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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Universitas Muhammadiyah malang merupakan salah satu   perguruan tinggi 

swasta yang ada di kota malang, dimana setiap tahun mengalami pertumbuhan fisik 

maupun non fisik. Dengan pertambahan mahasiswa yang semakin meningkat setiap 

tahun nya maka pertumbuhan kendaraan juga semakin pesat terutama di area kampus 

3 universitas muhammadiyah malang dimana sebagai kampus pusat dari Universitas 

muhammadiyah malang. Dengan jumlah mahasiswa aktif  kurang lebih 18.646 dan 

jumlah dosen 578 serta karyawan 600 orang.  

Selain dari hal yang tersebut diatas ada beberapa hal yang terjadi juga yang 

menimbulkan permasalahan seperti arus lalulintas di area kampus itu sendiri, sebaran 

pergerakan dan pengalihan rute khusus mahasiswa yang terjadi baru-baru ini 

dilakukan. Dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak maka kendaraan yang 

masuk kampus juga semakin banyak dari data yang didapat dari catatan juru parkir 

jumlah kendaraan mahasiswa sekitar lebih kurang 11.000 kendaraan.  

Tingginya aktifitas yang ada di kampus 3 juga menimbulkan gangguan 

pergerakan pada arus lalulintas, sehingga akan menyebabkan turunnya kecepatan 

dan terjadinya kebutuhan ruang yang semakin bertambah dan dapat menimbulkan 

antrian pada masa aktif perkuliahan. Hal ini dapat dilihat pada pintu masuk utama 

yang terdapat di jembatan A (di daerah posko satpam utama) pada waktu pagi hari. 
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Di kawasan jembatan A ini banyak terjadi permasalahan seperti tingginya tingkat 

pejalan kaki, banyaknya sepeda motor mahasiswa yang  masuk area parkir serta 

mobil dosen dan karyawan yang masuk ke bagian dalam kampus.  

Melihat fenomena di atas maka perlu dilakukan studi untuk mengetahui 

kinerja ruas jalan di area dalam kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang 

khusunya disetiap arus pergerakan kendaraan atau sebaran pergerakan kendaraan 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.2.  Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pergerakan kendaraan di dalam kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang sekarang? 

2. Bagaimana perkiraan pergerakan kendaraan di dalam kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk 5 tahun mendatang ? 

1.3.  Tujuan Studi  

  Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pergerakan kendaraan di dalam kampus Universitas 

muhammadiyah malang sekarang. 

2. Untuk mengetahui pergerakan kendaraan di dalam kampus Universitas 

muhammadiyah malang 5 mendatang. 

1.4.  Batasan Masalah 

Penulisan tugas akhir mengenai Analisa pergerakkan kendaraan dosen, 

karyawan dan mahasiswa di areal kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang 

sebagai berikut : 

 1. Tidak membahas sistem dan kapasitas lahan parkir. 

 2. Tidak membahas dampak sosial. 

 3. Tidak membahas Manajemen akibat penambahan lahan parkir  

 4. Tidak membahas kecepatan kendaraan. 
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 1.5. Manfaat Studi 

Manfaat dari studi ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait dalam 

menganalisa masalah-masalah transportasi yang terkait dengan pergerakkan 

khususnya yang ada di kawasan UMM 

 2.  Sebagai dasar acuan untuk melakukan studi lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


