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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan “speed bump”atau lebih dikenal sebagai polisi tidur 

banyak sekali dijumpai pada jalan di lingkungan permukiman. Tujuan 

diletakkannya polisi tidur pada jalan di lingkungan permukiman tersebut 

untuk membatasi kecepatan kendaraan yang melintas pada kawasan tersebut. 

Hal ini dapat menggambarkan bahwa rambu batas kecepatan maksimum saja 

tidak cukup mampu untuk membatasi kecepatan kendaraan yang melintas. 

Sehingga memunculkan inisiatif dari kelompok masyarakat pada suatu 

kawasan untuk membatasi kecepatan dengan memasang speed bump agar 

jalan pada kawasan tersebut tidak nyaman dilalui dengan kecepatan yang 

tinggi. Sayangnya inisiatif dari masyarakat dengan menempatkan speed bump 

pada suatu ruas jalan justru berpotensi memunculkan permasalahan baru 

seperti kerusakan pada kendaraan atau bahkan membuat celaka pengguna 

jalan. Hal ini dikarenakan dimensi speed bump yang sering dijumpai di 

lapangan tidak sesuai dengan standard yang telah diatur dalam Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994. 

Di kota Malang sendiri banyak dijumpai speed bump yang mana 

penempatannya justru menyalahi aturan. Salah satu jalan di lingkungan 

pemukiman kota Malang yang banyak terdapat polisi tidur yaitu sepanjang 

Jalan Candi Mendut – Jalan Terusan Candi Mendut. Jalan ini merupakan 

jalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang sedang. Jalan dengan panjang 

total 1,182 km tersebut hanya dilewati jenis kendaraan ringan (LV), 
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motorcycle (MC) dan kendaraan tak bermotor. Adapun kecepatan rata-rata 

kendaraan berdasarkan survey pendahuluan pada segmen jalan tanpa speed 

bump adalah 29 – 37 km/jam. Secara terperinci pada lingkungan pemukiman 

ini menempatkan 3 buah speed bump di Jalan Terusan Candi Mendut, 8 buah 

speed bump di Jalan Candi Mendut. Dimensi dan jarak antar speed bump 

tersebut beragam dengan tujuan mengurangi kecepatan kendaraan yang 

melintas. 

 Penempatan dan dimensi speed bump pada Jalan Candi Mendut – 

Jalan Terusan Candi Mendut terkesan asal-asalan sehingga justru mengurangi 

tingkat kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Namun apabila tanpa 

adanya speed bump pada  jalan tersebut, kecepatan kendaraan yang melintas 

pada kawasan tersebut dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat sekitar. 

Baik itu meresahkan dari sisi keselamatan maupun meresahkan akibat 

kebisingan yang ditimbulkan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut 

keberadaan speed bump tetap diperlukan untuk membatasi kecepatan 

kendaraan namun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat memenuhi dua kepentingan sekaligus, yaitu 

kepentingan masyarakat sekitar agar kecepatan kendaraan dapat dibatasi dan 

pengguna jalan tetap merasa nyaman dan aman ketika melintas. Oleh 

karenanya diperlukan studi evaluasi tentang pengaruh pemasangan “speed 

bump” terhadap kecepatan kendaraan di Jalan Candi Mendut – Jalan Terusan 

Candi Mendut Kota Malang. Dimana pada studi evaluasi ini, fokus utama 

adalah menganalisa berapa nilai penurunan kecepatan yang diakibatkan oleh 

speed bump yang terdapat pada kawasan tersebut. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1. Terdapat total 11 speed bump di sepanjang Jalan Candi Mendut – 

Jalan Terusan Candi Mendut, dimana dimensi dan penempatannya 

terkesan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

2. Kecepatan rata-rata kendaraan tanpa speed bump adalah 29 – 37 

km/jam. 

3. Jalan Candi Mendut – Jalan Terusan Candi Mendut merupakan 

kawasan padat pemukiman dengan beberapa persimpangan yang 

berpotensi menyebabkan kecelakaan. 

4. Terdapat instansi pendidikan yaitu SD Negeri Mojolangu 3 dan 

Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) pada Jalan Candi Mendut serta 

terdapat Lembaga Pelatihan Profesi Pramugari Sekar Gegani pada 

Jalan Terusan Candi Mendut Kota Malang. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemasangan speed bump yang terdapat di Jalan 

Candi Mendut – Jalan Terusan Candi Mendut terhadap kecepatan 

kendaraan? 

2. Bagaimana penempatan dan dimensi speed bump yang tepat untuk 

diterapkan pada Jalan Candi Mendut – Jalan Terusan Candi Mendut 

agar sesuai dengan batas kecepatan yang diijinkan? 

1.4 Batasan Masalah 

1. Tidak membahas pengaruh hambatan samping terhadap kecepatan 

kendaraan. 
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2. Tidak membahas tingkat kenyamanan pengguna jalan akibat adanya 

speed bump. 

3. Tidak membahas karakteristik pengemudi. 

4. Tidak mensimulasikan kecepatan kendaraan setelah diperoleh dimensi 

dan penempatan speed bump. 

1.5 Tujuan Studi Evaluasi 

1. Mengetahui berapa besar penurunan kecepatan kendaraan akibat 

pemasangan speed bump pada Jalan Candi Mendut – Jalan Terusan 

Candi Mendut Kota Malang. 

2. Memperoleh penempatan dan dimensi speed bump yang sesuai dengan 

batas kecepatan yang diijinkan pada Jalan Candi Mendut – Jalan 

Terusan Candi Mendut  Kota Malang. 

1.6 Manfaat Studi Evaluasi 

1. Secara umum membuka wawasan masyarakat bahwa membuat speed 

bump atau polisi tidur bukan sekehendak hati namun sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

2. Memberikan alternatif berupa penempatan dan dimensi speed bump 

yang dapat diterapkan pada Jalan Candi Mendut – Jalan Terusan 

Candi Mendut, sehingga dapat meningkatkan keselamatan bagi 

pengguna jalan maupun masyarakat sekitar. 


