
KAJIAN GEOGRAFI TERHADAP TINGKAT KEMACETAN LALU 

LINTAS DI SEBAGIAN WILAYAH KECAMATAN KLATEN UTARA, 

KLATEN TENGAH DAN KLATEN SELATAN 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

Pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi 

Oleh: 

GALIH SATRIO NUGROHO 

E100181032 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2019









1 

1 

KAJIAN GEOGRAFI TERHADAP TINGKAT KEMACETAN LALU 
LINTAS DI SEBAGIAN WILAYAH KECAMATAN KLATEN UTARA, 

KLATEN TENGAH, DAN KLATEN SELATAN 

Abstrak
Kajian tingkat kemacetan lalu lintas menggunakan ilmu dan konsep geografi. 
Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan tergabung ke dalam 
wilayah Klaten Kota banyak dilalui oleh kendaraan dengan muatan besar maupun 
ringan akibat menjadi penghubung jalan utama antara jalan provinsi dan 
kabupaten dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Jawa Tengah maupun 
sebaliknya. Ketiga kecamatan tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi, 
pemerintahan, maupun perdagangan, sehingga mendorong meningkatkan volume 
lalu lintas dari tahun ke tahun yang mendorong terjadinya kemacetan lalu lintas 
secara berkala. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kemacetan lalu 
lintas dan mengkaji berdasarkan konsep geografi dan keruangan di sebagian 
wilayah Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Metode 
yang digunakan dengan survei lalu lintas pada waktu pagi hari pukul 07:00-09:00 
WIB, siang hari pada pukul 12:00-13:00 WIB, dan sore hari pada pukul 16:00- 
17:00 WIB, serta uji keteitian interpretasi visual. Penginderaan jauh dimanfaatkan 
dalam mengetahui jaringan jalan, faktor penyesuaian  kapasitas jalan untuk lebar 
jalan (FCw), faktor penyesuaian kapasitas jalan untuk hambatan samping (FCsf), 
dan faktor penyesuaian kapasitas jalan untuk pembagi arah (FCsp). Penyajian peta 
juga menggunakan kaidah-kaidah kartografis, sehingga peta menjadi representatif 
dan menarik bagi pembaca peta. Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997 
sebagai acuan dalam penentuan kapasitas, tingkat pelayanan jalan, dan tingkat 
kemacetan lalu lintas. Analisis deskripstif yang dibuat mengacu pada konsep 
lokasi dan konsep keterkaitan keruangan. Hasil penelitian berupa tingkat 
kemacetan lalu lintas di sebagian wilayah Kecamatan Klaten Utara, Klaten 
Tengah, dan Klaten Selatan didominasi oleh kelas rendah pada waktu pagi, siang, 
dan sore hari. Kelas sedang pada waktu pagi hari terdapat pada Jalan Pemuda 
Selatan dan Jalan Andalas 1, pada waktu siang hari terdapat pada Jalan Veteran 
dan Jalan Andalas 1, pada waktu sore hari terdapat pada Jalan Veteran saja. Kelas 
tinggi pada waktu siang dan sore hari hanya terdapat pada Jalan Pemuda Selatan 
saja. Kajian tingkat kemacetan lalu lintas di sebagian wilayah Kecamatan Klaten 
Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan menggunakan ilmu dan konsep 
geografi.  
Kata Kunci: Tingkat Kemacetan Lalu Lintas, Aksesibiltas, Klaten Kota 

Abstract 

Study of the level of traffic congestion using the science and concepts of 
geography. The districts of Klaten Utara, Klaten Tengah, and Klaten Selatan are 
incorporated into the Klaten Kota area by many vehicles with large or light load 
of goods due to being the main road link between the provincial and regency 
roads from the Yogyakarta Special Region (DIY) to Central Java. The three 
districts become centers of economic activity, government, and trade, thus 
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encouraging increasing traffic volume from year to year which encourages 
periodic traffic congestion. The purpose of this study was to determine the level of 
traffic congestion and study based on the geographical and spatial concept in part 
of the Klaten Utara, Klaten Tengah, and Klaten Selatan. The met
survey in the morning at 07:00 to 09:00 WIB, afternoon at 12:00 to 13:00 WIB, 
and evening at 16:00 to 17:00 WIB, as well as the accuracy of visual 
interpretation. Remote sensing is used to determine the road network, road 
capacity adjustment factors for road width (FCw), road capacity adjustment 
factors for side barriers (FCsf), and road capacity adjustment factors for road 
dividers (FCsp). Map presentation also uses cartographic rules, so that the map 
becomes representative and attractive to the map reader. The Manual Kapasitas 
Jalan Indonesia 1997 as a reference in determining capacity, the level of road 
services, and the level of traffic congestion. Descriptive analysis made refers to 
the concept of location and the concept of spatial relevance. The results of the 
study in the form of traffic congestion in parts of the Districts of Klaten Utara, 
Klaten Tengah, and Klaten Selatan are dominated by low classes in the morning, 
afternoon, and evening. Medium class in the morning is on Jalan Pemuda Selatan 
and Jalan Andalas 1, while in the afternoon there is on Jalan Veteran and Jalan 
Andalas 1, while in the afternoon there is only Jalan Veteran. High classes in the 
afternoon and evening are only found on Jalan Pemuda Selatan. Study of the level 
of traffic congestion in some areas of the Districts of Klaten Utara, Klaten 
Tengah, and Klaten Selatan using geography knowledge and concepts. 

Keywords: Level of Traffic Congestion, Accessibility, Klaten City 

1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan geografi dibutuhkan dalam mengkaji aksesibilitas dan

transportasi berdasarkan keadaan geografis suatu wilayah. Media penginderaan 

jauh yang berupa citra dengan resolusi yang tinggi dapat mengetahui kedetailan 

objek yang dapat diidentifikasi dan dianalisis aksesbilitas. Informasi yang 

didapatkan dari media penginderaan jauh dan dipadukan dengan pengolahan 

sistem informasi geografis, dapat menghasilkan informasi spasial dalam kajian 

aksesibilitas dan transportasi (Lillesand dan Kiefer, 1990).  Kecamatan Klaten 

Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan tergabung ke dalam wilayah Klaten 

Kota banyak dilalui oleh kendaraan dengan muatan besar maupun ringan akibat 

menjadi penghubung jalan utama antara jalan provinsi dan kabupaten dari Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Jawa Tengah maupun sebaliknya. Ketiga 

kecamatan tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, maupun 
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perdagangan, sehingga mendorong meningkatkan volume lalu lintas dari tahun ke 

tahun.  

Permasalahan yang muncul dalam wilayah perkotaan salah satunya 

mengenai jalan dan transportasi. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 

dan volume lalu lintas, serta tingginya hambatan samping yang dapat 

menyebabkan menurunkan arus lalu lintas (Muhtadi, 2010). Berdasarkan data 

jumlah sarana angkutan umum dan pribadi Kabupaten Klaten tahun 2014, volume 

kendaraan khususnya mobil barang dari tahun 2012 berjumlah 9.644 unit, tahun 

2013 berjumlah 10.247 unit, dan tahun 2014 berjumlah 10.819 unit (BPS, 2014). 

Berdasarkan data lalulintas kendaraan penumpang umum menurut jenisnya 

Kabupaten Klaten tahun 2014, volume kendaraan yang keluar dan masuk di 

Kabupaten Klaten berjumlah 56.105 unit pada tahun 2012 dan 88.492 unit pada 

tahun 2013 (BPS, 2014). Hal tersebut menujukkan peningkatan volume kendaraan 

yang dapat berimbas pada arus lalu lintas wilayah ketiga kecamatan tersebut. 

Faktor lain yang dapat menjadi penguat bertambahnya volume kendaraan di 

Kabupaten Klaten khususnya daerah Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, 

dan Klaten Selatan dibuatnya uji coba rekayasa lalulintas selama satu bulan 

terhitung dari 1 Februari 2017 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten pada 

kedua jalan yaitu, Jalan Bali dan Jalan KS. Tubun Kecamatan Klaten Tengah yang 

diubah menjadi satu arah (Radar Solo, 2017). Penyebab pertambahan volume 

kendaraan yang tidak dapat terhindar untuk tahun-tahun berikutnya, akibat 

Kabupaten Klaten tidak memiliki moda transportasi massal lokal penghubung 

antarkecamatan atau antardesa, sehingga kenaikan kepemilikan kendaraan pribadi 

tidak dapat terhindarkan. 

Penggunaan lahan di suatu wilayah akan bertambah seiring dengan 

berjalannya tahun dengan segala faktor yang dapat mempengaruhi kondisi fisik 

jalan maupun arus lalu lintas pada suatu jalan. Seiring dengan bertambahnya 

penduduk, juga mendorong bertambahnya volume lalu lintas yang melintasi suatu 

jalan. Bertambahnya volume lalu lintas yang tidak diiringi dengan pembangungan 

moda transportasi massal akan menyebabkan potensi kemacetan dan kerusakan 

jalan. Penanganan yang dilakukan dengan adanya perbaikan sistem lalu lintas dan 
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kondisi jalan dengan perbaikan secara fisik, teknis, maupun pemeliharaan. Untuk 

mempermudah dalam melakukan perbaikan kondisi fisik maupun pengaturan 

sistem lalu lintas, perlu dilakukan analisis secara konsep geografi dan spasial 

(keruangan) (Alfandi, 2011). Berdasarkan data jumlah sarana angkutan umum dan 

pribadi dan volume kendaraan keluar dan masuk yang semakin meningkat, serta 

wilayah tersebut memiliki penggunaan lahan yang beragam dan menjadi pusat 

kegiatan di sekitar Klaten. 

1.1 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diangkat berupa: 

a. bagaimana tingkat kemacetan lalu lintas di sebagian wilayah Kecamatan

Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan? dan

b. bagaimana konsep geografi dalam mengkaji kemacetan lalu lintas di

sebagian wilayah Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten

Selatan?

1.2 Tujuan 

          Tujuan yang akan didapatkan berupa: 

a. mengetahui tingkat kemacetan lalu lintas di sebagian wilayah Kecamatan

Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan, dan

b. mengkaji tingkat kemacetan lalu lintas berdasarkan konsep geografi dan

keruangan di sebagian wilayah Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah,

dan Klaten Selatan.

1.3 Kegunaan Penelitian 

  Manfaat yang akan diperoleh berupa: 

a. menjadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi

stakeholder dalam pembangunan prasarana dan sarana transportasi serta,

pengaturan sistem lalu lintas secara berkelanjutan, dan

b. memberikan informasi sebaran lokasi mengenai tingkat kemacetan lalu

lintas di sebagian wilayah Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, dan

Klaten Selatan.
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2. METODE

Pembuatan sampel dari populasi digunakan untuk membuat dan

menentukan kesimpulan dalam suatu penelitian. Sampel adalah bagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sedangkan populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 

Metode tersebut menjelaskan bahwa pemilihan sekelompok subjek yang dipilih 

secara cermat dengan mengambil objek penelitian yang selektif dan memiliki ciri-

ciri yang spesifik. Jalan yang digunakan sebagai lokasi penelitian sebanyak 22 

jalan yang tersebar di Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten 

Selatan. Adapun rincian nama jalan yang digunakan sebagai lokasi 

penelitian, yaitu Jalan Pemuda, Jalan Veteran, Jalan Merapi, Jalan 

Merbabu, Jalan Ronggowarsito, Jalan Ki Samanhudi, Jalan Pramuka, 

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Mayor 

Sunaryo, Jalan Rajawali, Jalan Dewi Sartika, Jalan Andalas, Jalan Sulawesi, 

dan Jalan Tentara Pelajar. Pengambilan sampel penggunaan lahan juga 

menggunakan metode purposive sampling.  

Metode tersebut diambil karena penggunaan lahan yang digunakan untuk 

analisis hambatan samping hanya pada sisi kiri dan kanan pada sampel jalan yang 

diambil. Sampel penggunaan lahan dihitung berdasarkan perhitungan sampel yang 

dihitung setiap penggunaan lahan yang mengacu pada Slovin (1960). Tahap 

analisis data menggunakan deskripsi kuantitatif untuk mengkaji kondisi tingkat 

kemacetan lalu lintas pada sampel jalan yang sudah dipilih. Pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk memberikan nilai faktor pembobotan sesuai kriteria pada 

parameter-parameter kemacetan lalu lintas yang dikutip pada panduan Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (1997). Volume lalu lintas, kapasitas jalan, dan tingkat 

pelayanan jalan merupakan parameter-parameter dalam menentukan tingkat 

kemacetan lalu lintas. Perhitungan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan 

menghasilkan tingkat pelayanan jalan. Kelas-kelas tingkat pelayanan jalan 



6 

6 

diklasifikasikan ke dalam tingkat kemacetan lalu lintas. Untuk kelas A dan B 

dalam kelas tingkat pelayanan jalan, tergolong tingkat kemacetan lalu lintas 

dengan kelas rendah, kelas C dan D tergolong tingkat kemacetan lalu lintas 

dengan kelas sedang, serta kelas E dan F tergolong tingkat kemacetan lalu lintas 

dengan kelas tinggi. Hasil kelas tingkat kemacetan lalu lintas dianalisis secara 

deskripstif berdasarkan konsep geografi, baik hubungan (interrelation), 

letak/sebaran (spatial), distribusi (distribution), dan dikaitkan dengan teori 

geografi transportasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian tingkat kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh aktivitas pengendara

lalu lintas dan atraksi penggunaan/pemanfaatan lahan di sekitar jalan. Penggunaan 

lahan merupakan bentuk intervensi atau campur tangan manusia terhadap lahan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup secara materil maupun spiritual 

(Arsyad, 1989). Penggunaan lahan di kawasan perkotaan di sebagian Kecamatan 

Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan mengacu pada klasifikasi 

Sutanto (1986) yang menghaslkan 26 pengunaan lahan yang digunakan untuk 

menentukan hambatan samping secara visual. Aktivitas pengendara kendaraan 

yang melalui suatu jalan sangat berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. 

Tinggi atau rendahnya tingkat kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh intensitas 

pengendara kendaraan yang biasanya dikatakan sebagai volume lalu lintas.  

Volume lalu lintas dipengaruhi oleh banyaknya pengendara kendaraan yang 

terdiri dari 3 jenis kendaraan, yaitu kendaraan berat, kendaraan ringan, dan motor. 

Semakin tinggi volume lalu lintas, akan mempengaruhi kapasitas jalan. Kapasitas 

jalan menggambarkan nilai kuantitatif dari intensitas pengendara kendaraan, 

semakin besar nilai kapasitas jalan, maka semakin besar juga kemampuan suatu 

jalan dapat menampung jumlah kendaraan (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 

1997). Prinsip dan kegunaan ilmu geografi sangat berperan dalam penentuan hasil 

akhir tingkat kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan di sebagian Kecamatan 

Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan yang dapat mempresentasikan 

aspek-aspek geografi menjadi paling utama dalam penentuan faktor-faktor dan 
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analisis deskripsi keruangan geografi dalam tingkat kemcetan lalu lintas (Alfandi, 

2011). 

Kemacetan lalu lintas  salah satu hal yang tidak  dapat terhindarkan   pada 

kawasan perkotaan. Tingkat kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, yaitu volume lalu lintas, kapasitas jalan, dan tingkat  pelayanan jalan. 

Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, apabila salah satu 

faktor tidak ada, maka tingkat kemacetan lalu lintas tidak dapat diketahui. Tingkat 

kemacetan lalu lintas di salah satu kawasan perkotaan  Kabupaten Klaten di 

sebagian Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan 

berdasarkan hasil peta Gambar. 1, 2, dan 3 didominasi oleh kategori rendah pada 

waktu pagi, siang, dan sore hari. Hal tersebut terjadi akibat tingkat pelayanan 

jalan didominasi oleh nilai A dan B.  Tingkat kemacetan lalu lintas pagi hari 

didominasi oleh kelas rendah  yang tersebar secara spasial pada peta Gambar. 1, 

yang terdiri dari Jalan  Merapi 1, Jalan Merapi 2, Jalan  Tentara Pelajar, Jalan 

Merbabu,  Jalan Sulawesi 1, Jalan Sulawesi 2, Jalan Andalas 2, Jalan Dr. Wahidin 

Sudirohusodo, Jalan Mayor Kusmanto,  Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, Jalan 

Dewi Sartika, Jalan Rajawali,  Jalan Veteran, Jalan Ronggowarsito, Jalan Kopral 

Sayom, Jalan  KH Samanhudi, Jalan, Kartini, dan Jalan Diponegoro, sedangkan 

kelas sedang tersebar secara spasial, yang terdiri dari Jalan Pemuda Selatan, Jalan 

Andalas 1, dan Jalan Mayor Sunaryo.  

Tingkat kemacetan lalu lintas siang hari didominasi oleh kelas rendah  yang 

tersebar secara spasial pada peta Gambar. 2, yang terdiri dari Jalan Merapi 1, 

Jalan Merapi 2, Jalan  Tentara Pelajar, Jalan Merbabu,  Jalan Sulawesi 1, Jalan 

Sulawesi 2, Jalan Andalas 2, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Mayor 

Kusmanto,  Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, Jalan  Dewi Sartika, Jalan Rajawali, 

Jalan Mayor Sunaryo, Jalan Ronggowarsito, Jalan Kopral Sayom, Jalan  KH 

Samanhudi, Jalan, Kartini, dan Jalan Diponegoro, sedangkan kelas sedang terdiri 

dari, Jalan Andalas 1, dan Jalan Veteran, serta kelas tinggi terdiri dari Jalan 

Pemuda Selatan. Tingkat kemacetan lalu lintas sore hari didominasi oleh kelas 

rendah yang tersebar secara spasial pada peta Gambar. 1, yang terdiri dari Jalan 

Merapi 1, Jalan Merapi 2, Jalan  Tentara Pelajar, Jalan Merbabu,  Jalan Sulawesi 
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1, Jalan Sulawesi 2, Jalan Andalas 2, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan 

Mayor Kusmanto,  Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, Jalan  Dewi Sartika, Jalan 

Rajawali, Jalan Mayor Sunaryo, Jalan Ronggowarsito, Jalan Kopral Sayom, Jalan 

KH Samanhudi, Jalan, Kartini, Jalan Diponegoro, dan Jalan Andalas 1, sedangkan 

kelas sedang terdiri dari, Jalan Veteran, serta kelas tinggi terdiri dari Jalan 

Pemuda Selatan. 

Penyebab sebagian besar wilayah Kecamatan Klaten Utara, Klaten Selatan, 

dan Klaten Tengah didominasi tingkat kemacetan lalu lintas dengan kelas rendah 

disebabkan oleh  tingkat pelayanan jalan dengan nilai A dan B. Nilai tersebut 

didapatkan dari rasio perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. 

Hasil rasio tersebut terbilang kecil dengan rata-rata nilai derajat kejenuhan (DS) 

<0,6, sehingga tergolong kelas tingkat pelayanan  jalan dengan kelas A (sangat 

baik) dan B (baik). Hal tersebut terjadi akibat sebagian besar volume lalu lintas 

yang melewati  jalan wilayah perkotaan terbilang cukup rendah walaupun 

dominasi hambatan samping dengan tinggi. Kondisi tersebut terjadi akibat 

beberapa jalan memiliki tipe jalan searah, seperti Mayor Kusmanto,  Jalan 

Pemuda, Jalan Veteran, Jalan Andalas 1, Jalan Merapi 1, dan Jalan  Merbabu yang 

menyebabkan intensitas kendaraan tidak signifikan karena kendaraan hanya 

melewati 1 jalur saja. Jalan Tentara Pelajar, Jalan Kartini, dan Jalan Diponegoro 

memiliki tingkat kemacetan yang rendah disebabkan memiliki dominasi 

penggunaan lahan sawah, beberapa industri, dan permukiman, sehingga membuat 

hambatan samping terbilang cukup rendah hingga sedang walaupun jalan-jalan 

tersebut memiliki tipe jalan 4/2 UD (4 lajur dan 2 jalur tak terbagi) yang memiliki 

intensitas kendaraan yang lebih banyak dibandingkan dengan jalan yang hanya 

memiliki 1 jalur atau searah saja. Jalan Kartini dan Jalan KH Samanhudi terlewati 

oleh jalur rel kereta api membuat pada waktu tertentu  terjadi kemacetan, tetapi 

hanya pada waktu tertentu dan sesaat, sehingga kemacetan dapat terurai, dan arus 

lalu lintas lancar tanpa hambatan.  

Penyebab kemacetan lalu lintas tinggi di Jalan Pemuda Selatan  pada waktu 

siang dan sore hari disebabkan oleh tingginya nilai volume lalu lintas yang tidak 

sebanding dengan nilai kapasitas, sehingga menyebabkan tingkat pelayanan jalan 
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buruk. Penggunaan lahan cukup variatif, terdapat banyak perkantoran dan 

pertokoan, sehingga membuat hambatan samping menjadi tinggi. Selain itu, Jalan 

Pemuda Selatan merupakan jalan pertigaan utama penghubung menuju wilayah 

Klaten Kota melalui Jalan Merapi 1 atau keluar menuju Yogyakarta dari Jalan 

Pemuda, sehingga menjadi akses utama kendaraan terlebih pada waktu siang hari 

sebagai waktu pulang sekolah dan waktu sore hari sebagai waktu pulang bekerja. 

Hal tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas yang tidak terhindarkan. 

Keuntungan yang didapatkan apabila tingkat kemacetan lalu lintas didominasi 

oleh kelas rendah, kemacetan dapat terurai pada waktu yang singkat pada lokasi 

jalan yang diidentifikasi terdapat kemacetan lalu lintas. Pengendara dapat memilih 

jalur dan lajur yang diinginkan dengan kecepatan yang sesuai, sehingga kenyaman 

berkendara akan semakin leluasa. Hal tersebut dapat menghemat waktu dan biaya 

operasional dalam menempuh suatu perjalanan atau tujuan. Geliat perekonomian 

akan tumbuh pesat seiring dengan berjalannya waktu yang didorong dengan 

singkatnya waktu tempuh perjalanan. Distribusi barang antarwilayah semakin 

mudah dan efisien akibat terhindar dari kemacetan. Perkembangan wilayah akan 

semakin pesat dengan adanya sistem arus lalu lintas yang baik, sehingga ke depan 

para pengembang dan penanam modal (investor) dapat menanamkan modal dan 

usaha di sekitar wilayah perkotaan Kabaputan Klaten di Kecamatan Klaten Utara, 

Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Dengan adanya sistem transportasi yang baik, 

pendapatan daerah akan semakin pesat dan menguntungkan banyak pihak. Hal 

tersebut berkaitan dengan konsep geografi, yaitu konsep keterkaitan keruangan 

yang menjelaskan mengenai hubungan antarwilayah atau gejala atau fenomena 

yang mendorong terjadinya interaksi sebab dan akibat. 
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Gambar 1. Peta Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Sebagian Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, 
dan Klaten Selatan Pagi Hari 
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Gambar 2. Peta Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Sebagian Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, 
dan Klaten Selatan Siang Hari 
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 Gambar 2 Peta Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Sebagian Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, 
dan Klaten Selatan Sore Hari 
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4. PENUTUP
4.1  Kesimpulan 
a. Tingkat kemacetan lalu lintas di sebagian wilayah Kecamatan Klaten

Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan didominasi oleh kelas rendah

pada waktu pagi, siang, dan sore hari. Kelas sedang pada waktu pagi hari

terdapat pada Jalan Pemuda Selatan dan Jalan Andalas 1, pada waktu siang

hari terdapat pada Jalan Veteran dan Jalan Andalas 1, dan pada waktu sore

hari terdapat pada Jalan Veteran saja. Kelas tinggi pada waktu siang dan

sore hari hanya terdapat pada Jalan Pemuda Selatan saja.

b. Kajian tingkat kemacetan lalu lintas di sebagian wilayah Kecamatan

Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan menggunakan ilmu dan

konsep geografi. Penginderaan jauh digunakan untuk interpretasi

menggunakan citra Quickbird yang digunakan sebagai identifikasi

jaringan jalan untuk mengetahui faktor penyesuaian kapasitas jalan untuk

pembagi arah (FCsp) dan faktor penyesuaian kapasitas jalan untuk lebar

jalan (FCw), serta interpretasi penggunaan lahan untuk mengetahui faktor

penyesuaian kapasitas jalan untuk hambatan samping (FCsf). Sistem

informasi geografi (SIG) digunakan untuk pengolahan dan penyajian peta.

Analisis berdasarkan konsep-konsep geografi, berupa konsep lokasi dan

konsep keterkaitan keruangan.

4.2 Saran 

a. Citra yang digunakan sebaiknya menggunakan tahun perekaman yang

lebih terkini, sehingga hasil interpretasi memiliki nilai akurasi lebih tinggi

dan hasil yang lebih representatif yang menggambarkan keadaan di

lapangan.

b. Pengadaan data lalu lintas dan transportasi di semua ruas jalan Kabupaten

Klaten agar dapat memonitoring fenomena lalu lintas yang berkaitan pada

manajemen lalu lintas dan transportasi.
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