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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya suatu kawasan bersifat dinamis. Artinya suatu kawasan tersebut akan

mengalami perubahan, baik menuju kemajuan atau kemunduran. Isu perkembangan kawasan

perkotaan, baik perkotaan yang terus mengalami perkembangan atau suatu kawasan pedesaan yang

mengalami perkembangan menuju arah perkotaan adalah salahsatu isu yang sering menjadi

perhatian bagi para perencana dan/ atau pemangku kebijakan. Ini sangat erat kaitanya dengan

bagaimana suatu kawasan yang mengalami perkembangan ini selain memberikan dampak positif

bagi suatu kawasan juga mampu ditekan dampak negatifnya di kemudian hari.

Bloom (2008) dan Dahiya (2012) dalam Estoque dan Murayama (2015)  menjelaskan

bahwa perencanaan perkembangan kota yang salah dapat memicu hal negatif pada kondisi sosial

ekonomi dan dampak lingkungan, seperti kualitas lingkungan yang rendah dan lingkungan kota

yang rusak. Pada posisi ini peran antarstakeholder diperlukan, terutama untuk menghindari

dampak-dampak negatif yang seringkali muncul bagi perkembangan kawasan perkotaan. Salah satu

bukti perkembangan yang terjadi dalam suatu perkotaan ini ialah adanya perluasan penggunaan

lahan terbangun, perluasan dan peningkatan aktivitas perkotaan (Wu, 2008). Misalnya ialah pada

perdagangan dan jasa, industrialisasi, dan lain sebagainya. Hal lain yang sering terjadi terkait

perkembangan ini adalah peningkatan intensitas guna lahan terbangunnya.

Aplikasinya dalam dunia nyata, perkembangan kawasan perkotaan ini terjadi di berbagai

kawasan. Salah satunya ialah di Indonesia yang perkembangan kawasan perkotaannya terus

meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya sekedar peningkatan penduduk kawasan perkotaan,

tetapi juga terkait dengan banyaknya konversi lahan nonterbangun ke terbangun yang

mengindikasikan perkembangan guna lahan terbangun atas segala kebutuhannya, seperti lapangan

kerja (Su et. al., 2014).Sebuah laporan dari Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ditjen PSP

Kementerian Pertanian RI menyatakan bahwa di Indonesia terjadi konversi lahan pertanian sebesar

80 ribu hektar pertahun atau sekitar 220 hektar per hari menjadi lahan fungsi lain, sebagai bentuk

pesatnya perkembangan sektor industri dan lainnya di Indonesia (Panuju, 2013). Ini tidak hanya

terjadi di beberapa kawasan perkotaan besar, tetapi juga terus meluas ke beberapa daerah. Salah

satu daerah yang saat ini mengalami perkembangan ini ialah di kawasan Perkotaan Leles,

Kabupaten Garut.

Perkembangan kawasan di Perkotaan Leles ini merupakan isu yang sangat menarik untuk

diteliti. Pertama ialah terkait dengan perkembangan penggunaan lahan terbangunnya yang terus
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terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perkembangan penggunaan lahan

terbangun nonpermukiman beraktivitas massal atau perubahan penggunaan lahan nonterbangun

menjadi terbangun dengan perubahan aktivitas lahan terbangun privat menjadi lahan terbangun

bersifat umum. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu tahun 2006 hingga

tahun 2015 terjadi konversi lahan terbangun sekitar118%. Tahun 2006 lahan terbangun hanya

sekitar 143,6 ha, namun pada tahun 2015 menjadi 313,5 ha (BPS Kab. Garut, 2007dan2016). Tentu

peningkatan ini secara otomatis akan mengurangi keberadaan lahan kosong di kawasan tersebut.

Konversi lahan ini terjadi antara lain menjadi pendidikan, perdagangan dan jasa,dan industri.

Perkotaan Leles yang terus tumbuh dan berkembang, tidak hanya dapat dilihat dari

terjadinya alih fungsi lahan secara fisik saja, tetapi juga pada fungsi lahan. Terdapat beberapa

perkembangan fungsi guna lahan beraktivitas massal atau nonpermukiman yang terjadi di kawasan

Perkotaan Leles. Jika dilihat dari sisi jumlah unit, terdapat peningkatan jumlah unit bangunan

dengan aktivitas nonpermukiman. Peningkatan tersebut terjadi sebesar 54% dalam rentan waktu

2006-2015 (BPS Kab. Garut, 2007dan 2016). Sektor perdagangan dan jasa menjadi paling tinggi

peningkatannya, dari 116 unit menjadi 230 unit. Hal ini menunjukan adanya perkembangan

kawasan di Perkotaan Leles yang secara langsung akan terkait dengan peningkatan aktivitas pada

setiap guna lahan tersebut terutama terbangun nonpermukiman.

Jika dilihat dari sisi kebijakan pemerintah, perkembangan yang terjadi di Perkotaan Leles

ini senada dengan Perda No 29 Tahun 2011 terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Kab. Garut Tahun 2011 sampai 2031 bahwa kawasan Kecamatan Leles khususnya Perkotaan Leles

turut menjadi bagian kawasan yang direncanakan berkembang, yakni sebagai Pusat Pelayanan

Kecamatan (PPK) dan KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) Kadungora-Leles-Garut dengan sudut

kepentingan ekonomi di Kabupaten Garut. Diantaranya yang sudah riil terjadi ialah mengenai

ditentukannya Kecamatan Leles sebagai kawasan peruntukkan industri tekstil yang tercantum

dalam Pasal 36 ayat 2c. Tidak perlu menunggu waktu lama, kebijakan ini langsung ditanggapi oleh

investor asing. Realisasi regulasi ini dapat dilihat dari sudah dibangun dan beroperasinya salah satu

industri yang direncanakan menggunakan lahan yang cukup luas, yaitu sekitar 31 ha (Suhendra,

2015). Sementara realisasi guna lahan industri ini baru sekitar 10,7 ha pada tahun 2016 (Survey,

2016). Artinya masih ada sekitar 20 ha lagi yang akan dikembangkan menjadi guna lahan industri.

Kondisi ini tentu akan semakin menambah peningkatan aktivitas setiap penggunaan lahan

terbangun khususnya nonpermukiman di kawasan Perkotaan Leles.

Perkembangan guna lahan baik secara fisik maupun fungsi ini telah memberikan wajah

baru bagi perkembangan kawasan Perkotaan Leles yang akan terus tumbuh dan berkembang di

kawasan utara Kabupaten Garut. Sekitar 72% penggunaan lahan terbangun nonpermukiman dengan

aktivitas massal tersebut berada di sepanjang koridor Jalan Raya Bandung-Garut, termasuk industri
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tekstil yang baru beroperasi beberapa tahun belakangan ini (Survey, 2016). Ini mengindikasikan

bahwa terjadi pemusatan aktivitas massal pada koridor Jalan Raya Bandung Garut, Perkotaan

Leles. Hal lain yang menjadi penting untuk diketahui bahwa setiap guna lahan terbangun

nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles tersebut terakses langsung

pada Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles. Bahkan hanya jalan tersebut yang menjadi akses

utama pergerakannya. Aktivitas setiap guna lahan yang menimbulkan pergerakan ini, terutama

dengan penggunaan kendaraan bermotor akan turut menentukan kondisi lalu lintasnya(Tennøy dan

Hansson, 2015).Semakin tinggi intensitas aktivitas guna lahan terbangun tersebut akan tinggi pula

pergerakan yang terjadi (Y. Wang et al., 2013; Q. Wang et al., 2013; Su et al., 2014, dan Reisi et

al., 2016). Ini perlu menjadi perhatian bagi kawasan Perkotaan Leles dengan segala

kemungkinannya.

Perlu diketahui bahwaJalan Raya Bandung-Garut merupakan jalan provinsi yang

berstatus jalan kolektor primer. Maksud dari status tersebut bahwaJalan Raya Bandung-Garut,

Perkotaan Leles secara efisien melayani pergerakan skala provinsi dengan rincian antar pusat

kegiatan wilayah (PKW) dan antara pusat kegiatan wilayah (PKW) dengan pusat kegiatan lokal

(PKL) (DPPW, 2012). Artinya terjadi 2 pergerakan kendaraan yang melintas di Jalan Raya

Bandung-Garut, Perkotaan Leles, yaitu pergerakan dalam kawasan (lokal) dan luar kawasan

(regional). Pada pergerakan dalam kawasan atau lokal yakni melibatkan setiap guna lahan di dalam

kawasan Perkotaan Leles sendiri atau dalam lingkup kawasan Kabupaten Garut yang menjadi

penghubung antara wilayah utara Kabupaten Garut dengan wilayah tengah dan selatan Kabupaten

Garut atau juga dalam melayani kepentingan perkembangan wilayah Kabupaten Garut dari sudut

kepentingan ekonomi bagi kecamatan lainnya di Kabupaten Garut. Sementara pergerakan luar

kawasan melibatkan pergerakan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, seperti Ciamis-

Bandung-Bogor-Bekasi, atau bahkan alternatif antarprovinsi seperti Jakarta dan Provinsi Jawa

Tengah. Proses pergerakan yang melibatkan moda transportasi dari setiap arah ini akan

menentukan kondisi lalu lintas di Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles. Jika dibiarkan lebih

jauh, maka dikhawatirkan kondisi lalu lintas dijalan tersebut akan terganggung. Maka dari itu,

memahami interaksi antara guna lahan dan transportasi adalah penting untuk perencanaan

perkotaan (Litman dalam Reisi et al. 2016).

Melalui beberapa hal tersebutdiperlukan sebuah pembuktian untuk menguji kebenarannya

secara ilmiah melalui sebuah penelitian di lapangan. Bagaimana perkembangan guna lahan

terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut Perkotaan Leles dengan segala

aktivitasnya terhadap kondisiarus lalu lintas Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles. Selain

untuk menganalisa kondisi saat ini, juga untuk mampu menjadi acuan bagi pengembangan kawasan

Perkotaan Leles,utamanyasebagai kawasan peruntukan industri dan KSK Koridor Kadungora-
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Leles-Garut (Bappeda Kabupaten Garut, 2011) yang tentu akan mendorong semakin banyak

pergerakan dan aktivitas di kawasan tersebut. Sekaligus untuk menghindari permasalahan kawasan

di Kabupaten Garut, terutamaPerkotaan Leles sebagai kawasan baru yang berkembang di bagian

utara Kabupaten Garut.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Perkotaan Leles mengalami perkembangan

penggunaan lahan terbangun nonpermukiman. Sejak tahun 2006 sampai tahun 2015, kawasan

Perkotaan Leles mengalami perluasan kawasan terbangun sekitar dua kali lipat dari tahun dasarnya,

yakni dari 143,6 ha menjadi 313,5 ha (BPS Kab. Garut, 2007 dan 2016). Berdasarkan pembagian

aktivitasnya, perkembangan penggunaan lahan terbangun nonpermukiman pada tahun 2006 sampai

2015 perkembangannya mencapai 178%, sementara lahan terbangun permukiman sebesar 118%

(BPS Kab. Garut, 2007 dan 2016; Survey, 2016). Ini menunjukan bahwa perkembangan guna lahan

terbangun nonpermukiman di Perkotaan Leles lebih besar dibandingkan terbangun

permukimannya. Dari seluruh guna lahan terbangun nonpermukiman tersebut, sekitar 72% nya

berada di sepanjang koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles. Diantaranya terbagi

ataspenggunaan lahan pendidikan, perdagangan dan jasa, pemerintahan dan industri. Beberapa

perkembangan ini terjadi karena adanya upaya dalam pemenuhan segala kebutuhannya, seperti

lapangan kerja (Su et. al., 2014) yang tentunya dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan

pelayanan baik dalam lingkup lokal kawasan Perkotaan Leles ataupun lokal Kabupaten Garut.

Apabila dilihat dari regulasi Kabupaten Garut sesuai RTRW Kab. Garut Tahun 2011-

2031, Kawasan Perkotaan Leles memiliki 2 fungsi pelayanan kawasan, yakni termasuk dalam Pusat

Pelayanan Kecamatan (PPK) dan KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) Kadungora-Leles-Garut

yang lebih jelasnya sebagai kawasan strategisdengan sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten

Garut. Apabila dilihat secara struktur, kawasan Perkotaan Leles ini memiliki 2 fungsi pelayanan

bagi perkembangan kawasan di Kabupaten Garut, yakni melayani aktivitas dalam skala kecamatan

dan melayani aktivitas kegiatan lokal dalam skala kabupaten atau berperan sebagai PPK dan PKL

(Pusat Kegiatan Lokal).

Setiap pengguna lahan terbangun nonpermukiman di Koridor Jalan Raya Bandung-Garut,

Perkotaan Leles dengan segala aktivitasnya tentu akan menimbulkan pergerakan lalu lintas sebagai

akibat dari adanya aktivitas dan pergerakan, terutama dalam penggunaan kendaraan bermotor, baik

kendaraan berat (KB), kendaraan ringan (KR) ataupun sepeda motor (SM). Pergerakan pada setiap

guna lahan terbangun nonpermukiman di Perkotaan Leles tersebut akan melewati jalur Jalan Raya

Bandung-Garut. Hal ini dikarenakan setiap penggunaan lahan terbangun nonpermukiman yang

berkarakteristik aktivitas massal di Perkotaan Leles tersebut (pendidikan, perdagangan dan jasa,
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pemerintahan dan industri) memiliki akses langsung dan beririsan terhadap jalan tersebut (Survey,

2016). Bahkan Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles ini merupakan akses pergerakan utama

dan satu-satunya bagi setiap guna lahan tersebut (lihat Gambar 1.1). Sehingga intensitas aktivitas

dan pergerakan yang terjadi dari setiap guna lahan terbangun nonpermukiman akan turut

menentukan kondisi pergerakan lalu lintas di Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles.

Sumber : Survey, 2016

GAMBAR 1.1
PENGGUNAAN LAHAN TERBANGUN NONPERMUKIMAN DI KORIDOR JALAN

RAYA BANDUNG-GARUT, PERKOTAAN LELES
Apabila dilihat secara hirarki,Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles berfungsi

sebagai jalankolektor primer. Artinya jalan tersebut secara efisien melayani pergerakan antar pusat
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kegiatan wilayah (PKW) dan antara pusat kegiatan wilayah (PKW) dengan pusat kegiatan lokal

(PKL) (DPPW, 2012). Sehingga pergerakan lalu lintas pada Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan

Leles yang secara efisien melayani pergerakan antarpusat wilayah dan antara pusat wilayah dengan

pusat kegiatan lokal akan turut dipengaruhi oleh pergerakan yang masuk dalam skala lokal, yaitu

pelayanan hanya untuk satu kecamatan (PPK Perkotaan Leles) dan antar lokal saja (yaitu KSK

Kadungora-Leles-Garut dengan Pusat Kegiatan Lokal lain di Kabupaten Garut) (lihat Gambar 1.2).

Selain itu, terjadinya perkembangan penggunaan lahan terbangun nonpermukiman di Koridor Jalan

Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles yang berakibat pada perkembangan aktivitas dan pergerakan

lalu lintas yang bergerak diatasnya tidak diikuti oleh pemantapan jalan tersebut. Lebar badan jalan

Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles saat ini ialah 6,3 meter (Survey, 2016), bahkan kondisi

fisik jalan ini masih sama seperti 10 tahun terakhir. Sementara menurut aturan, sebagai jalan

kolektor primer mestinya memiliki lebar badan jalan minimal 9 meter (DPPW, 2012). Artinya

untuk memenuhi kepentingan fungsi jalan sebagai jalan kolektor primer pada saat ini masih ada

kesenjangan kapasitas jalan untuk mampu menampung lalu lintasnya, terlebih ditambah dengan

pergerakan lalu lintas yang terjadi dari setiap pengguna lahan terbangun nonpermukiman di

Koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles yang terus mengalami perkembangan dan

bahkan direncanakan untuk terus berkembang. Atas dasar beberapa hal tersebut, maka secara

ringkas rumusan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Terjadinya penumpukan kendaraan melintas pada Jalan Raya Bandung-Garut,

Perkotaan Leles, yaitu kendaraan melintas dari dalam kawasan Perkotaan Leles dan

Kabupaten Garut (lokal) dan luar kawasan (regional). Dalam kata lain efisiensi fungsi

hirarki Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles dihadapkan pada pelayanan diluar

efisiensi fungsinya.

2. Perkembangan aktivitas yang diikuti dengan pertambahan pergerakan lalu lintas tidak

diiringi dengan pembaharuan pada kondisi fisik Jalan Raya Bandung-Garut sebagai

media pergerakan, terutama dalam melayani pergerakan dari setiap guna lahan

terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles.

Maka atas dasar permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, pertanyaan

penelitian yang diangkat pada penelitian ini ialah mengenai “Bagaimana perkembangan

penggunaan lahan terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan

Lelesatas aktivitas pergerakan lalu lintasnya terhadap kondisi arus lalu lintas Jalan Raya Bandung-

Garut, Perkotaan Leles”. Pertanyaan penelitian ini menjadi dasar kajian. Selain itu melalui

pertanyaan ini, penelitian juga akan mencari jawaban sesuai kondisi di lapangan yang disandarkan

pada teori-teori yang relevan.



7

Sumber : Survey, 2016

GAMBAR 1.2
PELAYANAN PERGERAKAN KENDARAAN PADA JALAN RAYA BANDUNG-GARUT,

PERKOTAAN LELES
1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana perkembangan penggunaan lahan

terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles terhadap kondisi

arus lalu lintas Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles.
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1.3.2 Sasaran

Sasaran penelitian untuk mencapai tujuan utama penelitian ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi perkembangan penggunaan lahan terbangun nonpermukiman  di

koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles.

2. Menghitungvolume lalu lintas pada setiap jenis guna lahan terbangun nonpermukiman

di koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles.

3. Menghitung pergerakan rata-rata (Trip Rate) setiap guna lahan terbangun

nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut.

4. Menghitung volume lalu lintas di Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles

5. Mengukur tingkat pelayanan jalan di Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles

6. Mengukur arus lalu lintas di Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles

7. Menghitung kontribusi guna lahan terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya

Bandung-Garut, Perkotaan Leles.

8. Membuat skema perkembangan penggunaan lahan terbangun nonpermukiman

terhadap arus lalu lintas Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup wilayah yang menjadi batasan studi ialah pada koridor Jalan Raya Bandung-

Garut, Perkotaan Leles yang berada di4 kelurahan/desa dalam kawasan Perkotaan Leles.

Kelurahan/ desa tersebut ialah Kelurahan Leles, Kelurahan Salamnunggal, Desa Ciburial dan Desa

Haruman. Penelitian tingkat arus lalu lintas akan difokuskan pada ruas Jalan Raya Bandung-Garut

yang berada di kawasan Perkotaan Leles. Sementara pada guna lahan terbangun nonpermukiman

akan dibatasi pada pergerakan dan aktivitas yang terjadi pada setiap guna lahan terbangun

nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Perkotaan Leles.Ruang lingkup kawasan

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1.
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Sumber: Hasil Analisis, 2016

GAMBAR 1.3
PETA KORIDOR JALAN RAYA BANDUNG-GARUT, PERKOTAAN LELES
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah terkait dengan guna lahan dan sistem

transportasi. Guna lahan disini ialah terkait dengan jenis-jenis guna lahan, aktivitas guna lahan dan

juga terkait dengan perkembangan penggunaan lahan yang berkaitan dengan aktivitas penggunaan

lahan. Sementara pada sistem transportasi terkait dengan pergerakan yang terjadi dengan

melibatkan sarana dan prasarananya. Pada intinya, lingkup substansi pada penelitian ini ialah

terkait dengan interaksi antara guna lahan dengan sistem transportasi yang membahas terkait

volume lalu lintas setiap guna lahan dan arus lalu lintas pada jalan yang digunakan atau biasa

disebut dengan VCR (Volume Capacity Ratio). Selain itu lingkup substansi juga membahas terkait

interaksidan kontribusipergerakan setiap guna lahan terhadap arus lalu lintas suatu jalanyang

dinyatakan dalam volume lalu lintas guna lahan terhadap arus lalu lintas di kawasan studi (Jalan

Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles)termasuk melihat tingkat keterkaitan secara statistik dan

membuat skemanya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai guna lahan terbangun dan transportasi ini pernah ada pada beberapa

peneliti sebelumnya. Hal ini terjadi karena bidang kajian ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji

pada suatu kawasan. Selain karena sifat lahan dan arus lalu lintas yang dinamis, baik pada kawasan

berkembang atau perkotaan, menyebabkan kajian terhadap bidang ini masih perlu untuk terus

dikaji dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada, baik untuk mengendalikan

perkembangan guna lahan, mengatasi kepadatan lalu lintas ataupun permasalahan lain terkait

bidang kajian tersebut. Pada intinya penelitian terkait substansi ini sudah pernah ada pada beberapa

penelitian sebelumnya. Tetapi bukan berarti penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan penelitian lain. Pertama

tentu terkait wilayah studi dan tahun kajian dilakukan penelitian sangat berbeda. Belum pernah

dilakukan penelitian yang mengkaji dengan bidang penelitian ini utamanya dalam bidang kajian

dan wilayah studi yang sama. Boleh jadi penelitian ini adalah yang pertama untuk mengkaji kondisi

perkembangan guna lahan dan arus lalu lintas khususnya di Perkotaan Leles, Kabupaten Garut.

Kedua ialah terkait dengan substansi studi lahan kajian analisis atau batasan studi yang lebih

dispesifikan pada guna lahan terbangun nonpemukiman. Ketiga ialah terkait teknik pengambilan

data yang dilakukan tentu berbeda dengan beberapa penelitian lainnya, diantaranya ialah terkait

dengan batasan segmen jalan yang diteliti, traffic counting melalui teknik videografi dan teknik

analisis yang lebih spesifik pada menghitung kontribusi pergerakan yang terbagi atas 4 jenis

penggunaan lahan.
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TABEL I.1
KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian Lokasi Tujuan Metode Hasil
Pengaruh Hambatan
Samping Terhadap
Kinerja Jalan Merdeka di
Depan Terminal Cimone
Kota Tanggerang,
Bambang Dewanto,
2003.

Kota
Tangerang

Menganalisis
pengaruh hambatan
samping terhadap
kinerja jalan untuk
mendapatkan faktor
yang dominan dari
hambatan samping.

Deskripsi
kuantitatif
dengan alat
analisis
regresi
berganda

1. Tingkat pelayanan V/C ratio
rata-rata 0,2 dengan tingkat
pelayanan A

2. Hambatan pada ruas jalan
karena adanya pemanfaatan
lahan untuk aktivitas terminal
serta aktivitas perdagangan dan
jasa yang akan menimbulkan
aktivitas samping jalan seperti
penyeberang jalan, kendaraan
berhenti, kendaraan keluar
masuk dan kendaraan lambat.

Dampak Aktivitas
Industri Terhadap
Kinerja Jalan Arteri
Primer Banjaran-
Adiwerna Kabupaten
Tegal, Eko Karyanto,
2004.

Kabupaten
Tegal

Menganalisis
Dampak Aktivitas
Industri Terhadap
Kinerja Jalan Arteri
Primer Banjaran-
Adiwerna Kabupaten
Tegal.

Metode
kuantitatif dan
deskriptif
kualitatif

1. Potensi pergerakan yang
ditimbulkan oleh aktivitas
industri sebesar 75 %

2. Kinerja Jalan Arteri Primer
Banjaran-Adiwerna 0,9 pada
saat jam puncak pukul 16.00-
17.00 WIB

3. Keberadaan aktivitas industri
semakin meningkatkan beban
jalan yang tinggi, akibat
hambatan samping dari
kurangnya lahan parkir.

Kajian Pengaruh
Penggunaan Lahan
Terbangun Terhadap
Tingkat Pelayanan
(Level of Services) Jalan
Tiga Jalur Dalam Kota
Bangko, Arief Budiman,
2008.

Kota
Bangko

Mengetahui pengaruh
penggunaan lahan
terhadap tingkat
pelayanan jalan.

Metode
Kuantitatif
dan deskriptif

1. Peningkatan aktivitas guna
lahan memberikan kontribusi
tingkat pergerakan dari
bangkitan dan tarikan
perjalanan.

2. Proyeksi kedepan bahwa
tingkat pelayanan jalan tiga
jalur semakin menurun.

Kajian Perkembangan
Penggunaan Lahan
Terbangun
Nonpermukiman
Terhadap Arus Lalu
Lintas Jalan Raya
Bandung-Garut,
Perkotaan Leles.
Aditya Muhammad
Mudzakir, 2016.

Perkotaan
Leles,
Kabupaten
Garut

Mengetahui
kontribusi aktivitas
guna lahan terbangun
nonpermukiman
terhadap arus lalu
lintas.

Metode
deskriptif
kuantitatif dan
alat statistik
regresi linier
sederhana.

1. Mengetahui kontribusi volume
pergerakan lalu lintas setiap
guna lahan terbangun
nonpermukiman di koridor
Jalan Raya Bandung-Garut,
perkotaan Leles terhadap lalu
lintas di Jalan Raya Bandung-
Garut, Perkotaan Leles dan
keterkaitan ststistiknya.

2. Membuat skema yang
menjelaskan secara runtut
terkait guna lahan terhadap
arus lalu lintas Jalan Raya
Bandung-Perkotaan Leles.

Sumber:Hasil Analisis, 2016

1.6 Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota

Posisi penelitian dengan judul “Kajian Perkembangan Penggunaan Lahan Terbangun

Nonpermukiman terhadap Arus Lalu Lintas Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles” ini

memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan wilayah dan kota. Secara spesifik posisi
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penelitian ini ialah pada bidang guna lahan dan perencanaan transportasi.Pada bidang guna lahan

sangat terkait dengan penggunaan lahan yang terjadi disuatu kawasan atas dasar kebutuhan

penggunaan dan pengembangan, pola perubahan yang dibentuk dari suatu lahan yang berkembang,

baik secara luas, aktivitas, dan kepadatannya. Sementara pada bidang perencanaan transportasi ini

sangat erat kaitannya dengan pergerakan yang timbul oleh suatu kawasan, Tidak sebatas pada

pergerakan, lebih jauh lagi terkait dengan tingkat kenyamanan berlalu lintas disuatu kawasan yang

melibatkan penggunaan jalan, moda transportasi dan intensitas pergerakan.

1.7 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terkait guna lahan terbangun nonpermukiman dan arus lalu lintas ini

diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pengembangan teoritis atau keilmuan dan

berguna bagi panduan pengembangan wilayah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Garut, Provinsi Jawa Barat.

1.7.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap

pengembangan teori yang digunakan. Aplikatif dari kedua teori diharapkan mampu melihat

bagaimana teori tersebut dapat ditunjukan dalam permasalahan perkembangan guna lahan dan

transportasi perkotaan secara nyata di lapangan. Pembuktian melalui penelitian ini menjadi nilai

tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait perkotaan. Penelitian ini pada dasarnya sudah

banyak diteliti oleh beberapa peneliti. Namun, adanya kembali penelitian terkait hal ini, diharapkan

dapat semakin memperbanyak khazanah keilmuan terkait perkembangan penggunaan lahan dan

sistem transportasi di Indonesia.

1.7.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah

Daerah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Upaya pengembangan wilayah perkotaan,

khususnya di Kecamatan Leles diharapkan mempertimbangkan aspek kesediaan wilayah yang

ditetapkan, seperti sistem transportasi, lahan dan lain-lain. Selain itu penelitian ini diharapkan

menjadi pendukung informasi dan kondisi lapangan mengenai kesiapan Kecamatan Leles dalam

menghadapi ketentuan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menjadi

kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana Perda No 29 Tahun 2011 RTRW 2011-2031

Kabupaten Garut.
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1.8 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber:Hasil Analisis, 2016

GAMBAR 1.4
KERANGKA PIKIR PENELITIAN
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1.9 Metode Penelitian

Sebelum pada informasi mengenai penjelasan terkait sub subbab metode penelitian yang

dilakukan pada penelitian ini, berikut adalah alur metode penelitian yang dilakukan mulai tahap

penetapan variabel penelitian hingga tahap analisis yang kemudian ditemukan hasil sebagaimana

judul penelitian “Kajian Perkembangan Penggunaan Lahan Terbangun Nonpermukiman terhadap

Arus Lalu Lintas Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles”

Sumber:Hasil Analisis, 2016

GAMBAR 1.5
ALUR METODE PENELITIAN

1.9.1 Penetapan Variabel Penelitian

Secara garis besar, variabel penelitian ini terdiri atas guna lahan dan jalan. Setiap variabel

kemudian dijabarkan dalam sub variabel yang lebih menjelaskan secara detail mengenai variabel

yang ada pada penelitian ini. Secara umum variabel penelitian pada penelitian berjudul “Kajian

Perkembangan Penggunaan Lahan Terbangun Nonpermukiman terhadap Arus Lalu Lintas Jalan

Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles” ini ialah terkait guna lahan terbangun nonpermukiman,

jumlah lalu lintas dan kapasitas jalan. Berikut adalah penjabaran variabel tersebut.
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TABEL I.2
VARIABEL PENELITIAN

Variabel Penelitian Sub Variabel

Guna Lahan

Perkembangan Guna
Lahan

 Jenis Penggunaan Lahan
 Luasan Penggunaan Lahan

Volume Lalu Lintas  Jumlah Lalu Lintas Perjenis
Kendaraan

Jalan
Kapasitas Jalan

 Kapasitas Dasar
 Lebar Jalan
 Pemisahan Arah
 Hambatan Samping dan Bahu Jalan
 Ukuran Kota

Sumber:Hasil Analisis, 2016

1.9.2 Kebutuhan Data

Kebutuhan data dalam penelitian terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian

ini.

A. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan melalui pengamatan secara langsung mengenai

kondisi yang terjadi di lapangan. Karena sifat data yang ada pada kondisi saat ini, maka data yang

diperlukan disesuaikan dengan tahun survey yaitu tahun 2016. Data primer yang dicari peneliti

pada penelitian ini ialah terkait jumlah kendaraan melintas pada Jalan Raya Bandung-Garut, jumlah

pergerakan kendaraan setiap guna lahan terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya

Bandung-Garut dan kondisi fisik atau penampang jalan, seperti lebar jalan, lebar bahu samping dan

lain-lain. Selain itu dilakukan juga observasi terkait fungsi guna lahan, karena pada data sekunder

(peta) hanya tersaji tutupan lahannya saja. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.3.

B. Data Sekunder

Data sekunder ini ialah data-data yang tersedia dari berbagai sumber literatur seperti

dokumen, peta, foto, gambar, statistik dan lain-lain. Pada penelitian ini, data sekunder yang dicari

terkait luasan guna lahan, dokumen rencana, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel I.3.
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TABEL I.3
KEBUTUHAN DATA

No Analisis Tujuan Analisis Nama Data
Jenis
Data

Sumber
Data

Tahun
Data

Cara
pengambilan

Data

1

Analisis
Penggunaan
Lahan Terbangun
Nonpermukiman

Menganalisis
perkembangan dan
penggunaan lahan
terbangun
nonpermukiman di
koridor Jalan Raya
Bandung-Garut,
Perkotaan Leles

Peta guna lahan
nonpermukiman di
Perkotaan Leles :

 Jenis penggunaan
lahan terbangun
nonpermukiman

 Luasan perguna lahan
terbangun
nonpermukiman

Primer Lapangan 2016 Observasi

Sekunder
Bappeda,
Google

Earth

2006
dan
2016

Telaah Data

2

Analisis Volume
Lalu Lintas
Perguna Lahan
Terbangun
Nonpermukiman

Menghitung volume
lalu lintas pada setiap
guna lahan terbangun
nonpermukiman di
koridor Jalan Raya
Bandung-Garut

Jumlah kendaraan
perguna lahan
terbangun
nonpermukiman di
sepanjang koridor Jalan
Raya Bandung-Garut:

 Kendaraan Berat

 Kendaraan Ringan

 Sepeda Motor

Primer Lapangan 2016
Traffic

Counting

3
Analisis Volume
Lalu Lintas Jalan

Menghitung volume
lalu lintas di Jalan Raya
Bandung-Garut,
Perkotaan Leles

Jumlah kendaraan di
Jalan Raya Bandung-
Garut :

 Kendaraan Berat

 Kendaraan Ringan

 Sepeda Motor

Primer Lapangan 2016
Traffic
Counting

4
Analisis Kapasitas
Jalan

Menghitung kinerja
jalan di Jalan Raya
Bandung-Garut

DED (Detail

Engineering
Design)atau Penampang
Jalan Raya Bandung-
Garut

 Lebar jalan

 Pemisah arah

 Kapasitas Dasar

 Hambatan Samping

Primer Lapangan 2016 Observasi

Jumlah penduduk
Perkotaan Leles

Sekunder
BPS Kab.
Garut

2015 Telaah Data

5

Analisis Volume
Lalu Lintas
Perluasan Guna
Lahan Terbangun
Nonpermukiman

Menganalisis volume
lalu lintas perluasan
guna lahan terbangun
permukiman di koridor
Jalan Raya Bandung-
Garut

Peta guna lahan
nonpermukiman di
Perkotaan Leles :

 Jenis penggunaan
lahan terbangun
nonpermukiman

 Luasan perguna lahan
terbangun
nonpermukiman

Primer Lapangan 2016 Observasi

Sekunder
Bappeda,
Google

Earth

2006
dan
2016

Telaah Data

Jumlah kendaraan
perguna lahan

Primer Lapangan 2016
Traffic
Counting
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No Analisis Tujuan Analisis Nama Data
Jenis
Data

Sumber
Data

Tahun
Data

Cara
pengambilan

Data
terbangun
nonpermukiman di
sepanjang koridor Jalan
Raya Bandung-Garut:

 Kendaraan Berat

 Kendaraan Ringan

 Sepeda Motor

6
Analisis Tingkat
Pelayanan Jalan

Menganalisis tingkat
pelayanan jalan (VCR)
pada Jalan Raya
Bandung-Garut

Jumlah kendaraan di
Jalan Raya Bandung-
Garut :

 Kendaraan Berat

 Kendaraan Ringan

 Sepeda Motor

Primer Lapangan 2016
Traffic

Counting

DED (Detail
Engineering

Design)atau Penampang
Jalan Raya Bandung-
Garut

 Lebar jalan

 Pemisah arah

 Kapasitas Dasar

 Hambatan Samping

Primer Lapangan 2016 Observasi

Jumlah penduduk
Perkotaan Leles

Sekunder
BPS Kab.
Garut

2015 Telaah Data

7

Analisis
Kontribusi
Volume Lalu
Lintas Guna
Lahan Terbangun
Nonpermukiman
terhadap Volume
Lalu Lintas Jalan

Menghitung kontribusi
volume lalu lintas
perguna lahan
terbangun
nonpermukiman di
koridor Jalan Raya
Bandung-Garut
terhadap Jalan Raya
Bandung-Garut

Jumlah kendaraan
Jumlah kendaraan
perguna lahan
terbangun
nonpermukiman di
sepanjang koridor Jalan
Raya Bandung-Garut:

 Kendaraan Berat

 Kendaraan Ringan

 Sepeda Motor

Primer Lapangan 2016
Traffic
Counting

Jumlah kendaraan di
Jalan Raya Bandung-
Garut :

 Kendaraan Berat

 Kendaraan Ringan

 Sepeda Motor

Primer Lapangan 2016
Traffic

Counting

DED (Detail

Engineering
Design)atau Penampang
Jalan Raya Bandung-
Garut

 Lebar jalan

 Pemisah arah

 Kapasitas Dasar

 Hambatan Samping

Primer Lapangan 2016 Observasi
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No Analisis Tujuan Analisis Nama Data
Jenis
Data

Sumber
Data

Tahun
Data

Cara
pengambilan

Data

8

Skema
perkembangan
guna lahan
terhadap arus lalu
lintas

Membuat skema
perkembangan guna
lahan terhadap arus lalu
lintas Jalan Raya
Bandung-Garut,
Perkotaan Leles.

 Perkembangan Guna
Lahan

Primer Lapangan 2016 Observasi

Sekunder
Bappeda,
Google
Earth

2006
dan
2016

Telaah Data

Jumlah kendaraan
Jumlah kendaraan
perguna lahan
terbangun
nonpermukiman di
sepanjang koridor Jalan
Raya Bandung-Garut:

 Kendaraan Berat

 Kendaraan Ringan

 Sepeda Motor

Primer Lapangan 2016
Traffic
Counting

Jumlah kendaraan di
Jalan Raya Bandung-
Garut :

 Kendaraan Berat

 Kendaraan Ringan

 Sepeda Motor

Primer Lapangan 2016
Traffic

Counting

DED (Detail

Engineering
Design)atau Penampang
Jalan Raya Bandung-
Garut

 Lebar jalan

 Pemisah arah

 Kapasitas Dasar

 Hambatan Samping

Primer Lapangan 2016 Observasi

Sumber:Hasil Analisis, 2016.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan

berbagai jenis data dari beragam sumber dengan cara-cara tertentu, baik data primer maupun data

sekunder. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terkait tata guna

lahan dan arus lalu lintas di Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles.

A. Telaah Dokumen

Penelaaahan dokumen pada penelitian ini dilakukan melalui pencarian data langsung dari

sumbernya yang kredibel dan memiliki spesifikasi khusus dalam penyajian data yang diperlukan.

Diantaranya ialah data dari instansi Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dan
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Bappedadi Kabupaten Garut. Selain dari instansi, juga dilakukan melalui literatur yang kredibel

dan tersedia, seperti surat kabar, google earthdan sebagainya.

B. Observasi

Terdapat 2 objek amatan yang diobservasi pada penelitian ini, yaitu terkait

penggunaanlahan terbangun nonpermukiman dan jalan. Pada objek amatan penggunaan lahan

terbangun nonpermukimandilakukan cheklist data/ atau verifikasi kondisi lapangan terkait fungsi

penggunaan lahan terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan

Leles. Data ini akan digunakan untuk dibandingkan dengan hasil telaah dokumen yang didapatkan

sebelumnya pada peta citra.

Pada objek amatan jalan, observasi terbagi atas 2 bagian yaitu verifikasi fisik jalan dan

perhitungan jumlah kendaraan melintas. Observasi fisik jalan dilakukan untuk meninjau dan

mengukur kondisi jalan, seperti lebar badan jalan, lebar bahu jalan, dan lain-lain yang kemudian

akan menjadi penampang Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles. Sementara observasi pada

kendaraan melintas ditujukan untuk mengetahui jenis dan jumlah kendaraan yang melintas pada

Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles serta jenis dan jumlah kendaraan keluar masuk pada

setiap penggunaan lahan terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut,

Perkotaan Leles.

Khusus observasi kendaraan melintas dilakukan melalui traffic counting. Untuk lebih

menunjukkan kevalidan data jenis dan jumlah kendaraan, traffic counting dibagi atas 3 waktu

amatan, 5 hari pelaksanaan dan 4 titik amatan. Sebaran ini diharapkan mampu menggambarkan

kondisi pergerakan lalu lintas di kawasan Perkotaan Leles secara lebih detail. Selain itu, supaya

data lebih valid, maka dalam perhitungan traffic counting dilakukan teknik videografi. Diharapkan

dengan hasil perekaman ini, perhitungan kendaraan melintas dapat lebih valid, terutama

dalamrangka menghindari kemungkinan lupa atau ketinggalan waktu dalam proses perhitungan.

Sehingga diharapkan perekaman ini mampu meminimalisir berbagai kesalahan tersebut dan dapat

dilakukan pengulangan perhitungan karena data pergerakan sudah terekam. Selain itu, pelaksanaan

traffic counting dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hasil pengamatan menyeluruh pada hari-

hari lain, dimaksudkan supaya pengambilan waktu pengamatan  mampu menggambarkan kondisi

di lapangan sebagaimana biasanya terjadi. Berikut adalah penjelasan lebih jelasnya.

1. Waktu pelaksanaan Traffic Counting

Traffic counting ini dibagi kedalam 3 waktu amatan, yakni pagi, siang dan sore.

Penggunaan ketiga waktu ini atas dasar pertimbangan waktu puncak aktivitas di

koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles. Selain itu pengambilan 3 waktu
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ini juga untuk mampu melihat perbedaan pergerakan yang terjadi untuk ketiga waktu

tersebut dengan perbedaan karakteristik kegiatannya (lihat Tabel I.4).Sementara dalam

hal hari pelaksanaan, traffic counting ini dilakukan selama 5 hari kerja yaknidari hari

Senin sampai hari Jumat atau dapat dikategorikan sebagai weekday. Pengambilan

weekday ini didasarkan pada objek amatan yang diteliti, yaitu bahwa seluruh aktivitas

setiap guna lahan terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut,

Perkotaan Leles ini melakukan kegiatan pada hari tersebut. Berbeda apabila dilakukan

pada weekend yang pergerakan hanya terjadi pada perdagangan dan jasa saja. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL I.4
PENGGUNAAN WAKTU TRAFFIC COUNTING

Waktu Jam Pertimbangan

Weekday

06.30-07.30
Peak Hour I (pagi):
Merepresentasikan aktivitas pergerakan seluruh guna lahan (jam berangkat)

12.30-13.30
Peak Hour II (siang):
Merepresentasikan pergerakan (jam pulang) pada guna lahan pendidikan,dan
jam istirahat kerja.

15.30-16.30
Peak Hour III (sore):
Merepresentasikan pergerakan (jam pulang) pada guna lahan industri,
pemerintahan dan kegiatan lain.

Sumber: Analisis, 2016

Supaya data lebih menggambarkan kondisi aktivitas dan pergerakan pada

umumnya, maka observasi dilakukan pada satu minggu normal yang tidak terjadi

kegiatan yang dapat mengganggu pergerakan lalu lintas. Beberapa kegiatan tersebut

ialah seperti kunjungan pejabat negara, libur sekolah/ kerja diluar weekend, hujan dan

kegiatan lain yang menyebabkan lalu lintas tidak pada kondisi biasanya.

2. Lokasi Amatan Traffic Counting

Terkait lokasi amatan traffic counting, koridor Jalan Raya Bandung-Garut,

Perkotaan Leles kedalam 4 segmen jalan atau 4 titik amatan. Pembagian ini

didasarkan atas dasar perbedaan aktivitas pada setiap segmen. Perbedaan ini akan

menjadi dasar perbedaan pada analisis nantinya. Berikut adalah pembagian segmen

dan lokasi amatan traffic counting di Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles.

 Titik amatan I Jalan Raya Bandung-Garut depan SMAN 2 Garut/ SPBU Leles 2
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 Titik amatan IIJalan Raya Bandung-Garut depan Alun-alun Kecamatan Leles

 Titik amatan IIIJalan Raya Bandung-Garut depan Pasar Leles

 Titik amatan IVJalan Raya Bandung-Garut depan Pabrik Tekstil PT Changsin.

Sumber:Hasil Analisis, 2016

GAMBAR 1.6
LOKASI PENGAMATAN TRAFFIC COUNTING

3. Teknik Videografi dan Perhitungan

Karena objek amatan traffic counting yang dihitung pada setiap segmen cukup

banyak, maka pelaksanaan videografi dilakukan oleh 4 surveyor yang sekaligus

mewakili 1 surveyor 1 segmen jalan. Pada teknik ini dilakukan perekaman kondisi

lalu lintas dan aktivitas pada jalan dan setiap guna lahan dengan durasi 60 menit

persegmen dan perwaktu observasi. Jadi jika dikalkulasikan, waktu videografi traffic

counting ini ialah sebesar 3600 menit atau 60 jam (3 waktu amatan x 5 hari x 4

segmen jalan x 60 menit). Untuk peralatan yang digunakan ialah berupa kamera

smartphone dengan ketajaman gambar 5-13 megapiksel. Sementara untuk

penghitungan jumlah kendaraan digunakan pada waktu lain diluar perekaman dengan

menggunakan alat hitung counter manual dan counter digital. Selain itu supaya data



22

jenis dan jumlah kendaraan melintas hasil perhitungan lebih valid, maka dilakukan 2

kali pengulangan perhitungan.

Sumber:Survey, 2016

GAMBAR 1.7
TEKNIK PENGAMBILAN VIDEO UNTUK TRAFFIC COUNTING (VIDEOGRAFI) (A)

DAN SCREENSHOOTALAT DIGITAL COUNTER (B)

Sumber:Survey, 2016
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GAMBAR 1.8
SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR PADA 4 TITIK AMATAN

1.9.4 Teknik Analisis Data

A. Analisis Perkembangan Penggunaan Lahan

Analisis dilakukan dengan membandingkan guna lahan pada 2 periode yang berbeda.

Tahun yang digunakan ialah tahun 2006 dan tahun 2016. Guna lahan yang diperbandingkan

merupakan guna lahan terbangun nonpermukiman yang berada di Koridor Jalan Raya Bandung-

Garut, Perkotaan Leles. Guna lahan diukur perkembangannya terkait luasan dan perubahan guna

lahan terbangun nonpermukiman di Koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles yang

sudah dikelompokan menjadi 4 fungsi guna lahan, yaitu pendidikan, perdagangan dan jasa,

pemerintahan dan industri. Besaran luasan perkembangan guna lahan terbangun nonpermukiman

ini dihitung secara matematis dalam bentuk:

Rumus:

B. Analisis Volume Lalu Lintas

Analisis volume lalu lintas ialah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar

volume lalu lintas di Jalan Raya Bandung-Garut dan volume lalu lintas pada setiap guna lahan

terbangun nonpermukiman dikoridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles. Analisis volume

lalu lintas melibatkan kendaraan dengan nilai ekivalensi perjenis kendaraan sebagai faktor

pengalinya. Setiap kendaraan dikali dengan nilai ekivalensi sesuai jenis kendaraan dan tipe jalan di

kawasan studi. Kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan sesuai banyaknya jenis kendaraan

yang melewati jalan tersebut.

Rumus:

Keterangan:

KB : jumlah kendaraan berat (smp/jam)

KR : jumlah kendaraan ringan (smp/jam)

SM : jumlah sepeda motor (smp/jam)

eKB : ekivalensi kendaraan berat

eKR : ekivalensi kendaraan ringan

eSM : ekivalensi sepeda motor

Perkembangan GL Nonpermukiman = Luasan Tahun Terakhir – Luasan Tahun Dasar

= + +



24

C. Analisis Pergerakan Rata-rata (Trip Rate)

Analisis ini ditujukan untuk melihat volume lalu lintas perluas pada setiap guna lahan

terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles. Teknik analisis

dilakukan dengan melakukan perbandingan volume lalu lintas yang terlibat pada setiap guna lahan

dengan luasan lahannya. Berikut adalah rumus perhitungan trip rate.

Rumus:

Keterangan:

TR : trip rate (smp/jam/ha)

V : volume lalu lintas (smp/jam)

A : luas lahan (ha)

D. Analisis Kapasitas Jalan

Analisis kapasitas ruas jalan digunakan untuk melihat kapasitasJalan Raya Bandung-

Garut, Perkotaan Leles dalam menampung arus lalu lintas berdasarkan kondisi fisik jalannya.

Analisis digunakan dengan mengalikan faktor-faktor yang terlibat dalam penentuan kapasitas ruas

jalan. Kemudian seluruh nilai faktor tersebut dijumlahkan.

Rumus:

Keterangan:

C : kapasitas (smp/jam)

Co : kapasitas dasar (smp/jam)

FCLJ : faktor penyesuaian lebar jalan

FCPH : faktor penyesuaian pemisahan arah (hanya untuk jalan tak terbagi)

FCHS : faktor penyesuaian hambatan samping

FCUK : faktor penyesuaian ukuran kota

E. Analisis Tingkat Pelayanan Jalan/ Arus Lalu Lintas (VCR)

T =

= + + + +
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Analisis ini bertujuan untuk menguji seberapa besar tingkat pelayanan Jalan Raya

Bandung-Garut, Perkotaan Leles. Perhitungan analisis dilakukan dengan melakukan operasi

sederhana pembagian, yaitu membagi antara volume lalu lintas (V) dan kapasitas jalan (C) yang

mana kedua data ini tersedia sebagai hasil dari analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

Kemudian hasil dari analisis akan digunakan dalam penentuan tingkatan pelayanan jalan yang

terbagi dalam 6 klasifikasi (A, B, C, D, E, F), mulai dari arus bebas sampai arus terhambat.  Hasil

ini akan mengidentifkasi bagaimana kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Bandung-Garut,

Perkotaan Leles.

Rumus:

Keterangan:

VCR : rasio volume kapasitas

V : volume lalu lintas (smp/jam)

C : kapasitas (smp/jam)

F. Analisis Kontribusi Volume Lalu Lintas

Analisis ini bertujuan melihat kontribusi pergerakan lalu lintas setiap guna lahan terhadap

pergerakan jalan. Pergerakan ini dijelaskan dalam satuan volume lalu lintas (smp/jam). Kontribusi

yang dijelaskan dalam persen ini akan mampu melihat seberapa besar kontribusi pergerakan guna

lahan terbangun nonpermukiman di koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Perkotaan Leles terhadap

Jalan Raya Bandung-Garut.

Rumus:

Keterangan:

K : Kontribusi V guna lahan terhadap jalan (%)

V GL : volume lalu lintas guna lahan nonpermukiman(smp/jam)

V JL : volume lalu lintas jalan (smp/jam)

=

= %
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Input Proses Output

Sumber:Hasil Analisis, 2016

GAMBAR 1.9
KERANGKA ANALISIS PENELITIAN
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1.10 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang menjadi dasar untuk mudah memahami terkait

penelitian yang akan dilakukan kedepannya. Pada bab ini akan dibagi dalam beberapa sub bab,

yaitu: latar belakang, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran, ruang

lingkup penelitian, keaslian penelitian, posisi penelitian dalam perencanaan wilayah dan kota,

manfaat penelitian, metodologi penelitian dan kerangka pikir penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi tinjauan teoritis yang relevan dengan judul penelitian

yang diangkat. Secara umum tinjauan teoritis yang akan dibahas pada bab ini ialah terkait dengan

Perkembangan Lahan, Sistem Transportasi dan Lalu Lintas. Selain itu akan dicantumkan sintesa

kajian pustaka dari beberapa literatur.

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN PERKOTAAN LELES DAN DAN LINGKUP

KORIDOR JALAN RAYA BANDUNG-GARUT

Bab ini berisi mengenai kondisi wilayah studi eksisting, terkait dengan kondisi

penggunaan lahan dan perkembangan aktivitas di sekitar kawasan. Selain itu dibahas terkait arahan

penggunaan jalan kolektor yang melewati Perkotaan Leles.

BAB IV PERKEMBANGAN GUNA LAHAN TERBANGUN NONPERMUKIMAN

TERHADAP ARUS LALU LINTAS JALAN RAYA BANDUNG-GARUT

Bab ini akan berisi hasil analisis terkait guna lahan dan Jalan Raya Bandung-Garut,

Perkotaan Leles. Terdapat 7 analisis yang dilakukan. Terdiri dari 3 analisis guna lahan, 3 analisis

arus lalu lintas pada jalan dan analisis gabungan kedua variabel tersebut. Analisis tersebut ialah

Analisis  Perkembangan Penggunaan Lahan Terbangun Nonpermukiman di Koridor Jalan Raya

Bandung-Garut, Analisis  Volume Lalu Lintas Perguna Lahan Terbangun Nonpermukiman di

Koridor Jalan Raya Bandung-Garut, Analisis Volume Lalu Lintas Per Luasan Guna Lahan (Trip

Rate) Setiap Guna Lahan Terbangun Nonpermukiman di Jalan Raya Bandung-Garut, Analisis

Volume Lalu Lintas Jalan Raya Bandung-Garut, Analisis Kinerja Jalan Raya Bandung-Garut,

Analisis Lalu Lintas Jalan Raya Bandung-Garut. Sementara untuk analisis gabungan kedua variabel

tersebut ialah Analisis Kontribusi Volume Lalu Lintas Guna Lahan Terbangun Nonpermukiman

terhadap Volume Lalu Lintas Jalan Raya Bandung-Garut. Selain beberapa analisis tersebut, pada

akhir dari pembahasan ini akan dibahas keterkaitan guna lahan dan lalu lintas di wilayah studi,

termasuk dibuat skemanya yang didukung beberapa literatur.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab terakhir ini bersisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis yang telah

dilakukan pada penelitian ini.


