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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

1.  1.   TINJAUAN UMUM 

Sistem transportasi merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan 

antara penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi dalam rangka 

perpindahan orang atau barang dalam suatu tatanan, baik secara alami maupun 

buatan/rekayasa. Dalam sistem transportasi modern, transportasi merupakan 

bagian integral dari fungsi dan aktifitas masyarakat, dimana ada hubungan yang 

sangat erat dengan gaya hidup, jangkauan dan lokasi kegiatan-kegiatan produksi 

dan pemenuhan barang-barang serta pelayanan yang tersedia untuk konsumsi. 

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, transportasi dalam kehidupan 

masyarakat modern merupakan kesatuan mata rantai kehidupan, yang 

berpengaruh sangat besar dalam pembangunan masyarakat, baik segi ekonomi, 

sosial budaya maupun sosial politik (C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, 2003). 

Sistem transportasi suatu wilayah merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan 

ke seluruh tempat. Alasan yang menyebabkan manusia dan barang bergerak dari 

satu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan oleh tiga kondisi berikut : 

1. Komplementaritas, daya tarik relatif antara dua atau lebih tempat tujuan. 

2. Transferabilitas, keinginan untuk mengatasi kendala jarak. 

3. Persaingan antar beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan dan 

penawaran. 

Tujuan orang atau barang bergerak dari tempat asal ke tempat tujuan 

merupakan suatu pilihan (seseorang bisa memilih menggunakan bis ke pusat kota 
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dari pada menggunakan kendaraan pribadi) dengan mempertimbangkan beberapa 

faktor, seperti waktu, jarak, efisiensi, biaya, keamanan dan kenyamanan. 

 

 

Gambar 1.  1.   Siklus Tata Guna Lahan/Transportasi 

Hubungan siklus antara pengguna lahan dan transportasi diperlihatkan pada 

Gambar 1. 1. Tata guna lahan/transportasi merupakan salah satu penentu utama 

pergerakan dan aktivitas. Aktivitas/perjalanan yang menentukan fasilitas 

transportasi apa saja yang akan dibutuhkan untuk melakukan pergerakan. Bentuk 

fisik dari sistem transportasi tersusun atas empat elemen dasar : 

1. Prasarana perhubungan, jalur gerak yang menghubungkan dua titik 

atau lebih. 

2. Sarana atau Kendaraan, alat yang memindahkan manusia dan barang 

dari satu titik ke titik lainnya di sepanjang prasarana perhubungan. 

3. Terminal, titik-titik dimana perjalanan orang dan barang dimulai atau 

berakhir dan pergantian arah. 
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4. Manajemen dan tenaga kerja, orang-orang yang membuat, 

mengoperasikan, mengatur dan memelihara sarana perhubungan, 

kendaraan dan terminal. 

Keberadaan sarana transportasi sangatlah penting. Sebagai salah satu 

komponen dasar sarana transportasi adalah jalan raya, yang keberadaannya 

memiliki nilai yang sangat strategis yaitu mempunyai peran sebagai urat nadi 

kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Fungsi 

utama dari jalan raya yaitu untuk melayani lalu lintas darat diatasnya dan untuk 

memungkinkan bergeraknya alat transportasi darat yang mengangkut manusia dan 

barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. 

Jalan raya harus dapat menyelenggarakan lalu lintas dengan lancar, aman, 

dan nyaman sehingga pengangkutan berjalan dengan tepat, aman, efisien dan 

ekonomis. Untuk itu jalan raya harus memenuhi syarat – syarat teknis dan 

ekonomis menurut fungsinya, volume dan sifat lalu lintasnya. 

Permasalahan lalu lintas yang sering dijumpai di daerah perkotaan adalah 

kemacetan, tundaan, kecelakaan dan gangguan lalu lintas lainnya yang pada 

akhirnya akan menyebabkan kerugian waktu, biaya dan kerugian lainnya yang 

tidak sedikit nilainya bagi para pengguna jalan. Hal ini juga akibat kurang 

disiplinnya pengguna jalan itu sendiri. Permasalahan kemacetan biasanya timbul 

karena beberapa faktor, yaitu tingginya tingkat urbanisasi, pesatnya tingkat 

pertumbuhan jumlah kendaraan dan kepemilikan kendaraan, dan sistem angkutan 

umum perkotaan yang tidak efisien. Dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pertumbuhan prasarana transportasi yang tidak mengejar tingginya pertumbuhan 

kebutuhan akan transportasi yang menjadi penyebab permasalahan transportasi di 

kota besar. (Tamin, 1997) 
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1.  2.   LATAR BELAKANG MASALAH 

Pertumbuhan jalan di Indonesia khususnya di Semarang sangat kurang, 

seiring dengan bertambahnya kendaraan yang menggunakan jalan. Hal ini akibat 

keterbatasan dana, sehingga perlu adanya manajemen dan rekayasa lalu lintas 

yang dinamis. 

Penyebab utama buruknya kondisi lalu lintas di  kawasan Jatingaleh adalah 

karena banyaknya pergerakan yang terjadi di kawasan Jatingaleh. Kawasan 

Jatingaleh merupakan titik pertemuan arus lalu lintas dari berbagai arah yang 

sangat padat. Arus lalu lintas tersebut antara lain, arus utama dari utara (Jl. Teuku 

Umar) ke selatan (Jl. Dr. Setia Budi) menuju luar kota dan sebaliknya menuju 

pusat kota dengan jalan disekitarnya (Jl. Karang Rejo, Jl. Jatingaleh II, Jl. 

Jatingaleh dan Jl. Taman Teuku Umar) serta adanya pintu masuk dan keluar jalan 

bebas hambatan yaitu Jalan Tol seksi C (Jatingaleh – Kaligawe) dan ditambah 

dengan perilaku pengguna jalan yang kurang disiplin dalam berlalu lintas. Hal ini 

terbukti dengan banyaknya angkutan kota yang berhenti bebas/sembarangan di 

sepanjang simpang Jatingaleh (didepan pasar Jatingaleh khususnya) 

mengakibatkan kondisi lalu lintas semakin padat terutama pada jam – jam puncak, 

yaitu pagi, siang, dan sore hari. Kemacetan semakin bertambah oleh keberadaan 

pasar Jatingaleh dengan berbagai aktifitas di dalamnya. 

Jam – jam puncak yang sering mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu 

lintas tiap harinya adalah pada pagi hari jam 06.00 – 08.00 yaitu untuk perjalanan 

ke sekolah dan tempat kerja, pada siang hari jam 12.00 – 14.00 dimana pada saat 

itu orang – orang yang bekerja pergi untuk makan siang kemudian kembali lagi ke 

kantornya dan para pelajar pulang sekolah, dan disore hari jam 16.00 – 18.00 

dimana jam orang – orang pulang dari tempat bekerja. Kemacetan tersebut akan 

menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari segi pengemudi kendaraan, segi 

ekonomi maupun lingkungan. Bagi pengemudi kendaraan, kemacetan akan 

menimbulkan ketegangan atau stress lebih – lebih kalau terjadi pada siang hari, 

pada saat terik panas matahari serta di dalam mobil tidak ber-AC. Dari segi 
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ekonomi, banyak yang kehilangan waktu karena perjalanan yang lama serta  

bertambahnya biaya operasional kendaraan (bensin, perawatan mesin) karena 

seringnya kendaraan berhenti. Selain itu dari segi lingkungan, peningkatan polusi 

udara karena gas racun CO2 serta peningkatan gangguan suara kendaraan 

(kebisingan). 

Dari kondisi lalu lintas seperti tersebut diatas terlihat bahwa kapasitas 

simpang Jatingaleh sudah tidak memenuhi syarat sehingga perlu dicarikan solusi 

alternatif terbaik dan paling layak untuk memecahkan permasalahan yang ada. 

Dari beberapa studi yang pernah dilakukan sebelumnya pada simpang Jatingaleh 

dihasilkan beberapa alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan lalu 

lintas pada simpang Jatingaleh, antara lain dengan pembangunan interchange, 

pembangunan flyover, pembangunan underpass, dan juga pelebaran jalan. 

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi simpang Jatingaleh diatas terlebih 

dahulu perlu dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruas – Ruas Jalan 

di Kawasan Jatingaleh agar didapat alternatif pemecahan masalah lalu lintas 

simpang Jatingaleh yang paling baik dan paling layak baik dari segi teknis dan 

ekonomi. 

Dari alternatif solusi diatas ada keterkaitan dengan RDTRK Semarang. 

RDTRK merupakan rencana pemanfaatan ruang kota yang secara terinci, yang 

disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program 

– program pembangunan. Maksud dan tujuan RDTRK yaitu (Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota Semarang Nomor 02 tahun 1999 tentang RENCANA DETAIL 

TATA RUANG KOTA(RDTRK): 

1. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah. 

2. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan 

penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan. 
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3. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar 

mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem 

pengembangan wilayah. 

4. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan 

berkualitas. 

5. Mempercepat pembangunan secara lebih tertib dan terkendali. 

 

Dalam pengembangan lahan/wilayah khususnya untuk proyek transportasi 

harus merujuk pada RDTRK yang ada, hal ini berhubungan dengan peruntukan 

wilayah dan dampak yang mungkin timbul dari pengembangan wilayah tersebut. 

Pada Laporan Tugas Akhir ini alternatif solusi yang ditawarkan untuk 

mengatasi kemacetan pada simpang Jatingaleh adalah mengoptimalkan jaringan 

jalan di kawasan Jatingaleh dan pengaturan lalu lintas. Jadi, disini kita akan 

mengatur jaringan jalan agar tidak menimbulkan kemacetan di kawasan 

Jatingaleh. Seperti yang telah dijelaskan diatas sebelum memulai perencanaan 

harus menyimak terlebih dahulu rencana tata ruang kota, berkenaan dengan 

peruntukan lahan pada wilayah tersebut. 

Hal ini bertujuan agar solusi yang penulis tawarkan tidak bertentangan atau 

sudah sesuai dengan RDTRK, sehingga diharapkan nantinya tidak terjadi 

kesalahan penggunaan lahan dalam pola tata ruang kota yang dapat berdampak 

negatif terhadap aspek – aspek di dalam masyarakat pada wilayah tersebut. 
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1.  3.   MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun maksud dari Manajemen dan Rekayasa lalu lintas jalan di kawasan 

Jatingaleh adalah : 

1. Mengidentifikasi pengembangan wilayah pada jalan di Kawasan 

Jatingaleh sesuai dengan RDTRK yang ditetapkan. 

2. Mengidentifikasi kinerja ruas jalan di kawasan Jatingaleh seperti 

kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. 

3. Mengidentifikasi hambatan samping yang ada pada jalan di Kawasan 

Jatingaleh. 

Sedangkan tujuan dari Manajemen dan Rekayasa lalu lintas jalan di 

kawasan Jatingaleh yaitu memperoleh alternatif terbaik sebagai solusi pemecahan 

masalah yang terjadi di kawasan Jatingaleh sehingga mampu : 

1. Meningkatkan pelayanan jalan, kenyamanan serta keamanan pemakai 

jalan sesuai dengan fungsinya sebagai jalan arteri primer tanpa 

mengalami hambatan di sepanjang lintasan/jalan untuk mencapai 

tujuan. 

2. Memperlancar arus pergerakan lalu lintas di kawasan Jatingaleh. 

 

1.  4.   POKOK PERMASALAHAN 

Pokok permasalahan kemacetan lalu lintas di depan pasar Jatingaleh 

disebabkan adanya beberapa hal, antara lain : 

1. Kondisi volume lalu lintas yang tinggi, terutama pada jam-jam puncak 

pagi, siang, dan sore serta banyaknya lalu lintas yang memotong jalur 

utama. 

2. Kurangnya kesadaran pejalan kaki dalam menggunakan fasilitas yang 

berupa jembatan penyeberangan. 
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3. Banyak angkutan umum yang menunggu penumpang di sepanjang jalan 

depan pasar dalam waktu yang cukup lama. 

 

1.  5.   RUANG LINGKUP STUDI 

1. 5.  1.   RUANG WILAYAH STUDI 

Lokasi studi ini terletak pada kawasan Jatingaleh, Semarang 

dimana seperti pada Gambar 1. 2. Peta kawasan Jatingaleh – Semarang. 

1. 5.  2.   RUANG LINGKUP MATERI 

Ruang lingkup materi yaitu Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas 

ruas-ruas jalan di kawasan Jatingaleh, yang meliputi : 
1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi di kawasan Jatingaleh. 

2. Melakukan analisis volume kendaraan dan kecepatan arus 

bebas di  kawasan Jatingaleh. 

3. Menghitung kapasitas ruas jalan dan simpang. 

4. Menghitung derajat kejenuhan ruas jalan. 

5. Menghitung kecepatan dan waktu tempuh kendaraan. 

6. Menghitung tundaan pada ruas jalan dan simpang. 

7. Menghitung hambatan samping yang ada di kawasan 

Jatingaleh. 

8. Meningkatkan pelayanan jalan agar pengguna jalan merasa 

aman dan nyaman untuk mencapai tujuan. 

9. Menarik kesimpulan dan memberikan alternatif berupa solusi 

guna meningkatkan kapasitas jalan dan simpang sehingga arus 

lalu lintas dapat lebih lancar sebagai upaya untuk 

meminimalkan permasalahan lalu-lintas persimpangan di 

kawasan Jatingaleh. 
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Gambar 1.  2.   Peta Kawasan Jatingaleh - Semarang 
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1.  6.   PEMBATASAN MASALAH 

Karena luasnya cakupan dan aspek yang ditinjau pada analisis kinerja lalu 

lintas jalan serta keterbatasan waktu, biaya, pengetahuan yang dimiliki, maka 

pada Tugas Akhir ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Dalam menganalisis kinerja lalu lintas jalan, yang menyangkut 

hambatan samping, hanya dilakukan pengambilan data frekuensi 

kejadian/jam/200 m dari segmen jalan yang diamati pada kedua sisi 

jalan, seperti pejalan kaki, parkir, kendaraan berhenti dan kendaraan 

masuk/keluar. 

2. Dalam mengevaluasi kinerja persimpangan pada saat ini diambil waktu 

yang paling kritis dengan mempertimbangkan pengaruhnya pada 

tingkat pelayanan jalan. 

3. Tata guna lahan di kiri dan kanan wilayah studi (Jl. Dr. Setia Budi) 

dianggap tetap. 

4. Pola jaringan jalan dianggap tetap. 

 

1.  7.   SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari Enam Bab dan tiap-tiap 

bab terdiri dari beberapa pokok bahasan dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum, latarbelakang 

masalah, maksud dan tujuan, pokok permasalahan, ruang lingkup 

studi, pembatasan materi, dan sistematikan penulisan. 
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BAB II    :  STUDI PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi mengenai dasar – dasar teori yang 

digunakan untuk analisa dan pemecahan masalah lalu lintas di 

kawasan Jatingaleh 

BAB III  :  METODOLOGI 

 Menerangkan secara garis besar tahapan kegiatan yang dilakukan 

dalam penyusunan Tugas Akhir. Hal ini dapat digambarkan 

dalam skema bagan alir dari kegiatannya. Dalam bab ini juga 

diuraikan mengenai metode atau langkah – langkah yang 

dilakukan dalam pengumpulan data dan perumusan masalah 

sampai dengan pemecahan masalah lalu lintas yang ada. 

Kemudian diterangkan juga bagaimana cara dan dimana penulis 

akan mendapatkan data tersebut 

BAB IV    : PENYAJIAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Dalam bab ini dibahas tentang kondisi ruas jalan dan 

persimpangan Jatingaleh (yang akan dievaluasi) dan hasil survey 

yang sudah dikelompokkan menurut jenisnya serta menerangkan 

evaluasinya menggunakan landasan teori dan peraturan yang 

berlaku. 

BAB V : ANALISA DAN MANAJEMEN KONDISI LALU LINTAS 

 Bab ini berisi tentang solusi alternatif yang dapat digunakan 

untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang ada berdasarkan 

hasil analisa data yang kemudian direncanakan sesuai dengan 

hasil analisa diatas. 

BAB VI  :  PENUTUP 

 Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran yang 

berguna dalam penerapan manajemen lalu lintas pada ruas jalan 

tersebut dan untuk menangani permasalahan di kawasan  

Jatingaleh. 


