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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pergerakan 

perjalanan untuk pemenuhan kebutuhan, keberadaan jalan eksisting (non tol) yang 

menghubungkan Kota Sidoarjo dan bandara Juanda sudah semakin mengalami 

kemacetan yang cukup tinggi sehingga pelayanan yang diberikan jalan tersebut 

(level of service) mengalami penurunan secara signifikan. Salah satu solusi untuk 

mengatasi kondisi ini adalah dengan membangun jalan tol untuk melewatkan traffic 

dengan aman, nyaman, lancar bahkan ekonomis.  

Jalan Tol sepanjang 12 km ini adalah jalan tol yang melintasi Surabaya dan 

Sidoarjo. Jalan tol ini memiliki gerbang tol di 6 lokasi yaitu : 

1. Gerbang Tol Menanggal : 6 gardu 

2. Gerbang Tol Berbek 1 : 2 gardu 

3. Gerbang Tol Berbek 2 : 2 gardu 

4. Gerbang Tol Tambaksumur 1 : 2 gardu 

5. Gerbang Tol Tambaksumur 2 : 2 gardu 

6. Gerbang Tol Juanda : 6 gardu 

Saat ini jalan Tol Waru-Juanda setiap jalur terdiri atas 2 lajur, masing-masing 
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lajur memiliki lebar 3.5m dengan bahu jalan dalam 0.5m dan bahu jalan luar 2m. 

Kecepatan kendaraan minimal adalah 60 km/jam dan maksimal adalah 80 

km/jam.Akan tetapi dengan fasilitas yang hampir sama dengan tol pada umumnya 

tarif tol Waru – Juanda terbilang mahal untuk kendaraan type 1 saja dikenakan tarif 

7 ribu rupiah per kendaraan.Padahan tidak jauh dari lokasi tersebut ada beberapa 

tol yang lebih panjang dan deengan fasilitas sama akan tetapi tarifnya lebih 

murah.contoh tol Waru-Sidoarjo kendaraan gol.1 Rp 3.000. 

     Jalan Tol Waru-Bandara Juanda ini diharapkan memperlancar akses dari dan 

menuju Bandara Juanda serta mengatasi kemacetan di sekitar Bundaran Waru, Jl. 

Jemur Andayani, Jl. Brigjen Katamso dan Jl. Raya Wadungasri yang selama ini 

merupakan simpul-simpul kemacetan di kawasan Surabaya Selatan dan Sidoarjo. 

Jalan tol ini akan terintegrasi dengan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan rencana 

Jalan Tol Aloha-Wonokromo-Perak (Tol Tengah).  

1.2. Identifikasi masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan dan batasan penelitian yang telah 

dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah pokok dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Besarnya atau mahalnya biaya tarif tol Waru – Juanda yang merupakan jalan

utama menuju Bandara Juanda Surabaya.

b. Besarnya potensi Bandara Internasional Juanda sebagai Bandara terbesar se

Jawa Timur sehingga tinggkat pergerakan menuju/meninggalkan bandara ini

sangat tinggi.
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa besarnya nilai keinginan membayar jalan tol (WTP) dari masyarakat? 

2. Berapa besarnya nilai kemampuan membayar jalan tol (ATP) dari 

masyarakat? 

 1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengambil responden dengan meneliti potensi orang-orang 

yang melakukan perjalanan dari waru ke arah juanda . 

2. Penelitian tidak melihat faktor sosial seseorang. 

3. Analisa tarif yang dilakukan adalah pada kendaraan golongan I yaitu pemilik 

kendaraan pribadi. 

4. Penelitian ini hanya meninjau atau melihat besar biaya tarif jalan tol Waru-

Juanda dari sisi Pengguna. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui berapa besar keinginan masyarakat untuk membayar biaya 

tol saat ini (ATP)? 

2. Untuk mengetahui berapa besar kemampuan masyarakat untuk membayar 

biaya tol saat ini (WTP)? 
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1.6. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan lain bagi pemerintah atau pihak terkait dalam 

penentuan kebijakan tarif tol Waru-Juanda. 

2. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa teknik sipil pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, mengenai daya bayar masyarakat terhadap tol. 

 


