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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. TINJAUAN UMUM 

Transportasi merupakan gabungan sarana, prasarana dan alat/sistem 

pengaturan yang digunakan untuk mengangkut manusia maupun barang dari suatu 

tempat ke tempat lain. Transportasi diperlukan karena adanya perbedaan jarak dari 

sumber barang hasil produksi maupun hasil alam ke daerah lain yag membutuhkan. 

Dengan adanya transportasi maka kegiatan pemindahan barang maupun bahan, akan 

menjadi lebih cepat dan lancar. Dengan adanya pergerakan ini diharapkan 

pertumbuhan perekonomian masing-masing daerah akan berlangsung lebih cepat. 

Meskipun disadari bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami masa-masa 

sulit karena terjadinya krisis ekonomi, sosial politik dan krisis kepercayaan terhadap 

pemerintah, namun pembangunan nasional terutama di bidang transportasi harus 

tetap dilaksanakan karena transportasi merupakan sarana dan prasarana yang sangat 

vital sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta 

keamanan. 

Pembangunan transportasi yang dilaksanakan dimaksudkan demi tercapainya 

sistem transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan 

secara tertib, lancar, aman dan efisien bagi kegiatan mobilitas manusia dan barang. 

Dengan terbentuknya sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien tersebut 

diharapkan mampu menggerakkan dinamika pembangunan terutama di bidang 

ekonomi sehingga tercapai tingkat perekonomian nasional yang tinggi yang pada 

gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. 

 

1.2. LATAR BELAKANG 

Dengan terus meningkatnya perkembangan kondisi lalu lintas sedangkan 

perkembangan jaringan jalan tidak secepat pertumbuhan lalu lintas mengakibatkan 
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sering terjadinya gangguan terhadap pergerakan lalu lintas yang melintasi ruas jalan 

dikota Semarang.. 

Sebagai kota yang berpenduduk sekitar 1,3 juta jiwa ini, kota Semarang 

dinilai belum terlalu padat. Tetapi seiring dengan bertambahnya penduduk, biasanya 

kepemilikan kendaraan juga akan bertambah. Sedangkan jalan dikota Semarang yang 

terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal perkembangannya sangat 

lamban. Untuk itu studi ini mencoba menganalisis waktu tempuh kendaraan diruas 

jalan kota Semarang dengan maksud memberikan alternatif untuk menyiasati 

kemungkinan kemacetan pada jam-jam puncak (pagi, siang dan sore) dengan 

memilih rute jalan dengan waktu tempuh yang relatif singkat. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN  

Sesuai dengan topik yang diambil yaitu Analisis Kinerja Operasional Ruas 

Jalan Kota Semarang (Studi Kasus : Waktu Tempuh Kendaraan), maka penyusunan 

Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk meninjau dan menganalisis lalu lintas yang 

terjadi pada ruas jalan Kota Semarang dengan studi kasus waktu tempuh kendaraan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah : 

1. Mengetahui jalur-jalur alternatif yang tercepat menuju satu lokasi ke lokasi yang 

lain (dengan mengacu pada waktu tempuh kendaraan) 

2. Mengidentifikasi penyebab kemacetan yang terjadi pada ruas-ruas jalan tertentu 

di Semarang dan mengupayakan penyelesaian masalahnya. 

 

1.4. POKOK PERMASALAHAN 

Semakin banyak aktivitas pada suatu ruas jalan, tentunya akan 

mengakibatkan timbulnya permasalahan lain. Disisi lain menguntungkan disisi 

lainnya merugikan. Menguntungkan karena dapat meningkatkan sektor pendapatan 

daerah setempat, merugikan karena timbul masalah kemacetan, kelambatan 

(tundaan), serta polusi udara yang semakin hari semakin bertambah parah. Ada 

beberapa permasalahan utama yang akan dirumuskan disini : 

 Dari tahun ke tahun pertambahan kepemilikan kendaraan pribadi bertambah 

banyak. Hal ini menyebabkan pertambahan jumlah atau volume kendaraan pada 
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ruas jalan yang ada. Sedangkan kapasitas ruas jalan yang ada terbatas. 

Permasalahan ini juga menjadi kendala bagi terciptanya arus lalu lintas yang 

aman, nyaman dan cepat. Untuk itu diperlukan penanganan yang serius dari 

pemerintah atau instansi yang terkait. 

 Kondisi lalu lintas sekarang makin sibuk terutama pada jam puncak pagi, siang 

dan sore. 

 Perilaku pemakai jalan yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. 

 

1.5. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini perlu diadakan pembatasan masalah agar 

penulisan lebih terfokus pada masalah yang dihadapi. Adapun penulisan Tugas Akhir 

ini dititik beratkan pada : 

 Menganalisis kinerja operasional ruas jalan kota Semarang dengan menghitung 

waktu tempuh kendaraan yang terjadi pada ruas jalan kota. 

 Mengidentifikasi penyebab kemacetan yang terjadi pada ruas-ruas jalan tertentu 

di Semarang dan mengupayakan penyelesaian masalahnya. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sebelum melangkah pada bab berikutnya, perlu dijelaskan terlebih dahulu 

pokok – pokok pikiran yang akan dituangkan dalam sistematika penulisan Tugas 

Akhir ini sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum, latar belakang 

studi, maksud dan tujuan penulisan, pokok permasalahan, pembatasan 

masalah yang akan dibahas dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar – dasar teori yang akan 

digunakan dalam menganalisis data. 
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Bab III : Metodologi 

Pada bab ini akan dibahas kerangka dan prosedur yang akan digunakan 

untuk pengumpulan dan pengolahan data, analisis, serta pemecahan 

masalah. 

Bab IV : Analisa Data 

Pada bab ini akan dilakukan Analisa data yang diperoleh, yang 

mendukung dalam penyelesaian masalah kemacetan-kemacetan diruas 

jalan tertentu. 

Bab V : Pembahasan 

Pada bab ini akan disajikan pembahasan hal-hal yang pokok mengenai 

data hasil analisis waktu tempuh yang paling singkat dan upaya-upaya 

yang mungkin mampu menyelesaikan permasalahan kemacetan atau 

penurunan waktu tempuh kendaraan. 

Bab VI : Penutup 

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil analisa pada bab 

sebelumnya, serta saran – saran mengenai penyelesaian terhadap 

permasalahan lalu lintas yang ada. 
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