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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu elemen penting bagi suatu daerah

perkotaan. dimana kemajuan suatu kota dapat diukur dari seberapa jauh

perkembangan dan kemajuan transportasi yang ada di kota tersebut. Fasilitas

transportasi memiliki potensi untuk mengendalikan arah dan besarnya

perkembangan kota baik dalam sektor perekonomian maupun sektor lainnya.

Pesatnya perkembangan atau pertumbuhan kota mengakibatkan munculnya

beraneka ragam pusat-pusat kegiatan baru dan apabila tumbuh dan tak terkendali

akan menimbulkan dampak negatif terhadap lalulintas, bila hal ini tidak diimbangi

dengan pengembangan transportasi.

Masalah pengaturan sistem transportasi sudah menjadi masalah umum

yang dialami sebagian besar penduduk kota. Sebagai contoh ialah salah satu kota

besar dan berkembang di Jawa Timur dalam segi transportasi maupun

pembangunannya. Kota dengan jumlah penduduk 865.011 jiwa

(DISPENDUKCAPIL, September 2014) merupakan kota terbesar kedua di Jawa

Timur setelah Surabaya. Kota yang juga mempunyai tingkat kemacetan terbesar

setelah kota Surabaya ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dimana

merupakan kota wisata dan kota pendidikan.

Kota Malang dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan yang

sangat pesat, banyaknya pusat kegiatan yang berada di sekitar jalan kota ini

menyebabkan tingkat pelayanan ruas jalan serta pergerakan dan kecepatan

kendaraan semakin menurun. Seperti halnya perkembangan di Jalan Kawi, dengan

panjang jalan 925m ini memiliki berbagai kegiatan dan aktivitas yang padat,

seperti banyaknya kendaraan yang keluar masuk Mall Olympic Garden ini sangat

mempengaruhi lalu lintas dan kinerja Jalan Kawi, selain itu ruas Jalan Kawi juga

terdapat Sekolah yang dimana kendaraan yang berhenti untuk menaikan maupun
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menurunkan siswa-siswi sangat banyak dan mempengaruhi kinerja Jalan Kawi,

Klinik dan rumah makan yang juga menjadi hambatan samping. Jika kondisi

tersebut dibiarkan dan meningkatnya volume lalulintas, maka masalah kemacetan

akan semakin meningkat.

Banyaknya permasalahan yang harus diperbaiki berdasarkan uraian di atas,

maka perlu dilakukan penelitian untuk memberikan gambaran mengenai kondisi

pergerakan saat ini yang terjadi di Jalan Kawi.

1.2. Identifikasi Masalah

Banyaknya aktivitas di Jalan Kawi dapat mempengaruhi kinerja ruas jalan. Karena

itu di khawatirkan akan menimbulkan masalah – masalah lalu lintas, antara lain :

1. Kendaraan yang menaikan dan menurunkan penumpang disembarang

tempat.

2. Kendaraan yang keluar masuk Mall Olimpic Garden menjadi hambatan

samping..

3. Kendaraan yang keluar masuk parkir di klinik dan rumah makan menjadi

hambatan samping.

4. Terdapat sekolah, klinik dan rumah makan.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat di temukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja jalan pada ruas Jalan Kawi saat ini?

2. Bagaimana kinerja jalan pada ruas Jalan Kawi dalam 5 tahun mendatang ?

3. Bagaimana alternatif pemecahan masalah pada ruas jalan Kawi saat ini

dan 5 tahun mendatang ?
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1.4. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak meluas dan menjadi semakin kompleks serta

mengurangi pengaruh variabel yang timbul, maka perlu kiranya pemberian

batasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di ruas Jalan Kawi Kec.Klojen Kota Malang.

2. Data yang digunakan didasarkan pada hasil survey lapangan dan data dari

instansi yang terkait.

3. Tidak membahas tentang perilaku pengguna jalan.

4. Tidak membahas analisa biaya.

5. Tidak membahas bangkitan dan tarikan lalulintas.

6. Tidak membahas simpang bersinyal.

1.5. Tujuan Studi

Segala bentuk dan jenis pembangunan dan perencanaan yang sedang dan akan di

lakuakan tentu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari studi ini antara

lain:

1. Mengetahui kinerja jalan pada ruas jalan Kawi saat ini.

2. Mengetahui kinerja jalan pada ruas jalan Kawi dalam 5 tahun mendatang.

3. Menentukan alternatif pemecahan masalah pada ruas jalan Kawi.

1.6. Maanfaat Studi

Peneliti berharap studi ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada

instansi terkait dalam mengatur manajemen lalulintas di Kota Malang yang sesuai

dengan arah pengembangan kota sebagai pertimbangan guna pengembangan

jaringan jalan baik jaringan jalan utama maupun jaringan jalan sekunder di Kota

Malang selanjutnya.




