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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Transportasi merupakan salah satu elemen penting dari suatu daerah 

perkotaan. Fasilitas transportasi memiliki potensi untuk mengendalikan arah dan 

perkembangan suatu kota khususnya dalam sektor perekonomian. Transportasi 

juga berfungsi sebagai barometer untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu kota. 

Kota Malang secara geografis terletak antara 112 ̊,34 ̍ 09 ̎ - 112 ̊,41 ̍ 34 ̎ bujur 

timur dan 7 ̊, 54 ̍ 52 ̎ - 8 ̊, 03 ̍ 05 ̎ lintang selatan. Dengan luas wilayah ± 145, 28 

km², terletak di ketinggian 440 - 667m di atas permukaan laut. Dengan jumlah 

penduduk sebesar 865.011 jiwa (DISPENDUKCAPIL) tahun 2014 yang 

merupakan kota terbesar kedua di jawa timur setelah Surabaya tentunya tidak 

terlepas dari persoalan yang berkaitan dengan transportasi. Membludaknya jumlah 

kendaraan pribadi yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan menjadi salah satu 

permasalahan transportasi pada kota besar. Kegagalan pemerintah dalam 

menciptakan transportasi masal yang aman, nyaman, teratur dan terjangkau 

merupakan pemicu utama membludaknya penggunaan kendaraan pribadi di jalan 

raya termasuk kota Malang. 

Jalan Zainul Arifin merupakan jalan satu arah yang berada di kawasan 

pusat perbelanjaan atau komersil dalam hal ini adalah pasar besar kota Malang 

dan merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat kota Malang dan sekitarnya. 

Karena keberadaan jalan Zainul Arifin sebagai salah satu kawasan komersil, maka 

dari itu kota Malang  dituntut untuk memenuhi fasilitas  parkir yang dapat 

menampung kendaran yang membutuhkan lahan parkir disepanjang jalan Zainul 

Arifin. Terdapat persimpangan pada ruas jalan Zainul Arifin, sehingga 

berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas di jalan Zainul Arifin itu sendiri. 

Pada daerah tersebut juga terdapat bermacam-macam aktivitas, mulai dari jual-

beli, bekerja dan lain-lain. Ditambah lagi dengan adanya angkutan umum 
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penumpang  yang berhenti untuk menaikan dan menurunkan penumpang serta 

kendaraan yang keluar masuk untuk parkir mengakibatkan terjadinya penurunan 

kecepatan atau bahkan antrian kendaraan yang akan melintas pada ruas jalan 

tersebut. Sementara itu volume lalu lintas pada jalan Zainul Arifin pada hari 

normal sebesar ± 7200 (kend. Ringan), 15360 (sepeda motor) dan 120 (kend. Tak 

bermotor).  

Panjang jalan Zainul Arifin adalah 164,6 m dan lebar jalan 12 m, 

sedangkan lebar lahan parkirnya 4,6 m berada dibadan jalan. Dengan adanya 

parkir di badan jalan Zainul Arifin, menyebabkan penyempitan lebar jalan 

tersebut dari 12 m menjadi 7,4 m. Sudut parkir yg digunakan pada jalan Zainul 

Arifin  adalah 90̊ untuk kendaraan bermotor dan 90̊ untuk mobil.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka dari itu saya merasa tertarik 

menjadikannya sebagai judul tugas akhir saya untuk mengetahui kinerja ruas jalan 

Zainul Arifin akibat adanya parkir tersebut dan mencari alternatif terkait 

penyediaan lahan parkir. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan penjelasan diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja ruas jalan Zainul Arifin akibat adanya parkir di badan 

jalan saat ini? 

2. Bagaimana kinerja ruas jalan Zainul Arifin akibat adanya parkir di badan 

jalan untuk 5 tahun kedepan? 

3. Bagaimana alternatif terkait penyediaan lahan parkir di sepanjang ruas jalan 

Zainul Arifin tersebut untuk masa yang akan datang? 

 

 

 

 



3 
 

 
 

1.3. BATASAN MASALAH 

    Agar dalam penyusunan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan 

utama, maka diperlukan batasan-batasan masalah. Adapun batasan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan dijalan Zainul Arifin kota Malang. 

2. Tidak membahas mengenai pendapatan parkir. 

3. Tidak memperhitungkan biaya parkir. 

4. Tidak membahas dampak social. 

5. Data yang digunakan berdasarkan hasil survey lapangan. 

6. Tidak menganalisa kinerja simpang. 

 

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Untuk mengetahui kinerja ruas jalan Zainul Arifin kota Malang akibat 

adanya parkir di badan jalan saat ini. 

2. Untuk mengetahui kinerja ruas jalan Zainul Arifin kota Malang dalam 

5 tahun yang akan datang akibat adanya parkir di badan jalan. 

3. Untuk mendapatkan alternatif mengenai penyediaan lahan parkir di 

sepanjang jalan Zainul Arifin dimasa yang akan datang. 

 


