang dilalui, karena pada jalan raya dan 

jalan perkotaan akan ditemui perbedaan geometric jalan. Hasil konversi 

jumlah kendaraa tersebut akan diketahui rata-rata jumlah kendaraan pada 

lebar jalan yang nantinya diteliti. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Dampak Pembangunan Flyover Terhadap Lalu Lintas dan 

Pelaku Usaha di Kota Surakarta Bagian Timur dan Kabupaten Karanganyar”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pendapat masyarakat di sekitar flyover mengenai kondisi lalu 

lintas sebelum dan sesudah dibangunnya flyover? 

2. Bagaimana pengaruh flyover terhadap kepadatan lalu lintas di sekitar 

flyover? 

3. Bagaimana kegiatan usaha masyarakat di sekitar flyover setelah 

dibangunnya flyover? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah yang diterapkan maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji pendapat masyarakat di sekitar flyover mengenai kondisi lalu 

lintas sebelum dan sesudah dibangunnya flyover. 

2. Mengkaji pengaruh flyover terhadap kepadatan lalu lintas di sekitar 

flyover. 

3. Mengkaji kegiatan usaha masyarakat di sekitar flyover setelah 

dibangunnya flyover. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan 

Program Studi Geografi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk mengetahui seberapa efektif bangunan flyover terhadap kondisi lalu 

lintas dan kegiatan usaha masyarakat di sekitar flyover. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian-penelitian 

sebelumnya dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Transportasi 

Menurut Utomo, transportasi adalah pemindahan barang dan 

manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sedangkan menurut Sukarto, 

transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga 

manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep transportasi 

didasarkan pada adanya perjalanan (trip) antara asal (origin) dan tujuan 

(destination). 

Transportasi adalah kegiatan pemindahan penumpang dan barang 

dari satu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi terdapat unsur 
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pergerakan, dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atau barang atau 

penumpang dengan alat angkut ke tempat lain. 

Menurut Salim (1993), transportasi adalah ilmu yang mempunyai 

banyak kaitannya dengan ilmu-ilmu lain seperti manajeman, pemasaran, 

pembangunan, ekonomi, undang-undang dan kebijaksanaan pemerintah. 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atu bangsa tergantung pada 

tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. 

 

1.5.1.2 Kemacetan 

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan 

terhentinya lalu lintas disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan 

melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, 

terutama yang tidak mempunyai tranportasi publik dalam kondisi baik atau 

memadai, atau mempunyai kondisi tidak seimbang antara kebutuhan jalan 

dengan kepadatan penduduk (Dedy Arif, 1987).  

Penyebab kemacetan yang terjadi antara lain karena populasi 

masyarakat yang terus meningkat sehingga menimbulkan dampak 

kemacetan. Bahkan kemacetan juga berdampak pada waktu perjalanan 

menjadi lama dari biasanya, borosnya bahan bakar kendaraan yang 

digunakan. Kemacetan dapat terjadi antara lain karena ruas jalan yang 

sudah tidak mampu menerima dan dilewati arus kendaraan yang terus 

bertambah setiap harinya. Apalagi jika terdapat perlintasan kereta api dan 

adanya perbaikan jalan atau pengerjaan galian-galian yang terhenti.  

Menurut Nando (2010) kemacetan adalah terganggunya pergerakan 

kendaraan dari satu tempat ke tempat lain yang di sebabkan oleh 

ketidakteraturan atau kacaunya pengorganisasian arus lalu lintas. 

Penyebab kemacetan lalu lintas adalah kecelakaan, kendaraan mogok di 

pinggir jalan, lebar jalan yang tidak sesuai dengan populasi kendaraan 

yang semakin bertambah, jalan rusak yang membuat kendaraan melaju 

dengan lambat sehingga terjadi kemacetan, serta terdapat pengerjaan jalan 

seperti galian-galian yang terbengkalai sehingga laju kendaraan terganggu. 
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1.5.1.3 Klasifikasi Jalan 

Berdasarkan fungsinya menurut Orglesby (1999) jalan dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut : 

a. Jalan areteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata 

tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 

b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang 

kecepatan rata-rata sedang, dan jumalh jalan masuk dibatasi. 

c. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata 

rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan 

rata-rata rendah. 

Selain itu berdasarkan status jalan maka jalan dapat 

diklasifikasikan sebagai jalan berikut : 

a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota orpvinsi, 

dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 

b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota 

kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis 

provinsi. 

c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan 

primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan provinsi yang 

menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, antar 

ibukota kecamatan, dengan pusat kegiatan lokal. 

d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 

yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, 
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menghubungkan pusat dengan persil, menghubungkan antar persil, 

serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada didalam 

kota. 

e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan 

atau antar permukiman dalam desa, serta jalan lingkungan. 

 

1.5.1.4 Kapasitas Jalan Perkotaan 

Kapasitas dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997) 

didefinisikan sebagai arus maksimum yang melewati suatu titik pada jalan 

bebas hambatan yang dapat dipertahankan per satuan jam dalam kondisi 

yang berlaku. Untuk jalan bebas hambatan tak terbagi, kapasitas adalah 

arus maksimum dua arah (kombinasi kedua arah), untuk jalan bebas 

hambatan terbagi kapasitas adalah arus maksimum perlajur. Rumus 

kapasitas jalan raya di wilayah perkotaan adalah sebagai berikut : 

C = C0   Fcw   Fcsp   Fcsf   Fccs 

 Keterangan : 

  C = Kapasitas (smp/jam) 

  C0 = Kapasitas dasar (smp/jam) 

  Fcw = Faktor penyesuaian lebar jalan 

  Fcsp = Faktor penyesuai pemisah arah 

  Fcsf = Faktor penyesuai hambatan samping dan bahu jalan/kerb 

  Fccs = Faktor penyesuai ukuran kota 

 

1.5.1.5 Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan (DS) merupakan rasio arus jalan terhadap 

kapasitas yang digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat 

kinerja simpang dan segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan 

apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. 

Rumus untuk menentukan derajat kejenuhan adalah sebagai berikut : 
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DS = 
Q/C 

 Keterangan : 

  DS = Derajat Kejenuhan 

  Q   = Arus lalu lintas (smp/jam) 

  C   = Kapasitas (smp/jam) 

Jika nilai DS < 0,75 maka jalan tersebut masih layak, akan tetapi 

jika DS > 0,75 maka diperlukan penanganan pada jalan tersebut untuk 

mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas. 

 Tabel 1.2 Hubungan tingkat pelayanan dengan derajat kejenuhan 

Tingkat 

Pelayanan 

Derajat 

Kejenuhan 

(DS) 

Keterangan 

A 0,00 – 0,20 Arus bebas, kecepatan bebas 

B 0,20 – 0,44 Arus stabil, kecepatan mulai terbatas 

C 0,45 – 0,74  
Asrus stabil, tetapi kecepatan dan gerak 

kendaraan dikendalikan 

D 0,75 – 0,84 Arus tidak stabil, kecepatan menurun 

E 0,85 – 1,00 Arus stabil, kendaraan tersendat 

F ≥ 1,00 Arus terhambat, kecepatan rendah 

 Sumber : Highway Capacity Manual 

 

1.5.1.6 Tingkat Pelayanan Jalan 

Tingkat pelayanan jalan atau LOS (Level Of Service) adalah salah 

satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi 

indikator dari kemacetan apabila hasil perhitungan LOS menghasilkan 

nilai mendekati 1. Dalam menghitung LOS di suatu ruas jalan, terlebih 

dahulu harus kengetahui kapasitas jalan (C) yang dapat dihitung dengan 

mengetahui kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalan, faktor 

penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, dan 

faktor penyesuaian ukuran kota. Kapasitas jalan (C) sendiri sebenarnya 

memiliki definisi sebagai jumlah kendaraan maksimal yang dapat 

ditampung di ruas jalan selama kondisi tertentu (MKJI, 1997). 
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Volume adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada 

suatu jalur gerak per satuan waktu yang biasanya digunakan satuan 

kendaraan per waktu (Morlok, 1987). Satuan yang digunakan dalam 

menghitung volume lalu lintas (V) adalah satuan mobil penumpang 

(SMP). Untuk menunjukkan volume lalu lintas pada suatu ruas jalan maka 

dilakukan dengan pengalian jumlah kendaraan yang menggunakan ruas 

jalan tersebut dengan faktor ekivalensi mobil penumpang (EMP). 

Level of Service (LOS) dapat diketahui dengan melakukan 

perhitungan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas dasar 

jalan (V/C). dengan melakukan perhitungan terhadap nilai LOS, maka 

dapat diketahui klasifikasi jalan atau tingkat pelayanan pada suatu ruas 

jalan tertentu. Adapun standar nilai LOS dalam menentukan klasifikasi 

jalan adalah sebagai berikut : 

 

 Tabel 1.3 Standar Nilai LOS 

Tingkat 

Pelayanan 

Rasio 

 (V/C) 
Karakteristik 

A < 0,60 

Arus bebas, volume rendah dan 

kecepatan tinggi, pengemudi dapat 

memilih kecepatan yang dikehendaki 

B 0,60 < V/C < 0,70 

Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas 

oleh lalu lintas, pengemudi masih 

bebas dalam memilih kecepatannya 

C 0,70 < V/C < 0,80 
Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol 

oleh lalu lintas 

D 0,80 < V/C < 0,90 

Arus mulai tidak stabil, kecepatan 

rendah dan berbeda-beda, volume 

mendekati kapasitas 

E 0,90 < V/C <1 

Arus tidak stabil, kecepatan rendah 

dan berbeda-beda, volume mendekati 

kapasitas 

F >1 

Arus tang terhambat, kecepatan 

rendah, volume diatas kapasitas, 

sering terjadi kemacetan 
 Sumber : MKJI, 1997 
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1.5.1.7 Manajemen Lalu Lintas 

Manajemen adalah suatu rentetan langkah yang terpadu yang 

mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio, 

ekonomis dan teknis (Kardiman dkk, 1996). Menurut Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1992, lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan 

hewan di jalan. 

Menurut Malkamah S., (1996) manajemen lalu lintas adalah proses 

pengaturan dan penggunaan sistem jalan yang sudah ada dengan tujuan 

untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu, tanpa perlu penambahan, 

pembuatan infrastruktur baru. Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi 

kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas 

jalan tertentu (antara lain dengan rambu, marka dan lampu lalu lintas), 

sedangkan kegiatan pengawasan meliputi: 

1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan lalu lintas 

2. Tindakan korektor terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas 

Kegiatan opengendalian lalu lintas meliputi: 

1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu 

lintas. 

2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam 

pelaksanaan kebijakan lalu lintas. 

 

1.5.1.8 Pembangunan 

Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan 

yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan 

pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada 

dasarnya dalan Negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan 

taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variable-

variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang 

lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap 

warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan 
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dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan 

oleh pemerintah dalam pembangunan (Siagian, 2005: 9) 

Istilah pembangunan secara kasar merupakan sinonim dari 

kemajuan. Dalam konteks ini, pembangunan berarti transformasi sosial 

dalam mengatur distribusi potensi sosial kepada semua orang seperti 

pendidikan, layanan kesehatan, perumahan rakyat, partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan politik, dan dimensi lain dari peluang 

kehidupan manusia. 

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 1980 tentang jalan, jalan 

merupakan suatu prasarana pertumbuhan darat dalam bentuk apapun yang 

meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 

pelengkapnya yang diperuntukkam bagi lalu lintas. Bagunan pelengkap 

jalan adalah bagunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan seperti 

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

Sedangkan perlengkapan jalan antara lain rambu-rambu dan marka jalan, 

pagar pengaman lalu lintas, pagar damija dan sebagainya. 

 

1.5.1.9 Jenis Usaha Masyarakat 

Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang 

bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam 

jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan 

barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis 

usaha selain pertanian. 

1. Perindustrian 

Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan 

menggunakan sarana dan peralatan, misalnya bahan baku atau mentah 

menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan 

setengah jadi menjadi bahan jadi. 

Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan 

peralatan, modal dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil 

menggunakan peralatan, modal dan tenaga kerja dalam jumlah lebih 
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kecil. Contoh industri kecil, antara perajin mebel, pembuatan tahu atau 

tempe, dan perajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri 

baja, industri mobil dan industri tekstil. 

2. Perdagangan 

Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan 

jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang 

membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, 

kemudia menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. 

Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi 

sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, 

produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang 

yang diperdagangkan, produsen menjual hasil produksinya pada 

konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan 

makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor dan 

sebagainya. 

3. Jasa 

Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang menawarkan kepada 

orang lain (konsumen). Meskipun tidak menghasilkan barang seperti 

misalnya industri konfeksi menghasilkan pakaian. Usaha jasa 

memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang 

menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa 

keuangan, pemandu wisata dan sebagainya. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

1.5.2.1 Amita Sari Devi (2012) 

Dalam penelitiannya yang berjudul Tingkat Kemacetan Lalu Lintas 

pada Ruas Jalan Semarang-Demak Kecamatan Genuk Kota Semarang. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Lokasi Kemacetan. (2) Faktor 

penyebab kemacetan. (3) Tingkat kemacetan dengan menggunakan tingkat 

pelayanan jalan (level of services). (4) Waktu terjadinya kemacetan. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi dengan melihat kondisi jalan, volume lalu lintas, dan metode 

dokumentasi yang digunakan meliputi peta administrasi, peta jaringan 

jalan, dan peta penggunaan lahan. 

Hasil dari penelitian ini adalah kemacetan lalu lintas yang terjadi di 

ruas jalan Semarang-Demak di Kecamatan Genuk terdapat di depan 

terminal Terboyo yang disebabkan banyak kendaraan penumpang yang 

berhenti di depan terminal, kawasan industri Terboyo yang disebabkan 

adanya aktivitas industri dan di depan pasar Genuk yang disebabkan 

adanya aktivitas pasar. Volume lalu lintas tertinggi terdapat di pasar 

Genuk pada hari efektif kerja pada jam 07.00-08.00 sebanyak 11.671 

kendaraan dengan tingkat pelayanan jalan sebesar 2,25 termasuk kelas F, 

hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas pasar pada pagi hari dan juga hari 

efektif kerja. Sedangkan volume lalu lintas terendah terdapat di terminal 

Terboyo pada hari libur kerja pada jam 06.00-07.00 sebanyak 1.308 

kendaraan dengan tingkat pelayanan jalan sebesar 0,19 termasuk kelas A. 

 

1.5.2.2 Sebastian Wibileksono (2014) 

Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan 

Jalan Lingkar Selatan Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas Di 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) 

Mengetahui variasi tingkat kemacetan pada ruas jalan Kecamatan Pati 

dengan menggunakan tingkat pelayanan (level of services) yang terjadi di 

Kecamatan pati sebelum dan sesudah adanya jalan lingkar selatan Pati. (2) 

Mengetahui faktor-faktor yang berasosiasi dengan tingkat kemacetan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi dengan melihat kondisi jalan, volume lalu lintas, dan metode 

dokumentasi yang digunakan meliputi peta administrasi dam peta jaringan 

jalan. 

Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah kemacetan lalu lintas 

jalan lingkar selatan di Kabupaten Pati ada tiga variasi yaitu kemacetan 
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tinggi dengan tingkat LOS 0,71-0,96 yaitu berada di jalan lingkar selatan 

A dan jalan Dr. Susanto dengan tingkat LOS 1,06-1,11 termasuk sedang 

dan kemacetan rendah terjadi di jalan lingkar selatan B dengan tingkatan 

0,28, jalan Ronggowarsito dengan tingkatan 0,99 dan jalan Kol. Sunandar 

dengan tingkatan 0,98. 
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Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Amita Sri Devi (2012) 
Sebastian Wibileksono 

(2014) 
Puput Devi Pratiwi (2019) 

Judul 

Tingkat kemacetan Lalu 

Lintas Pada Ruas Jalan 

Semarang-Demak 

Kecamatan Genuk Kota 

Semarang 

Analisis Dampak 

Pembangunan Jalan 

Lingkar Selatan Terhadap 

Tingkat Kemacetan Lalu 

Lintas di Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati 

Dampak Pembangunan 

Flyover Terhadap Lalu 

Lintas dan Pelaku Usaha di 

Kota Surakarta Bagian 

Timur dan Kabupaten 

Karanganyar 

Tujuan 

1. Lokasi Kemacetan 

2. Faktor Penyebab 

Kemacetan 

3. Tingkat Kemacetan 

dengan menggunakan 

tingkat pelayanan jalan 

(level of service) 

4. Waktu terjadinya 

kemacetan 

1. Mengetahui variasi 

tingkat kemacetan pada 

ruas jalan Kecamatan 

Pati dengan 

menggunakan tingkat 

pelayanan (level of 

services) yang terjadi di 

Kecamatan Pati sebelum 

dan sesudah adanya 

jalan lingkar selatan Pati 

2. Mengetahui faktor-

faktor yang berasosiasi 

dengan tingkat 

kemacetan 

1. Mengkaji pendapat 

masyarakat di sekitar 

flyover mengenai kondisi 

lalu lintas sebelum dan 

sesudah dibangunya 

flyover 

2. .Mengkaji pengaruh 

flyover terhadap 

kepadatan lalu lintas di 

sekitar flyover. 

3. Mengkaji kegiatan usaha 

masyarakat di sekitar 

setelah dibangunnya 

flyover 

Metode 
Observasi dan 

Dokumentasi 

Observasi dan 

Dokumentasi 
Survey 

Hasil 

Kemacetan lalu lintas 

terdapat di depan 

terminal Terboyo yang 

disebabkan banyak 

kendaraan penumpang 

yang berhenti di depan 

terminal. Volume lalu 

lintas tertinggi terdapat 

di pasar Genuk pada hari 

efektif jam kerja pada 

jam 07.00-08.00 

sebanyak 11.671 

kendaraan dengan 

tingkat pelayanan jalan 

sebesar 2,25 termasuk 

kelas F, hal ini 

disebabkan oleh adanya 

aktivitas pasar pada pagi 

hari dan juga hari efektif 

kerja sedangkan volume 

lalu lintas terendah 

terdapat di terminal 

Terboyo pada hari libur 

kerja pada jam 06.00-

07.00 sebanyak 1.308 

kendaraan dengan 

tingkat pelayanan jalan 

sebesar 0,19 termasuk 

kelas A 

Kemacetan lalu lintas jalan 

lingkar selatan di 

Kabupaten Pati ada tiga 

variasi yaitu kemacetan 

tinggi dengan tingkatan 

0,71-0,96 yaitu di Jalan 

Lingkar Selatan A, dan 

Jalan Dr. Susanto dengan 

tingkatan 1,06-1,11, 

termasuk sedang, dan 

kemacetan rendah terjadi 

di Jalan Ronggowarsito 

dengan tingkatan 0,99 dan 

Jalan Kol. Sunandar 

dengan tingkatan 0,98. 

 

Sumber : Penulis 2018 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Flyover merupakan jalan yang dibangun melayang untuk menghindari 

daerah yang memiliki permasalahan kemacetan lalu lintas dan melintasi 

persilangan kereta api untuk mengatasi kemacetan. Pembangunan flyover 

tersebut dipilih pemerintah setempat karena menurut mereka dengan adanya 

flyover tersebut dapat membantu permasalahan lalu lintas yang terjadi di suatu 

daerah persimpangan tak bersinyal dan perlintasan kereta api (KA). 

Kepadatan kendaraan merupakan kondisi arus lalu lintas yang 

meningkat pada ruas jalan tertentu yang menyebabkan bertumpuknya 

kendaraan disuatu tempat yang berdampak pada waktu tempuh perjalanan. 

Kegiatan usaha masyarakat mengalami penurunan sejak flyover 

dibangun beberapa tahun lalu hingga saat ini pendapatan masyarakat yang 

memiliki kegiatan usaha di sekitar flyover belum juga pulih meski flyover 

tersebut sudah beroperasi selama dua tahun. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat 

sebelum dan sesudah dibangunnya flyover, jumlah kendaraan dan kegiatan 

usaha masyarakat setelah dibangunnya flyover. Untuk mengetahui pengaruh 

tersebut dilakukan dengan cara survey serta wawancara langsung kepada 

responden dan menghitung manual kendaraan yang melintas di daerah 

penelitian. Data tersebut didapat dari survey lapangan dan selanjutnya 

mengolah data yang sudah didapatkan untuk pengolahan data dan 

memperoleh hasil untuk dapat di analisis. 

 

1.7 Batasan Operasional 

a. Jalan layang (flyover) adalah jalan yang dibangun tidak sebidang 

melayang menghindari daerah atau kawasan yang selalu menghadapi 

permasalahan kemacetan lalu lintas, melawan persilangan kereta api untuk 

meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. 

b. Sistem pengontrolan lalu lintas merupakan pengaturan lalu lintas yang 

berupa perintah atau larangan. Perintah atau larangan tersebut dapat berupa 
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lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan. (Ahmad 

Munawar, 2005) 

c. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke 

tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang 

digerakkan oleh manusia atau mesin. 

d. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu 

penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu 

tertentu. 

e. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem 

semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah 

antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 

f. Kegiatan usaha atau bisnis merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas. 

 

 


