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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

III.1. Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian ini berada di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 

Kecamatan Tembalang terbagi dalam 12 kelurahan, yakni Kelurahan Tembalang, 

Kramas, Bulusan, Jangli, Tandang, Sendangguwo, Kedungmundu, Sumurboto, 

Sendang Mulyo, Rowosari, Mangunharjo, dan Meteseh. Berikut ini adalah letak 

Kecamatan Tembalang di Kota Semarang : 

 

Gambar 3.1. Peta Wilayah Kecamatan Tembalang (BAPPEDA, 2012). 

Kecamatan Tembalang terletak di bagian selatan Kota Semarang. Luas 

wilayah daratan mencapai 4.420,04 Ha, yang terdiri dari 432 Ha lahan sawah dan 

3.988,04 Ha lahan kering. Batas – batas dari Kecamatan Tembalang yaitu : sebelah 

utara : Kecamatan Candisari, sebelah barat : Kecamatan Banyumanik, sebelah 
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selatan : Kabupaten Semarang, sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kecamatan 

Pedurungan (BPS, 2012). 

Kecamatan Tembalang merupakan salah satu dari 16 kecamatan di Kota 

Semarang yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 17 April 1993, 

sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor : 50 tahun 1992 tentang 

penataan wilayah di Kota Semarang. Berdasarkan kebijakan yang ada dalam RDTRK 

Semarang, Kecamatan Tembalang dalam konstelasi Kota Semarang adalah sebagai 

kawasan pengembangan permukiman dan pendidikan (perguruan tinggi). Kedudukan 

ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut : 

a. Fungsi perumahan sebagai penampung limpahan penduduk dari pusat kota 

Semarang. Adanya fungsi ini membawa konsekuensi bahwa arus yang ke 

kawasan ini akan membutuhkan sarana prasarana pendukung yang akan 

berdampak terhadap percepatan perkembangan kawasan Tembalang. 

b. Terdapat kecederungan perkembangan Kota Semarang ke arah selatan 

menjangkau kawasan Tembalang dan sekitarnya. Kecenderungan tersebut 

didukung oleh faktor pendorong berasal dari pusat Kota Semarang. 

Sedangkan faktor penarik berasal dari kawasan Tembalang kampus UNDIP 

yang merupakan fasilitas ppendidikan tinggi yang ada di Kecamatan 

Tembalang yang memiliki skala pendidikan regional, nasional dan 

internasional. 

Berdasarkan intensitas pemanfaatan lahan, kawasan – kawasan di Kecamatan 

Tembalang dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Kawasan Berkepadatan Tinggi 

Kawasan ini terdapat di Kelurahan Sedangmulyo, Sedangguwo, Tandang, 

Jangli, Sambiroto, di sekitar kawasan UNDIP dan sepanjang Jalan 

Kedungmundu yang berkembang menjadi kawasan campuran (permukiman, 

perdagangan dan jasa). 
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b. Kawasan Berkepadatan Sedang 

Kawasan ini terdapat di Kelurahan Kedung Mundu, Meteseh, Mangunharjo, 

Tembalang, dan Bulusan. Kegiatan dominan pada kawasan yang 

berkepadatan sedang utamanya untuk kegiatan perumahan/ permukiman.  

c. Kawasan Berkepadatan Rendah 

Terdapat di kawasan Kramas dan Rowosari. Kegiatan dominan kawasan yang 

berkepadatan rendah utamanya untuk kegiatan non urban (pertanian dan 

tegalan).  

Kecamatan Tembalang yang digolongkan dalam zona pengembangan 

pemukiman dan pendidikan untuk ke depannya akan mengalami kenaikan jumlah 

penduduk dan mengalami pertambahan kepadatan ruas jalan sekitar. Maka dari 12 

kelurahan yang ada, untuk keperluan mengetahui nilai kepadatan ruas jalan dan 

derajat kejenuhan ruas jalan di kecamatan Tembalang, diambil sampel volume arus 

kendaraan dari 18 ruas jalan di kecamatan Tembalang, dengan pertimbangan ke 18 

ruas jalan tersebut adalah ruas jalan yang dinilai menjadi semakin padat dari tahun ke 

tahun. Ke 18 ruas jalan tersebut antara lain : 

1. Jalan Rowosari mewakili Kelurahan Rowosari. 

2. Jalan Profesor Suharso mewakili Kelurahan Meteseh. 

3. Jalan Mulawarman Raya mewakili Kelurahan Kramas. 

4. Jalan Sirojudin mewakili Kelurahan Tembalang. 

5. Jalan Banjarsari mewakili Kelurahan Tembalang. 

6. Jalan Gondang Raya mewakili Kelurahan Bulusan. 

7. Jalan Kolonel H. Imam Suprapto mewakili Kelurahan Bulusan. 

8. Jalan R. Soekamto / Mangunharjo Raya mewakili Kelurahan Mangunharjo. 

9. Jalan Raya Sendangmulyo mewakili Kelurahan Sendang Mulyo. 

10. Jalan Ketileng Raya mewakili Kelurahan Sendang Mulyo. 

11. Jalan Sambiroto Raya mewakili Kelurahan Sambiroto. 

12. Jalan Mars Raya mewakili Kelurahan Jangli. 
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13. Jalan Jangli Gabeng sebagai jalan yang ada di perbatasan Kelurahan Jangli 

dengan Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik. 

14. Jalan Rogojembangan Raya mewakili Kelurahan Tandang. 

15. Jalan Fatmawati mewakili Kelurahan Kedungmundu. 

16. Jalan Kedungmundu Raya mewakili Kelurahan Kedungmundu. 

17. Jalan Sendangguwo Raya mewakili Kelurahan Sendangguwo. 

18. Jalan Profesor H. Soedarto sebagai jalan yang ada di perbatasan Kelurahan 

Tembalang dengan Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik. 

III.2. Persiapan  

Persiapan yang dibutuhkan pada penelitian ini meliputi persiapan peralatan 

dan persiapan data. Peralatan yang dimaksud adalah peralatan yang digunakan untuk 

mengolah data penelitian. Peralatan yang digunakan ada 2 macam, yaitu hardware 

dan software. Sedangkan data yang dimaksud adalah data primer dan data sekunder 

yang diperoleh melalui observasi di lapangan . 

III.3. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Komputer, merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan 

perangkat lunak dan mengolah data. Komputer yang digunakan adalah Sony 

Vaio E Series VPCEG28FG dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Operating System: Windows
®

 Home Premium 

Processor : Intel
® 

Core™ i5-2430M  

 Processor 2.40 GHz with Turbo Boost up to 3.00 GHz. 

RAM  : 4 GB 

Hardisk : 500 GB 

System Type : 64-bit Operating System 

2. Digital Counter, digunakan untuk perhitungan arus kendaraan atau LHR. 

Merupakan alat bantu untuk mencatat kendaraan yang lewat secara digital.  
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Gambar 3.2. Digital Counter. 

3. ArcGIS 10, digunakan untuk penyajian hasil peta, dan analisis peta. Software 

ArcGIS 10 merupakan software yang berguna dalam menyajikan data spasial 

SIG.  

4. Microsoft Office 2010, digunakan untuk penyusunan laporan.  

5. Microsoft Excel 2010, digunakan untuk penyusunan atribut dan perhitungan 

data. 

6. SPSS 2.0 ,  digunakan untuk membantu perhitungan analisis regresi. 

III.4. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari lapangan, meliputi : 

1. Data volume kendaraan / Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) yang 

melintasi jalan utama pada tiap kelurahan di daerah penelitian. 

2. Data lebar jalan pada 18 ruas jalan di Kecamatan Tembalang. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait 

dengan penelitian ini, meliputi : 

1. Peta administrasi Kota Semarang tahun 2012. 

2. Peta jaringan jalan Kota Semarang tahun 2012. 

3. Data jumlah penduduk Kecamatan Tembalang tahun 2012. 

4. Faktor penyesuaian jalan (FCw, FCsp, FCsf, FCcs). 
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III.5. Prosedur Pekerjaan 

Berikut ini diagram alir penelitian yang memperlihatkan gambaran langkah –

langkah pelaksanaan penelitian : 

 

Gambar 3.3. Diagram alir penelitian. 

Mulai 

Pengumpulan Data 

Primer 
- Lalu Lintas Harian Rata-Rata 

(LHR) beberapa ruas jalan 
Kecamatan Tembalang. 

Sekunder 
- Data Jumlah Penduduk. 
- Peta Administrasi &  Jaringan Jalan 

Kota Semarang. 
- Faktor penyesuaian jalan (FCw, FCsp, 

FCsf, FCcs). 

 

Perhitungan Data 
- Kepadatan Penduduk. 
- Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR). 
- Kapasitas dan Derajat Kejenuhan 

(MKJI-1997). 

Penyusunan Atribut 
- Nama Jalan dan Kelurahan. 
- Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR). 
- Nilai Kapasitas Jalan. 
- Nilai Derajat Kejenuhan. 
- Nilai Kepadatan Penduduk. 
 

Pemetaan Kepadatan 
Ruas Jalan 

 

Selesai 

NO 

YES 

Analisa Kepadatan Jalan 
dengan Kepadatan 

Penduduk (Regresi Linier 
dan Korelasi). 

Syarat :  R2 > 50 % 
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Adapun tahapan - tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini 

yaitu :  

1. Pengumpulan data–data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Dalam 

proses ini, terdapat 2 jenis data yang dibutuhkan :  

1.1. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari lapangan. Contoh 

data, yaitu:  

a. Data volume kendaraan /  Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR). 

Data volume kendaraan merupakan jumlah arus kendaraan yang 

melewati suatu ruas jalan. Pengambilan data dilakukan di setiap ujung 

jalan yang diambil datanya, masing-masing sejauh maksimal 100 meter 

dari ujung jalan. Waktu pengambilan data dilaksanakan pagi, siang, dan 

sore dalam kurun waktu 24 jam untuk satu ruas jalan. 

Kriteria ruas jalan yang menjadi wilayah penelitian adalah jalan yang 

mayoritas digunakan oleh penduduk setempat atau sebisa mungkin 

menghindari ruas jalan yang dilalui oleh pengguna jalan yang bukan 

penduduk setempat. 

Adapun jalan yang mejadi wilayah penelitian  antara lain : 

1. Jalan Arteri Sekunder 

Jalan Kedungmundu Raya, Jalan Ketileng Raya, Jalan Sendang Mulyo, 

Jalan Fatmawati, Jalan Profesor Sudarto.  

2. Jalan Kolektor Sekunder 

Jalan Banjarsari, Jalan Sirojudin, Jalan Sambiroto Raya, Jalan Prof. 

Suharso, Jalan Kol. H. Imam Suprapto. 

3. Jalan Lokal Sekunder 

Jalan Mulawarman Raya, Jalan Mars Raya, Jalan Jangli Gebang, Jalan 

Ngesrep, Jalan Rowosari, Jalan Mangunharjo Raya, Jalan Gondang Raya, 

Jalan Rogojembangan Raya, Jalan Sendangguwo Raya. 

Berikut ini adalah hasil pencatatan LHR yang telah dikonversi ke dalam 

satuan SMP (Satuan Mobil Penumpang) sesuai ketentuan MKJI, 1997 : 
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Tabel 3.1. Pengamatan Arus Lalu Lintas Harian Rata – Rata  (LHR) Jalan 

Sendangguwo Raya. 

 

( Sumber : Hasil survey lapangan tahun 2014) 

Tabel 3.2. Pengamatan Arus Lalu Lintas Harian Rata – Rata  (LHR) Jalan 

Sirojudin. 

 

( Sumber : Hasil survey lapangan tahun 2014) 

Data pengamatan di atas merupakan data pengamatan 2 ruas jalan di 

Kecamatan Tembalang, untuk data yang lebih lengkap yaitu 16 ruas jalan 

lainnya dicantumkan pada halaman lampiran.  
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b. Data lebar jalan pada 18 ruas jalan di Kecamatan Tembalang. 

Tabel 3.3. Data lebar jalan, fungsi jalan, dan penggunaan arah. 

 

( Sumber : Hasil survey lapangan tahun 2014 )  

1.2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai instansi  yang 

terkait dengan penelitian ini. 

a. Data Jumlah Penduduk per kelurahan di Kecamatan Tembalang 

diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2013 dimana data 

jumlah penduduk yang tertulis merupakan jumlah penduduk tahun 2012. 

Tabel 3.4 memperlihatkan perhitungan kepadatan penduduk 

menggunakan persamaan (1) yang ditulis pada BAB II. 
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Tabel 3.4. Jumlah penduduk Kecamatan Tembalang tahun 2012 (BPS, 2012). 

 

b. Peta administrasi dan peta jaringan jalan kota Semarang yang diperoleh 

dari Bappeda Kota Semarang dalam format .shp. 

 

Gambar 3.4. Peta administrasi dan jaringan jalan Kota Semarang (Bappeda, 2012). 

c. Data faktor penyesuaian jalan (Co, FCw, FCsp, FCsf, FCcs) yang 

diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Faktor penyesuaian 

jalan yang digunakan menggunakan pedoman Manual Kapasitas Jalan 
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Indonesia 1997. Kemudian penentuan tingkat derajat kejenuhan 

menggunakan pedoman Permenhub No. 14 Tahun 2006. 

Tabel 3.5. Nilai kapasitas dasar jalan perkotaan (MKJI, 1997). 

 

Tabel 3.6. Faktor penyesuaian lebar jalur efektif (MKJI, 1997). 

 

Tabel 3.7. Faktor penyesuaian pemisah arah (MKJI, 1997). 
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Tabel 3.8. Faktor penyesuaian  lebar bahu efektif (MKJI, 1997). 

 

Tabel 3.9. Faktor penyesuaian ukuran kota  (MKJI, 1997). 
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Tabel 3.10. Tingkat derajat kejenuhan berdasarkan Permenhub No. 14 Tahun 2006. 

Tingkat 

Pelayanan 
Karakteristik Operasi Terkait 

A 
- Arus bebas. 

- V/C ratio ≤ 0.6 

B 
- Arus stabil. 

- V/C ratio ≤ 0.7 

C 
- Arus stabil. 

- V/C ratio ≤ 0.8 

D 
- Mendekati arus tidak stabil. 

- V/C ratio ≤ 0.9 

E 
- Arus tidak stabil, terhambat, dengan tundaan tidak dapat ditolerir. 

- Volume pada kapasitas sehingga V/C ratio = 1. 

F 
- Arus tertahan, macet. 

- Volume melebihi kapasitas sehingga V/C ratio > 1. 

2. Dari pengumpulan data–data tersebut dilakukan perhitungan data dan 

penyusunan atribut. Perhitungan data menggunakan Software Microsoft 

Excel, data yang dihitung meliputi perhitungan kepadatan penduduk, nilai 

kapasitas jalan, dan nilai derajat kejenuhan jalan. Sebelum melakukan 

perhitungan kapasitas jalan, maka ditentukan terlebih dahulu nilai faktor 

penyesuaiannya. 

Perhitungan kepadatan penduduk menggunakan rumus kepadatan penduduk 

aritmatik seperti pada persamaan (2.1) yaitu perhitungan kepadatan penduduk 

dengan memperhatikan luas wilayah termasuk wilayah pertanian juga. Data 

perhitungan kepadatan penduduk seperti pada Tabel 3.4. BAB III pada 

halaman sebelumnya. 

Berdasarkan Tabel 3.5., Tabel 3.6., Tabel 3.7., Tabel 3.8., dan Tabel 3.9. yang 

menjadi pedoman penyusunan kapasitas segmen jalan, maka dapat dilakukan 

perhitungan kapasitas segmen jalan menggunakan persamaan (2.3). Tabel 

3.11 memperlihatkan nilai faktor penyesuaian tiap ruas jalan untuk 

perhitungan kapasitas jalan (Co, FCw, FCsp, FCsf, FCcs), pada kolom paling 

kanan ( C ) adalah nilai hasil perhitungan kapasitas jalan pada ruas jalan yang 

menjadi objek penelitian : 
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Tabel 3.11. Kapasitas dasar dan nilai faktor penyesuaian jalan. 

 

( Sumber : Hasil analisa data tahun 2014 ) 

Dengan menggunakan data pengamatan LHR pagi, siang, dan sore seperti 

pada Tabel 3.1., dan Tabel 3.2. maka diketahui volume arus kendaraan untuk 

18 ruas jalan yang menjadi objek penelitian seperti pada Tabel 3.12.  

Tabel 3.12. Arus kendaraan / LHR 18 ruas jalan di Kecamatan Tembalang. 

 

( Sumber : Hasil survey lapangan tahun 2014 ) 
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Nilai derajat kejenuhan dihitung berdasarkan data LHR dan kapasitas jalan 

pada Tabel 3.11., dan Tabel 3.12. Pada Tabel 3.13 memperlihatkan hasil 

perhitungan derajat kejenuhan menggunakan persamaan (2.4) dan penentuan 

tingkat derajat kejenuhannya berdasarkan Permenhub No. 14 / 2006 : 

Tabel 3.13. Penentuan derajat kejenuhan dan tingkat derajat kejenuhan ( Level of 

Service / LOS) . 

 

( Sumber : Hasil survey lapangan dan analisa data tahun 2014 ) 

3. Penyusunan atribut menggunakan software Microsoft Office Excel. Atribut 

yang disusun meliputi Nama Jalan, Letak Kelurahan, Volume Kendaraan 

(LHR), Kapasitas Jalan, Derajat Kejenuhan, Keterangan Tingkat Derajat 

Kejenuhan, dan Kepadatan Penduduk pada setiap kelurahan di Kecamatan 

Tembalang. Tabel atribut dapat dilihat pada halaman lampiran. 

4. Untuk perhitungan regresi linier digunakan software SPSS 20. Data yang 

akan diolah merupakan nilai-nilai yang merupakan nilai suatu beberapa 

variabel yang akan dianalisis. Agar data dapat dibaca software SPSS 20.  

maka terlebih dahulu disusun menggunakan software Microsoft Excel 2010, 

beberapa variabel tersebut merupakan data sekunder yang dikelompokkan 

dan disusun berdasarkan kebutuhan. 

Berikut ini adalah data variabel yang akan dianalisa : 
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Gambar 3.5. Penyusunan data variabel pada software Microsoft Excel 2010. 

Pada Gambar 3.5., penduduk kerja yang dimaksud adalah penduduk dengan 

pekerjaan yang dituntut untuk bermobilisasi, sehingga ikut andil dalam 

penggunaan jalan. Kelompok pekerjaan yang dipilih adalah PNS/ ABRI, 

pedagang, buruh industri, buruh bangunan, dan angkutan. Jumlah penduduk 

tenaga kerja lebih lengkapnya disertakan pada halaman lampiran. 

Untuk nilai pada variabel sarana transportasi, jenis transportasi yang termasuk 

adalah transportasi pribadi, transportasi umum, dan kendaraan dinas. Data 

jumlah sarana transportasi yang lebih lengkap disertakan pada halaman 

lampiran. 

Setelah data disusun, maka dapat dilakukan pengolahan pada software SPSS 

20. Langkah pertama dengan membuka data dengan melakukan Open data 

document           pilih file .xls yang berisi variabel yang akan dianalisis         

 Open. 



 

III - 17 
 

 

Gambar 3.6. Tampilan data pada software SPSS 20. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi data dengan memilih 

Toolbar Analyze         Regression         Linier. 

Pada kotak dialog regresi, masukkan variabel yang akan dianalisis. Regresi 

pertama adalah analisis regresi sederhana antara 2 variabel, yaitu kepadatan 

penduduk sebagai independent variabel dan kepadatan jalan sebagai 

dependent variabel. 

 

Gambar 3.7. Memasukkan data variabel yang akan dianalisis. 
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Untuk membuat diagram keterkaitan antar variabel, maka pilih menu Plots, 

kemudian masukkan *ZPRED pada sumbu Y sebagai dependent variabel dan 

DEPENDNT pada sumbu X sebagai independent variabel. 

 

Gambar 3.8. Pembuatan diagram keterkaitan variabel. 

Setelah pilih Continue, maka pilih OK pada Gambar 3.7. Output SPSS akan 

menampilkan hasil berupa 4 buah tabel yaitu :  

1. Tabel variabel penelitian. 

2. Ringkasan model (model summary). 

3. Tabel Anova. 

4. Tabel Koefisien. 

Nilai pada tabel di atas akan dibahas pada BAB 1V dan untuk hasil analisa 

menggunakan software SPSS 20 secara keseluruhan disertakan pada halaman 

lampiran. 

Dalam menganalisa pengaruh kepadatan penduduk terhadap kepadatan ruas 

jalan, penulis memperkirakan terdapat variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kepadatan ruas jalan, dimana variabel – variabel tersebut 

saling terkait, untuk itu dilakukan analisis regresi linier berganda dengan 

memasukkan nilai kepadatan penduduk, arus lalu lintas (LHR), luas 

perumahan, sarana transportasi, kapasitas jalan, dan jumlah penduduk kerja 

sebagai variabel bebas. 



 

III - 19 
 

 

Gambar 3.9. Memasukkan beberapa variabel bebas. 

Langkah selanjutnya adalah membuat diagram seperti pada Gambar 3.8. 

Kemudian output yang dihasilkan yaitu : 

1. Tabel variabel penelitian. 

2. Ringkasan model (model summary). 

3. Tabel Anova. 

4. Tabel Koefisien. 

Nilai pada tabel hasil analisa akan dibahas pada BAB 1V dan untuk hasil 

analisa menggunakan software SPSS 20 secara keseluruhan disertakan pada 

halaman lampiran. 

5. Setelah memperoleh hasil berupa data dan analisa, maka dapat dilakukan 

pemetaan kepadatan ruas jalan Tembalang berdasarkan data Lalu Lintas 

Harian Rata- Rata (LHR) kendaraan bermotor menggunakan software ArcGIS 

10. 

Langkah pertama dalam melakukan pemetaan adalah menyiapkan peta 

administrasi dan jaringan jalan Kecamatan Tembalang.  
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Berikut ini adalah peta administrasi dan jaringan jalan Kecamatan 

Tembalang: 

 

Gambar 3.10.  Peta administrasi dan jaringan jalan Kecamatan Tembalang. 

Kemudian membuat atribut pada layer jalan sebagai informasi mengenai ruas 

– ruas jalan yang menjadi objek penelitian. Kolom atribut seperti pada 

langkah nomer 3. Tabel atribut peta yang lebih lengkap disertakan pada 

halaman lampiran. 
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Gambar 3.11.  Atribut pada layer jalan yang diteliti. 

Kemudian dari atribut yang dibuat dilakukan klasifikasi data seperti di bawah 

ini : 

Tabel 3.14. Klasifikasi data atribut. 

LOS DS 
Kepadatan 

Penduduk 

Kapasitas 

Jalan 
LHR 

A 0 – 0.6 ≤ 2.000 0 – 2000 0 – 875 

B 0.61 – 0.7 ≤ 5.000 2.001 – 3.000 876 – 1.390 

C 0.71 – 0.8 ≤ 8.000 3.001 – 4.000 1.391 – 1.905 

D 0.81 – 0.9 > 8.000 > 4000 1.906 – 2.420 

 ( Sumber : Permenhub No. 14 Tahun 2006 dan  MKJI 1997) 

Klasifikasi dilakukan untuk mempermudah pembacaan peta, karena nilai 

klasifikasi di atas digunakan untuk legenda pada peta. 

Langkah selanjutnya adalah pembuatan layout peta yang sesuai dengan 

kartografi. Peta yang dihasilkan nantinya adalah peta kepadatan jalan 

Kecamatan Tembalang, peta lalu lintas harian rata- tata Kecamatan 

Tembalang  dan peta kapasitas jalan Kecamatan Tembalang. 


