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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Pamekasan merupakan salah satu kota di Pulau Madura yang 

sedang berkembang. Tidak beda dengan kota/kabupaten lain di Madura, Kota 

Pamekasan memiliki peranan dalam berbagai kegiatan pembangunan dalam 

bidang ekonomi, pendidikan, industri dan distribusi bagi kemajuan Pulau 

Madura. Oleh karena itu, Kota Pamekasan dituntut memiliki sarana dan 

prasarana transportasi yang memadai agar tercipta kondisi lalu lintas yang lancar 

dan aman guna mendukung berbagai kegiatan yang ada. Kota Pamekasan pada 

tahun 2015 memiliki jumlah penduduk 186.385 jiwa (Sumber: Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan) yang merupakan 

kota terpadat di Pulau Madura yang tiap tahunnya mengalami peningkatan 

dalam hal jumlah penduduk. 

Sistem Transportasi di Kota Pamekasan berupa transportasi Moda Jalan 

Raya yang terdiri dari sistem jaringan jalan Pangeran Trunojoyo dan 3 terminal 

angkutan penumpang umum yaitu Terminal Ceguk, Terminal Lawangan Daya, 

dan Terminal Bugih. Sarana angkutan umum penumpang terdiri dari: MPU 

angkutan antar kota, Bus AKAP dan Bus AKDP. Angkutan pedesaan dan 

angkutan lingkungan berupa ojek, dan becak. Adapun untuk angkutan barang, 

layanan angkutan barang melewati jaringan jalan yang ada di Kota Pamekasan, 

yang menghubungkan Kota Sumenep di sebelah Timur Kota Pamekasan, Kota 

Sampang dan Kota Bangkalan di sebelah Barat Kota Pamekasan. 

Sistem jaringan jalan Pangeran Trunojoyo meliputi ruas jalan koridor 1 

tipe jalan 2 lajur 2 jalur tak terbagi (2/2 TB) dengan panjang jalan 640 m, ruas 

jalan koridor 2 tipe jalan 4 lajur 2 jalur terbagi (4/2 B) dengan panjang jalan 800 

m. Sedangkan total panjang 1,6 km pada ruas jalan Pangeran Trunojoyo terdapat 

1 simpang tiga bersinyal. 

Kondisi jaringan jalan Pangeran Trunojoyo dengan fungsi guna lahan  

berupa daerah komersil atau pelayanan umum pada ruas jalan koridor 1 (2/2 TB) 
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dan simpang tiga bersinyal. Sedangkan ruas jalan koridor 2 (4/2 B) dengan 

fungsi guna lahan berupah daerah pemukiman. Jaringan jalan Pangeran 

Trunojoyo salah satu akses utama yang berada didaerah pusat kegiatan. Adanya 

kegiatan sekolah, perkantoran dan pusat perdagangan (pertokoan, apotek, 

bengkel mobil). Hal ini mengakibatkan kendaraan berhenti dan parkir di badan 

jalan tersebut. Parkir di badan jalan mengganggu aktifitas masyarakat, bahkan 

mempersempit lebar lajur atau jalur. Kondisi inilah yang menyebabkan 

pergerakan arus lalulintas jaringan jalan di ruas jalan Pangeran Trunojoyo 

terhambat. 

Studi ini dilakukan untuk mengetahui kinerja jaringan jalan Pangeran 

Trunojoyo Kota Pamekasan saat ini yang meliputi ruas jalan 2/2 TB, ruas jalan 

4/2 B dan simpang tiga bersinyal. 

1.2 Identifikasi Masalah 

a. Banyak kendaraan yang melewati jaringan jalan di ruas jalan Pangeran 

Trunojoyo yang meliputi kendaraan berat maupun kendaraan ringan, 

sepeda motor serta kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, becak. 

b. Ruas Jalan Pangeran Trunojoyo merupakan salah satu jalan yang berada 

di pusat perdagangan dan pendidikan seperti adanya kawasan pertokoan, 

apotek, sekolah dan lainnya. 

c. Adanya kendaraan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang 

ataupun barang pada ruas jalan Pangeran Trunojoyo, sehingga 

menimbulkan hambatan samping pada ruas jalan Pangeran Trunojoyo. 

d. Pemakaian bahu jalan untuk parkir dan berjualan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja jaringan jalan di ruas jalan Pangeran Trunojoyo pada 

kondisi saat ini (2016)? 

1.4 Batasan Masalah 

a. Tidak menganalisa biaya operasional kendaraan / BOK. 

b. Tidak membahas dampak sosial yang ada. 

c. Tidak meninjau dari sisi ekonomis. 



 
 

3 
 

 
 

d. Tidak membahas manajemen parkir. 

e. Tidak membahas pengaruh pangkalan becak dan sejenisnya. 

f. Tidak membahas pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. 

g. Tidak membahas rambu-rambu lalu lintas. 

1.5 Tujuan Studi 

Mengetahui kinerja jaringan jalan di ruas jalan Pangeran Trunojoyo Kota 

Pamekasan pada kondisi saat ini (2016). 

1.6 Manfaat Studi 

Manfaat dari studi ini diharapkan dapat memberi masukan atau sebagai 

bahan pertimbangan kepada pihak instansi terkait dalam penyelenggaraan 

manajemen lalu lintas di Kota Pamekasan. 


