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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. 

Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota ini 

dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian 

ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 20 

April 1999 ditetapkan sebagai kotamadya (sebutan kotamadya diganti 

dengan kota sejak tahun 2001). Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri 

dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota Cilegon 

dilintasi jalan negara lintas Jakarta-Merak, dan dilalui jalur kereta api 

Jakarta-Merak. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat 

kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena sekitar 

6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel, 

Cilegon. Kota Cilegon saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 405.303 

jiwa sehingga kota ini menjadi kota terbesar ke-4 di Provinsi Banten. 

Dengan perkembangan jumlah penduduk di kota Cilegon, permasalahan 

yang ditimbulkan semakin meningkat, mendorong meningkatnya 

pergerakan dan kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi. Hal itu 

berdampak pada pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat tinggi serta 

permasalahan pada lalu lintas di jalan raya. Salah satu dampak yang tidak 

bisa dihindari adalah terjadinya kemacetan yang diakibatkan oleh arus 

keluar masuknya barang ataupun manusia yang semakin tinggi sehingga 

kemacetan tersebut tidak bisa dihindari terutama pada jam-jam sibuk. Hal 

ini disebabkan arus kendaraan yang melewati kawasan tersebut selain 

kendaraan berat juga kendaraan ringan terlebih lagi kendaraan lokal maka 

akan menambah kepadatan arus lalu lintas pada kawasan tersebut. 

Pada jalan Jenderal Ahmad Yani memiliki lebar jalan sekitar 8 m 

dan panjang sekitar 3,5 km serta tipe jalan 4 lajur 2 arah (4/2 D). Jalan 

tersebut merupakan akses jalan utama menuju merak ke serang maupun 
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sebaliknya. Selain itu, Jalan tersebut merupakan salah satu jalan utama di 

kota Cilegon yang terus mengalami peningkatan aktivitas masyarakat 

karena berada di kawasan pusat pertokoan dan perbelanjaan. Hal ini 

mengakibatkan pergerakan arus lalu lintas yang cukup padat di sepanjang 

jalan tersebut. Kepadatan terjadi karena banyaknya kendaraan yang 

melewati ruas jalan, meliputi kendaraan berat, ringan dan sepeda motor 

terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu adanya kendaraan umum yang 

menaik dan menurunkan pada ruas jalan, pemakaian bahu/badan jalan untuk 

parkir dan ngetem, dan adanya pusat perbelanjaan yang mengakibatkan 

banyak angkutan umum mengetem pada bahu/badan jalan. Kondisi ini akan 

berdampak pada tingkat pelayanan ruas jalan tersebut terutama ruas jalan 

Jenderal Ahmad Yani yang merupakan jalur penghubung Merak menuju 

Serang dan sebaliknya.  Dengan arus lalu lintas yang melewati jalan tersebut 

semakin hari semakin meningkat. Hal ini sangat mengkhawatirkan kapasitas 

jalan akan terlampaui sehingga menyebabkan kemacetan. 

 Berdasarkan uraian diatas, melatar belakangi penelitian ini guna 

mengetahui bagaimana gambaran kinerja ruas jalan Jenderal Ahmad Yani 

saat ini dan 5 tahun yang akan datang sehingga instansi terkait dapat 

mengambil langkah-langkah dalam menjaga kinerja ruas jalan agar tetap 

dalam kondisi dan tingkat pelayanan yang baik serta masukkan atau bahan 

pertimbangan kepada pihak terkait dalam penentuan kebijakan guna 

peningkatan kinerja jalan yang ada sehingga ruas jalan tersebut dapat 

beroperasi sesuai dengan fungsinya tanpa hambatan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Kendaraan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang pada 

ruas jalan. 

2. Pemakaian bahu/badan jalan untuk parkir dan ngetem. 

3. Banyaknya volume kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut 

meliputi kendaraan berat maupun ringan dan sepeda motor terutama 

pada jam-jam sibuk. 
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1.3       Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja ruas jalan Jenderal Ahmad Yani pada kondisi saat 

ini. 

2. Bagaimana kinerja ruas jalan Jenderal Ahmad Yani untuk 5 tahun yang 

akan datang. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Tidak menganalisa biaya operasional (BOK). 

2. Tidak membahas dampak sosial yang ada. 

3. Tidak menganalisa manajemen parkir yang ada. 

4. Tidak meninjau dari sisi ekonomis. 

5. Tidak menganalisa simpang.  

6. Prosedur perhitungan kinerja ruas jalan perkotaan berdasarkan manual 

kapasitas jalan (MKJI), Dirjen Bina Marga, februari 1997. 

7. Penelitian dilakukan 1 minggu mulai pukul 06.00 s/d 18.00. 

8. Hanya mengidentifikasi mengenal geometrik jalan, karakteristik lalu 

lintas dan pemakai jalan pada ruas jalan Jenderal Ahmad Yani. 

 

1.5     Maksud Penelitian  

Memberikan masukkan bagi pihak-pihak terkait dalam menerapkan 

kebijakan yang berhubungan dengan manajemen lalu lintas sehingga ruas 

jalan tersebut dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta tingkat 

pelayanan yang baik bagi pengguna jalan. 

 

1.6     Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kinerja ruas jalan Jenderal Ahmad Yani kota Cilegon. 

2. Mengetahui kinerja jalan Jenderal Ahmad Yani untuk 5 tahun yang akan  

datang. 
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1.7     Manfaat Penelitian  

Memberikan gambaran tentang kondisi ruas jalan Jenderal Ahmad 

Yani pada saat ini dan yang akan datang sehingga instansi terkait dapat 

mengambil langkah-langkah dalam menjaga kinerja ruas jalan sehingga 

tetap dalam kondisi dan tingkat pelayanan yang baik serta masukkan atau 

bahan pertimbangan kepada pihak terkait dalam penentuan kebijakan guna 

peningkatan kinerja jalan yang ada. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dalam bab-bab sehingga pembaca bisa 

memahami isi dari laporan tugas akhir ini. Secara garis besar laporan 

seminar skripsi ini disusun sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini terdiri dari sistem jaringan jalan, 

klasifikasi jalan, ruas jalan, parameter arus lalu lintas, komposisi lalu lintas, 

hambatan samping, kinerja jalan, dan analisa 5 tahun yang akan datang. 

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini terdiri dari lokasi penelitian, 

metode penelitian, cara mengumpulkan data, analisis kondisi eksisting, 

analisa 5 tahun mendatang, peralatan dan pelaksanaan survey. 

BAB IV Evaluasi dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang evaluasi, 

hasil, dan pembahasan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi tentang kesimpulan 

dan saran yang akan diberikan.  

 


