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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Ambon merupakan ibu kota propinsi Maluku. Kota Ambon memiliki luas 

wilayah 377 km2 dan jumlah penduduk 405.256 jiwa (sumber : Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Tahun 2015). Kota Ambon tergolong sebagai salah 

satu kota utama di region pembangunan Indonesia Timur yang memiliki tingkat 

perkembangan pada aspek perekonomian dan pariwisata yang tinggi.  

Sistem transportasi di Kota Ambon saat ini terdiri dari sistem transportasi laut, 

udara dan darat. Sistem transportasi darat dikota Ambon adalah transportasi Moda 

Jalan Raya yang menjadi jalan penghubung antar daerah. Sistem transportasi darat 

dikota Ambon didukung oleh 3 terminal angkutan umum penumpang yaitu Terminal 

Mardika, Terminal Batu Merah dan Terminal Passo. Ruas jalan Jendral Sudirman dan 

ruas jalan Sultan Hasanuddin merupakan ruas jalan utama di kota Ambon. 

 Ruas jalan Jendral Sudirman adalah salah ruas jalan yang berada di kawasan 

perkotaan dengan tipe jalan 4/2TB dan mempunyai panjang 2,79 km merupakan jalan 

utama yang menjadi akses kendaraan yang akan masuk maupun keluar dari pusat kota 

Ambon. Aktivitas lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan Jendral Sudirman cukup 

padat. Selain itu, terdapat banyak kendaraan yang parkir disembarang tempat 

disepanjang jalan Jendral Sudirman 

Ruas jalan Sultan Hasanuddin merupakan ruas jalan yang berada di kawasan 

perkotaan dengan tipe jalan 2/2TB dan mempunyai panjang 2,36 km merupakan jalan 

yang digunakan bagi kendaraan yang akan masuk maupun keluar dari pusat kota 

Ambon. Aktivitas lalu lintas pada ruas jalan Sultan Hasanuddin cukup padat.Selain itu,  

pada beberapa titik di ruas jalan Sultan Hasanuddin terdapat kendaraan maupun becak 

yang parkir disembarang tempat.  
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Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan tinjauan terhadap karakteristik arus 

lalu lintas sebagai langkah awal untuk mengetahui keadaan lalu lintas pada masing-

masing ruas jalan tersebut. Dalam hal ini, karakteristik arus lalu lintas yang 

diperhatikan adalah kecepatan rata-rata ruang dan kepadatan serta bagaimana model 

hubungan karakteristik antara kecepatan rata-rata ruang dengan kepadatan  pada 

masing-masing ruas jalan diatas. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

a. Aktifitas lalu lintas pada ruas jalan Jendral Sudirman dan ruas jalan Sultan 

Hasanuddin yang cukup padat. 

b. Terdapat banyak aktifitas samping pada ruas jalan Jendral Sudirman dan ruas 

jalan Sultan Hasanuddin. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

    Bagaimana model hubungan karakteristik kecepatan rata-rata ruang dengan 

kepadatan arus lalulintas pada ruas jalan Jendral Sudirman dan ruas jalan Sultan 

Hasanuddin dengan menggunakan model Greenshield? 

 

1.4 Batasan Masalah 

a. Studi ini tidak membahas rekayasa dan manajemen parkir. 

b. Studi ini tidak membahas rekayasa dan manajemen lalu lintas. 

 

1.5 Tujuan 

 Mengetahui hubungan karakteristik kecepatan rata-rata ruang dengan 

kepadatan arus lalulintas pada ruas jalan Jendral Sudirman dan ruas jalan Sultan 

Hasanuddin. 
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1.6 Manfaat 

 Diharapkan dapat menjadi masukan oleh instansi terkait dalam pengembangan 

lalu lintas yang lebih baik di kota Ambon. 

 

 

 

 

 

 


