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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan transportasi yang terjadi di kota-kota yang mulai berkembang 

salah satunya adalah kemacetan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kota 

yang sedang berkembang. Sebagai kota penghubung ke ibu kota propinsi, Kabupaten 

Lamongan memiliki kepadatan volume transportasi yang cukup tinggi.  

Kemacetan yang terjadi menimbulkan dampak negatif di segi ekonomi dan 

lingkungan. Dari segi ekonomi, kemacetan mengakibatkan waktu tempuh kendaraan 

menjadi lebih lama, sehingga menambah biaya operasional kendaraan. Begitu pula 

dampak negatif pada lingkungan berupa peningkatan kadar polusi udara dan polusi 

suara. 

Jalan Panglima Sudirman merupakan jalan arteri yang terdapat di Kabupaten 

Lamongan dengan tingkat mobilitas tinggi. Jalan Panglima Sudirman memiliki tipe 

jalan 2 jalur – 4 lajur – 2 arah (4/2 UD) dengan panjang 1300 meter dan lebar 14 

meter. Disepanjang ruas jalan Panglima Sudirman terdapat sarana perdagangan, 

perkantoran, permukiman padat penduduk, sarana pendidikan dan juga sarana olah 

raga. 
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Masalah yang terjadi adalah terjadinya proses naik turun penumpang bus antar 

kota di sepanjang ruas jalan Panglima Sudirman. Terjadinya pengalihan arus lalu 

lintas yang ditimbulkan oleh rusaknya jembatan penghubung antara Gresik, 

Lamongan, Tuban dan Semarang atau yang biasa disebut Jalur Pantura atau Jalan 

Daendles di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang 

mengakibatkan kendaraan-kendaraan besar dialihkan melalui Jalan Panglima 

Sudirman. Pada pagi hari terjadi mobilitas tinggi dari arah Bojonegoro, Babat, Tuban 

dan Lamongan menuju ke Gresik dan Surabaya, begitu sebaliknya yang terjadi pada 

sore hari. Terdapat juga dua sekolah yang memberikan dampak kemacetan pada saat 

jam masuk dan pulang sekolah. Kurangnya kawasan parkir tersendiri di sekitar jalan 

yang menyebabkan pemakaian lajur sebagai lahan parkir yang menambah kemacetan. 

Dengan begitu kompleksnya permasalahan terjadi di ruas jalan Panglima 

Sudirman tersebut yang melatar belakangi penelitian ini guna mengetahui nilai 

kapasitas, derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan ruas jalan terhadap arus lalu lintas 

yang bergerak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

permasalahan yang ada sehingga ruas jalan tersebut dapat beroperasi sesuai dengan 

fungsi tanpa ada hambatan yang cukup mengganggu kelancaran lalu lintas. 

1.2 Identifikasi Masalah 

a. Tingginya volume kendaraan yang melintasi jalan Panglima Sudirman. 

b. Terjadinya proses naik dan turun penumpang bus antar kota. 
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c. Minimnya lahan parkir di komplek pertokoan. 

d. Terdapatnya simpang-simpang karena merupakan daerah pemukiman, 

sekolah dan sarana olah raga. 

e. Terdapat warung-warung liar yang menggunakan trotoar jalan dan lajur 

untuk lahan parkir. 

f. Pengalihan arus lalu lintas kendaraan-kendaraan besar yang ditimbulkan 

oleh rusaknya jembatan penghubung Gresik, Lamongan, Tuban dan 

Semarang di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kinerja ruas jalan Panglima Sudirman Kabupaten Lamongan 

saat ini? 

b. Bagaimana kinerja ruas jalan Panglima Sudirman Kabupaten Lamongan 

untuk 5 tahun mendatang? 

1.4 Batasan Masalah 

a. Penelitian ini dilakasanakan di ruas jalan Panglima Sudirman Kabupaten 

Lamongan. 

b. Pelaksanaan survei dilakukan setiap hari selama satu minggu. 

c. Tidak membahas dampak sosial. 

d. Tidak membahas manajemen parkir atau tata guna lahan. 
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e. Tidak membahas analisa biaya atau BOK. 

f. Tidak membahas perilaku pengguna jalan. 

g. Data yang digunakan merupakan hasil survei lapangan. 

h. Tidak membahas bangkitan dan tarikan lalu lintas. 

1.5 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kinerja ruas jalan Panglima Sudirman Kabupaten Lamongan 

pada saat ini. 

b. Mengetahui kinerja ruas jalan Panglima Sudirman Kabupaten Lamongan 

untuk 5 tahun yang akan datang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Memberikan informasi tentang kinerja ruas jalan Panglima Sudirman 

Kabupaten Lamongan pada saat ini dan kinerja ruas untuk 5 tahun 

mendatang. 

b. memberikan masukan bagi instansi-instansi terkait sebagai pertimbangan-

pertimbangan menentukan kebijakan untuk kelancaran kinerja ruas jalan 

Panglima Sudirman Kabupaten Lamongan. 

 

 


