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ANALISIS FREKUENSI TINGKAT PENGELOLAAN  

RUAS JALAN NASIONAL DI KABUPATEN SLEMAN  

MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh parameter yang digunakan 

terhadap frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional, mengetahui pengaruh 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terhadap volume lalu lintas ruas Jalan Nasional 

serta mengetahui frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional karena 

Kabupaten Sleman  merupakan daerah yang strategis dalam Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Bandara Adisucipto yang merupakan salah satu akses udara 

utama serta jaringan jalan yang menghubungkan ke luar provinsi adalah salah satu 

nilai strategis Kabupaten Sleman.  Metode penelitian yang digunakan adalah 
survey yang ditandai dengan adanya sampel untuk tiap frekuensi tingkat 
pengelolaan ruas Jalan Nasional. Metode analisis dalam penelitian ini 
menggunkan analisis spasial berupa tumpang susun/ overlay dari tiap parameter 
yang telah diberikan harkat yang sebelumnya. Parameter yang digunakan untuk 
mewakili faktor non lalu lintas adalah kemiringan lereng, tekstur tanah, drainase 
tanah, dan parameter yang digunakan untuk mewakili faktor lalu lintas adalah 
volume lalu lintas.  Hasil dari penelitian ini memberikan informasi frekuensi 
tingkat pengelolaan setiap ruas Jalan Nasional dengan kelas rendah, sedang dan 
tinggi. Perbedaan frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional ini 
disebabkan oleh faktor non lalu lintas dan faktor lalu lintas di suatu ruas jalan. 
Faktor non lalu lintas yang berperan besar dalam mempengaruhi perbedaan 
frekuensi tingkat pengelolaan adalah tekstur tanah dan drainase tanah. PKN 
memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk perbedaan volume lalu lintas 
yang menjadi faktor lalu lintas yang digunakan dalam penelitian ini.  

Kata Kunci : Kabupaten Sleman, Jalan, Jalan Nasional, Frekuensi tingkat 

pengelolaan Jalan, Volume Lalu Lintas, Pusat Kegiatan Nasional  

Abstract 

The purpose of this study is to determine the effect of the parameters used on the 

frequency level of management of the National Road section, to know the 

influence of Pusat Kegiatan Nasional (PKN) on the traffic volume of the National 

Road section and to know the frequency of the management level of the National 

Road section because Sleman Regency is a strategic area in the Province Special 

Region of Yogyakarta. Adisucipto Airport, which is one of the main air access and 
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road networks that connect outside the province, is one of the strategic values of 

Sleman Regency.  The research method used was a survey marked by the 
existence of samples for each frequency level of management of the National Road 
section. The method of analysis in this study uses spatial analysis in the form of 
overlay of each parameter that has been given the previous value. The parameters 
used to represent non-traffic factors are slope, soil texture, soil drainage, and the 
parameters used to represent traffic factors are traffic volume. The results of this 
study provide information on the frequency of management levels of each 
National Road section with low, medium and high class.  The difference in 
frequency of the level of management of the National Road section is caused by 
non-traffic factors and traffic factors on a road section. Non-traffic factors that 
play a major role in influencing differences in the frequency of management levels 
are soil texture and soil drainage. PKN has a significant influence on the 
difference in traffic volume which is the traffic factor used in this study. 

Keywords: Sleman Regency, Road, National Road, Road Management Level, 

Traffic Volume, Pusat Kegiatan Nasional 

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang cukup strategis terkait dengan 

jaringan transportasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mengingat 

Kabupaten Sleman berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, serta salah 

satu titik pintu masuk ke Provinsi DIY yaitu Bandara Adi Sucipto membuat posisi 

Kabupaten Sleman sangat vital dalam jaringan transportasi tersebut. Oleh sebab 

itu, ruas Jalan Nasional menjadi penting karena menghubungkan pusat kegiatan 

Nasional maupun pusat kegiatan Lokal serta menjadi aksesibilitas utama untuk 

keluar maupun masuk Provinsi DIY.  

Undang - Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang jalan 

menyatakan bahwa jalan merupakan bagian dari sistem transportasi Nasional yang 

mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial 

budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan 

wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, 

membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan 

nasional. 
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Faktor lalu lintas dan faktor non lalu lintas menyebabkan jalan akan 

mengalami penurunan kondisi. Penurunan kondisi tersebut berdampak pada 

kemampuan jalan dalam mendukung beban akan berkurang dan pada akhirnya 

akan menyebabkan terganggunya kenyamanan berkendaraan, meningkatkan biaya 

operasi kendaraan dan kemungkinan jalan tersebut akan tidak dapat berfungsi. 

Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh faktor lalu lintas maupun faktor non lalu 

lintas. Faktor lalu lintas dapat berupa beban kendaraan, distribusi beban kendaran 

pada lebar perkerasan dan pengulangan beban lalu lintas. Sedangkan faktor non 

lalu lintas yang menyebabkan kerusakan jalan meliputi antara lain kekuatan tanah, 

kedalaman air tanah dan kemiringan lereng. (Departemen Pekerjaan Umum, 

2005). Kegiatan terkait dengan pengelolaan jalan meliputi kegiatan berupa 

perawatan, rehabilitasi, penunjangan dan kualitas jalan (Sukirman, 1999). Namun, 

tentunya setiap ruas jalan memiliki potensi kerusakan yang berbeda-beda 

tergantung dengan faktor lalu lintas maupun faktor non lalu lintas. 

Analisis spasial mengarah pada banyak macam operasi dan konsep termasuk 

perhitungan sederhana, klasifikasi, penataan, tumpangsusun geometris, dan 

pemodelan kartografis (Demers, 1997).  Analisis spasial pada Sistem Informasi 

Geografis (SIG) memungkinkan digunakannya analisis jaringan jalan berdasarkan 

basis data tiap ruas jalan yang ada, sehingga manajemen pengelolaan jalan dapat 

dilaksanakan. SIG mampu untuk menghasikan informasi mengenai frekuensi 

tingkat pengelolaan jalan karena pada dasarnya SIG dapat mengolah data : (1) 

Data spasial, (2) Data non spasial dan (3) Hubungan antara data spasial dan data 

non spasial dengan waktu, sehingga dengan integrasi data data tersebut maka akan 

mempermudah dalam pengolahan data dan merepresentasikan hasilnya terkait 

dengan frekuensi tingkat pengelolaan jalan.  

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan pada ruas Jalan Nasional di Kabupaten Sleman. Menurut 

peta status jalan yang dipublikasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, di Kabupaten Sleman terdapat Jalan Nasional, Jalan 

Provinsi, Jalan Kabupaten serta Jalan Desa. Ruas Jalan Nasional dipilih karena 

merupakan status jalan yang menghubungkan dengan provinsi di luar Daerah 
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Istimewa Yogyakarta dan menghubungkan pusat kegiatan di Kabupaten Sleman 

sendiri.  

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu metode Purposive 

Sampling. 

Rumus Slovin (Sugiyono, 2009) 

Rumus tersebut jika diterapkan dalam penelitian ini maka sampel yang 

diambil adalah hasil kelas frekuensi tingkat pengelolaan jalan yang kemudian 

dilakukan survei lapangan dengan perhitungan sebagai berikut.  

Rendah: n = 11/ (1+(11x0.01) = 10 Sampel 

Sedang : n = 7/ (1+(7x0.01) = 6 Sampel 

Beberapa data yang digunakan diperoleh dari instansi yang terkait dengan 

data – data tersebut, instansi tersebut adalah :  

BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten 

Sleman untuk Peta Struktur Ruang dan Peta Administrasi Kabupaten 

Sleman, serta Peta Jenis Tanah Kabupaten Sleman yang bersumber dari 

Pusat Penelitian Tanah, Bogor, 

Dinas PUP (Pekerjaan Umum dan Perumahan) Kabupaten Sleman untuk 

Peta Jaringan Jalan dan Peta Adminsistrasi Kabupaten Sleman, dan 

Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY untuk data LHR 

dan Peta Ruas Jalan  Kabupaten Sleman. 

 Pengharkatan dilakukan untuk setiap variabel dalam parameter yang 

digunakan. Semakin besar nilai harkat maka variabel tersebut berpengaruh kurang 

baik untuk kondisi jalan. Tabel berikut menjelaskan lebih lanjut mengenai 

pengharkatan. 

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah ruas tiap kelas frekuensi 

tingkat pengelolaan

e = batas toleransi kesalahan (error 

tolerance)
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Tabel 1. Harkat Kemiringan Lereng 

Sumber : van Zuidam dan Cancelado (1979) 

Tabel 2. Harkat Tekstur Tanah 

No Tekstur Tanah Harkat 

1 
Pasir, pasir berlempung, lempung berpasir, liat berdebu 

(Tekstur Sangat Kasar) 
1 

2 
Lempung berpasir, lempung berdebu lain dan lempung berliat 

(Tekstur Kasar) 
2 

3 Lempung berliat – liat campuran (Tekstur Sedang) 3 

4 
Lempung berliat dan lempung mengembang kuat (Tekstur 

Halus) 
4 

5 Mengembang kuat (Tekstur Sangat Halus) 5 

Sumber : Barandi Sapto Widartono (2002) 

Tabel 3. Harkat Drainase tanah 

No Kelas 
Kecepatan Infiltrasi 

(Cm/ Jam) 
Harkat 

1 Baik (Tekstur Sangat Kasar) > 12.5 1 

2 Agak Baik (Tekstur Kasar) 6.25 – 12.5 2 

No Kemiringan (%) Topografi Harkat 

1 < 8 Datar 1 

2 8 – 15 Landai 2 

3 15 – 25 Curam 3 

4 25 – 45 Agak Curam 4 

5 > 45 Sangat Curam 5 
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3 Agak Buruk (Tekstur 

Sedang) 
2.0 – 6.25 3 

4 Buruk (Tekstur Halus) 0.5 – 2.0 4 

5 Sangat Buruk (Tekstur 

Sangat Halus) 
< 0.5 5 

Sumber : Sitanala Arsyad (2010) 

Tabel 4. Harkat Volume lalu lintas 

No Kelas Volume / Jam Harkat 

1 Sangat Rndah < 5000 1 

2 Rendah 5001 - 10000 2 

3 Sedang 10001 - 15000 3 

4 Tinggi 15001 - 20000 4 

5 Sangat Tinggi > 20000 5 

Sumber : Barandi Sapto Widartono (2001) 

Klasifikasi frekuensi tingkat pengelolaan diperoleh dari hasil overlay semua 

parameter yang digunakan yang kemudian dengan parameter-parameter yang 

berpengaruh terhadap kondisi jalan tersebut maka akan diperoleh harkat total 

dengan rumus: 

PJ = KL + TT + DP + VJ 

Keterangan : 

PJ : Pengelolaan Jalan 

KL : Kemiringan Lereng 

TT : Tekstur Tanah 

DP : Drainase tanah 

VJ : Volume lalu lintas 

Klasifikasi frekuensi tingkat pengelolaan jalan menggunakan pendekatan 

kuantitatif berjenjang sehingga menghasilkan kelas yang berjenjang dengan 

menggunakan rumus : 
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Tabel 5. Klasifikasi Frekuensi tingkat pengelolaan Jalan 

No 
Frekuensi tingkat 

pengelolaan Jalan 
Total Harkat 

1 Jarang 7-8 

2 Sedang 9 

3 Tinggi 10-11 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1  Kemiringan Lereng 

Hampir seluruh daerah Kabupaten Sleman memiliki topografi yang datar. 

Topografi landai hingga sangat curam disebabkan oleh adanya Gunung Merapi di 

sebelah utara Kabupaten Sleman yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa 

Tengah yang meliputi Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem dan Kecamatan 

Cangkringan.  

Tabel 6.  Luas Kemiringan Lereng 

Kemiringan Lereng Topografi Luas (km
2
)

<8 % 
Datar 497.20 

8,1 – 15 % 
Landai 42.34 

15,1 – 25 % 
Agak Curam 19.02 

25,1 – 45 % 
Curam 10.51 

>45 % 
Sangat Curam 4.53 

Total 573.61 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya (Emi, 2003) adalah penggunaan 

kelas kemiringan lerengnya. Dalam penelitian ini mengacu pada kelas kemiringan 
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lereng Van Zuidam dan Cancelado tahun 1979 sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan kelas kemiringan lereng Wiriyadi tahun 1998 dengan modifikasi. 

3.2  Tekstur Tanah 

Pengaruh tekstur tanah terhadap frekuensi tingkat pengelolaan jalan adalah 

jika tekstur tanah semakin halus maka kemungkinan besar menyebabkan adanya 

rekahan hingga amblas pada ruas jalan yang berada di atas jenis tanah dengan 

tekstur halus. Hal tersebut  terjadi karena adanya penurunan pada tanah di bawah 

struktur jalan. Tekstur tanah Kabupaten Sleman di atas menggambarkan bahwa 

jenis tanah Regosol dengan tekstur kasar memiliki sebaran hampir di seluruh 

Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk jenis dan teksur tanah lainnya berada di 

bagian selatan Kabupaten Sleman meliputi Sebagian Kecamatan Minggir, 

sebagian Kecamatan Moyudan, sebagian Kecamatan Godean, sebagian 

Kecamatan Gamping, sebagian Kecamatan Berbah dan sebagian Kecamatan 

Prambanan. Tabel berikut menjelaskan tentang hubungan jenis tanah dan tekstur 

tanah serta luasan tiap kelas. 

Tabel 7. Hubungan Jenis Tanah dan Tekstur Tanah 

Jenis Tanah Tekstur Tanah Luas (km
2
)

Grumusol Sangat Halus 
22.97 

Latosol Halus 
28.89 

Mediterania Halus 
1.64 

Kambisol Sedang 
48.06 

Regosol Kasar 
472.05 

Total 573.61 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pengolahan data tekstur tanah ini menggunakan acuan dari Barandi Sapta 

Widartono tahun 2002, sedangkan dalam penelitian sebelumnya (Sembiring, 

2015) menggunakan acuan milik Rachmawati tahun 2009 dengan metode 

perolehan data yang sama yaitu dengan penurunan dari informasi jenis tanah. 
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3.3  Drainase Tanah 

Drainase tanah dalam penelitian ini terkait dengan permeabilitas tanah atau 

kecepatan tanah dalam meloloskan air. Permeabilitas ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya adalah tekstur serta struktur tanah yang ada di masing 

– masing ruas Jalan Nasional. Permeabilitas ini kemudian akan berpengaruh pada

drainase tanah yang akhirnya juga akan mempengaruhi kondisi ruas Jalan 

Nasional serta berimbas pada frekuensi tingkat pengelolaannya.  

Tabel 8. Hubungan Jenis Tanah, Tekstur Tanah dan Drainase Tanah 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Drainase tanah dalam penelitian ini adalah rangkaian dari penurunan 

informasi berdasarkan jenis tanah yang dilengkapi dengan kecepatan infiltrasi air 

ke dalam tanah yang bergantung pada tekstur tanahnya. Kecepatan infiltrasi 

tersebut mengacu pada Sintala Arsyad tahun 2010. Penelitian sebelumnya (Nur 

Wikan, 2001) mengacu pada Harjana tahun 1992 sehingga dalam pengharkatan 

drainase tanahnya berbeda. 

Jenis 

Tanah 

Tekstur 

Tanah 

Drainase 

tanah 

Kecepatan 

Infiltrasi (Cm/ 

Jam) 

Luas (km
2
)

Grumusol 
Sangat 

Halus 

Sangat Buruk < 0.5 22.97 

Latosol Halus 
Buruk 0.5 – 2.0 28.89 

Mediterani

a 
Halus 

Buruk 0.5 – 2.0 1.64 

Kambisol Sedang 
Agak Buruk 2.0 – 6.25 48.06 

Regosol Kasar 
Agak Baik 6.25 – 12.5 472.05 

Total 573.61 
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3.4  Volume Lalu Lintas 

Volume lalu lintas dihitung berdasarkan survei yang dilakukan instasi terkait 

pada setiap ruas Jalan Nasional. Perhitungan dilakukan di beberapa titik 

pengamatan maupun persimpangan. Namun data tersebut belum tertuang ke 

dalam peta, sehingga data hanya berbentuk tabular. Perhitungan arus lalu lintas 

jam puncak dilakukan pada hari yang mewakili hari normal kerja. Waktu 

perhitungan adalah pada jam sibuk pagi, siang dan sore masing – masing sekitar 

tiga jam.  

Volume lalu lintas sangat rendah berada di ruas Jl. Wates – Yogyakarta 

sebesar 4.892 kendaraan/ jam dengan jam puncak arus kendaraan adalah pukul 

06.00 – 07.00. Titik pengamatan berada di sekitar supermarket Delingmas. 

Sedangkan pada kelas sangat tinggi dengan volume lalu lintas paling banyak 

kendaraan melintas adalah ruas Jl. Pajajaran antara simpang Kentungan dan 

Simpang Condongcatur yang mencapai 26.557 kendaraan/ jam dengan jam 

puncak pada pukul 16.15 – 17.15. Jika diamati lebih jauh, umumnya jam puncak 

arus kendaraan adalah pada pagi hari serta sore hari, karena pada jam jam tersebut 

adalah waktu berangkat dan pulang masyarakat melakukan aktifitasnya baik 

bekerja maupun sekolah.  

Penelitian sebelumnya (Sembiring, 2015) tidak begitu jelas satuan yang 

digunakan untuk penghitungan volume jalan. Letak perbedaannya dengan 

penelitian ini adalah penggunaan satuan kendaraan/ jam pada jam puncak di setiap 

ruas Jalan Nasional dengan asumsi bahwa semakin padat kendaraan tentu akan 

mempengaruhi kondisi fisik jalan. Peta terlampir memberikan gambaran secara 

spasial kondisi volume ruas Jalan Nasional di Kabupaten Sleman. 
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3.5  Frekuensi tingkat pengelolaan Ruas Jalan Nasional 

Penelitian ini memberikan informasi keruangan terkait dengan frekuensi 

pengelolaan jalan. Parameter keruangan dicirikan dengan adanya sebaran 

perbedaan jenis tanah yang kemudian di ekstraksi menjadi informasi tekstur tanah 

serta drainase tanah yang menjadi penentu faktor non lalu lintas serta sebaran 

perbedaan volume lalu lintas ruas Jalan Nasional yang menjadi faktor lalu lintas. 

Kedua faktor tersebut kemudian mempengaruhi perbedaan frekuensi tingkat 

pengelolaan ruas Jalan Nasional di Kabupaten Sleman.   

Tabel 9. Frekuensi tingkat pengelolaan Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Sleman 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Frekuensi tingkat pengelolaan rendah  dengan rentang harkat total 4 – 9.33, 

merupakan tingkat terpanjang yaitu sebesar 40.19 km. Sedangkan untuk frekuensi 

tingkat pengelolaan sedang dengan harkat total 9.34 – 14.67, panjang ruas jalan 

sebesar 12.90 km. Tidak ada frekuensi pengelolaan tinggi pada ruas Jalan 

Nasional di Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan oleh kurang beragamnya 

variabel dari parameter yang digunakan. Sebagai contoh parameter kemiringan 

lereng, seluruh ruas Jalan Nasional berada di kemiringan lereng 0 – 8% atau pada 

topografi datar.   

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai frekuensi pengelolaan jalan 

berdasarkan parameter yang berpotensi menjadi pemicu kerusakan jalan 

sedangkan pada penelitian sebelumnya (Sembiring, 2009) lebih menekankan pada 

potensi kerusakannya. Peta terlampir memberikan gambaran mengenai sebaran 

frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional di Kabupaten Sleman.

Harkat Total 

Frekuensi tingkat 

pengelolaan Panjang (km) 

4 – 9.33 Rendah 40.19 

9.34 – 14.67 Sedang 12.90 

14.68 – 20  Tinggi 0 

Total 53.09 
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3.6  Identifikasi Pengaruh Setiap Parameter terhadap Frekuensi Tingkat 

Pengelolaan Ruas Jalan Nasional 

Hampir sekitar 497.20 km
2
 dari luas keseluruhan sebesar 573.61 km

2

merupakan topografi datar. Melihat kondisi demikian, pengaruh kemiringan 

lereng terhadap frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional di Kabupaten 

Sleman tidak terlalu signifikan. Seluruh ruas Jalan Nasional berada di kemiringan 

lereng kelas 0 – 8% atau datar. Kemiringan lereng tersebut adalah yang paling 

ideal untuk bangunan jalan. 

Jenis tanah mempunyai peran yang signifikan terhadap frekuensi tingkat 

pengelolaan ruas Jalan Nasional di Kabupaten Sleman karena berpengaruh pada 

tekstur dan drainase tanah. Ini dapat dilihat dari perbedaan frekuensi tingkat 

pengelolaan jalan pada ruas yang memiliki jenis tanah yang berbeda. Jenis tanah 

di Kabupaten Sleman terdiri dari Regosol, Kambisol, Latosol, Mediteran serta 

Grumosol. Regosol merupakan jenis tanah yang paling dominan. Jenis tanah ini 

mempengaruhi tekstur tanah dan drainase tanah. Jenis tanah yang dominan adalah 

Regosol maka tekstur tanah yang dominan adalah kasar. Tekstur tanah kasar 

memiliki drainase tanah yang agak baik atau dengan kecepatan infiltrasi air 

sebesar 6.25 – 12.5 cm/ Jam, sehingga banyak ruas Jalan Nasional berada di 

tekstur tanah kasar dan memiliki drainase tanah yang agak baik.  

Volume lalu lintas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap frekuensi 

tingkat pengelolaan jalan selain tekstur dan drainase tanah. Terdapat beberapa 

Perbedaan pengelolaan ruas jalan yang dipengaruhi oleh volume lalu lintas. Ruas 

jalan dengan kelas volume lalu lintas tinggi – sangat tinggi, umumnya masuk ke 

dalam frekuensi tingkat pengelolaan jalan sedang.  Ruas jalan dengan volume lalu 

lintas tinggi – sangat tinggi umumnya berada di kawasan yang menuju pusat kota 

maupun Pusat Kegiatan Nasional. Dengan telah ditentukannya Pusat Kegiatan 

Nasional, tentu memberikan dampak yang cukup besar terhadap volume lalu 

lintas ruas jalan yang berada di kawasan tersebut.  

Secara keruangan, perbedaan frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan 

Nasional di Kabupaten Sleman disebabkan oleh sebaran faktor non lalu lintas dan 
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faktor lalu lintas yang berbeda untuk setiap ruasnya. Faktor non fisik dicirikan 

dengan penggunaan parameter jenis tanah yang kemudian diekstraksi menjadi 

informasi tekstur tanah dan drainase tanah, sedangkan untuk faktor lalu lintas 

menggunakan parameter volume lalu lintas untuk setiap ruas Jalan Nasional, 

sehingga tentu frekuensi pengelolaan setiap ruas jalan akan berbeda. 

3.7 Analisis Pengaruh Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terhadap Volume 

Lalu Lintas 

Kawasan PKN memiliki kemudahan akses meliputi darat serta udara, karena 

Bandara Adisucipto juga berada di kawasan ini. Kawasan ini merupakan kawasan 

perkotaan dari beberapa kecamatan yang telah disebutkan, oleh karenanya, 

kawasan ini memiliki fasilitas yang memadai serta berbagai pelayanan umum 

yang menarik masyarakat untuk melakukan perjalanan ke kawasan tersebut.   

Ruas jalan yang berada di kawasan PKN memerlukan frekuensi tingkat 

pengelolaan sedang, terutama ruas Jl. Padjajaran simpang Seturan – Jl. Padjajaran 

simpang Kentungan. Sepanjang kawasan tersebut, pusat kegiatan perekonomian 

mulai tumbuh. Ditandai dengan dibangunnya Hartono Mall yang kemudian 

memberikan dampak kemacetan untuk ruas Jl. Padjajaran di jam jam tertentu. 

Dengan demikian, PKN mempunyai andil yang signifikan terhadap volume lalu 

lintas yang kemudian berdampak pada  frekuensi tingkat pengelolaan jalan.  

Pengaruh PKN dalam penelitian ini dapat membawa sesuatu yang baru untuk 

penelitian sejenis. Adanya pembahasan mengenai pengaruh PKN terhadap volume 

lalu lintas tentu saja memberikan gambaran bahwa kawasan PKN sangat 

mempengaruhi frekuensi pengelolaan jalan. Selama ini penelitian sejenis 

umumnya berkutat pada faktor non lalu lintas serta faktor lalu lintas yang hanya 

mengandalakan pada volume lalu lintas saja. Selain itu, dengan adanya 

pembahasan mengenai PKN tentu dapat dijadikan salah satu rujukan ketika akan 

melakukan review terhadap peraturan pemerintah jika memang diperlukan, 

sehingga dapat memberikan gambaran tentang pengaruh PKN tersebut terhadap 

kepadatan lalu lintas di Kabupaten Sleman.
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3.8 Identifikasi Frekuensi tingkat pengelolaan Ruas Jalan Nasional di 

Kabupaten Sleman 

Frekuensi tingkat pengelolaan rendah umumnya berada di ruas yang 

menjauhi pusat kegiatan atau yang mengarah menuju pusat kegiatan. Frekuensi 

tingkat pengelolaan rendah ini umumnya berada di kawasan yang ideal untuk 

kondisi jalan serta memiliki volume lalu lintas yang rendah. Frekuensi tingkat 

pengelolaan sedang lebih dipengaruhi oleh adanya perbedaan jenis tanah maupun 

volume lalu lintas. Pada salah satu ruas Jl. Wates, yang sangat mempengaruhi 

adalah mengenai jenis tanahnya. Jenis tanah pada ruas jalan ini adalah Kambisol 

yang memiliki tekstur tanah sedang, sehingga drainase tanah menjadi agak buruk 

dan mempengaruhi frekuensi tingkat pengelolaannya. Hal ini berbeda tentunya 

dengan ruas Jl. Laksda Adisucipto, karena ruas jalan tersebut jika ditinjau secara 

fisik merupakan kawasan yang ideal untuk bangunan jalan.  

Frekuensi tingkat pengelolaan sedang berdasarkan dengan hasil penelitian, 

umumnya berada di Kawasan Pusat Kegiatan Nasional menurut RTRW 

Kabupaten Sleman. Hal ini tentu berdampak besar dalam mempengaruhi 

tingginya volume lalu lintas ruas jalan yang berada di kawasan tersebut. Ruas Jl. 

Padjajaran dari persimpangan Seturan – Kentungan serta Jl. Solo dari 

persimpangan Bandara Adisucipto – pertigaan Jl. Padjajaran, ruas jalan tersebut 

merupakan ruas yang cukup strategis untuk menuju kawasan perkotaan di 

Kabupaten Sleman maupun Kota Yogyakarta sendiri. Di tambah dengan adanya 

Bandara Adisucipto yang secara signifikan memberikan pengaruh yang cukup 

besar untuk kepadatan volume lalu lintas pada ruas jalan tersebut.  

Tidak adanya frekuensi tingkat pengelolaan tinggi disebabkan karena secara 

faktor non lalu lintas yang diwakili parameter kemiringan lereng, tekstur tanah 

dan drainase tanah kurang beragam, sehingga tidak ada difrensiasi yang 

signifikan. Berbeda dengan faktor lalu lintas yang diwakili oleh volume lalu 

lintas, memiliki difrensiasi yang cukup beragam.   
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4. PENUTUP

4.1  Kesimpulan 

1) Frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional di Kabupaten Sleman

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor non lalu lintas serta faktor non

lalu lintas. Parameter yang berpengaruh secara signifikan terhadap

frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional di Kabupaten Sleman

adalah tekstur tanah serta drainase tanah yang merupakan faktor non lalu

lintas serta volume lalu lintas yang merupakan faktor lalu lintas yang

berpengaruh terhadap

2) Ruas jalan yang berada di dalam kawasan PKN umumnya memiliki

volume lalu lintas sedang hingga sangat tinggi. Penyebabnya adalah

karena dalam kawasan PKN  terdapat berbagai  fasilitas yang terpusat

yang merupakan faktor penarik masyarakat untuk melakukan aktifitas

dalam kawasan tersebut. Pembahasan mengenai PKN ini menghubungkan

antara peraturan pemerintah daerah dan kondisi eksisting di lapangan,

sehingga membawa kebaruan untuk penelitian sejenis.

3) Frekuensi tingkat pengelolaan ruas jalan rendah sepanajang 40.19 km.

Frekuensi tingkat pengelolaan ruas jalan sedang sepanjang 12.90 km.

Perbedaan frekuensi ini yang menjadi ciri analisis keruangan. Perbedaan

ini disebabkan oleh sebaran faktor non lalu lintas dan faktor lalu lintas

yang tidak merata untuk setiap ruas Jalan Nasional di Kabupaten Sleman.

4.2 Saran 

1) Parameter yang digunakan untuk penelitian selanjutnya lebih

dikembangkan dan diperbanyak karakteristik sosialnya mengingat jaringan

jalan erat kaitannya dengan karakteristik sosial selain karakteristik fisik

tentunya. Terutama lebih terkait dengan peraturan pemerintah, supaya

terdapat review untuk peraturan tersebut.

2) Perlu evaluasi mengenai volume lalu lintas pada jam puncak arus lalu

lintas dan adanya pilihan serta sosialisasi jalur alternatif yang layak untuk

mengurangi volume lalu lintas di beberapa ruas saat jam puncak.
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