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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Lumajang adalah salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur. Luas Wilayah Kabupaten Lumajang 1790,90 km², 

dengan total penduduk 1.006.468 Jiwa yang terbagi menjadi 21 Kecamatan 

dan 195 Desa 7 kelurahan. Lumajang adalah daerah penghubung yang 

menghubungkan kota-kota dari Surabaya ke kota timur Jawa yaitu Jember, 

dan Banyuwangi. Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena 

diapit oleh tiga gunung berapi. Terbukti dengan melimpahnya hasil alam yang 

dapat dimanfaatkan oleh para penduduk disana. (lumajangkab.go.id) 

Pasar buah Ranuyoso telah memberikan pengaruh positif bagi peningkatan 

dan perkembangan perekonomian penduduk dikawasan tersebut. Pasar 

tersebut merupakan salah satu pusat perputaran ekonomi dimana para petani 

buah dapat langsung menjual hasil panennya yang mereka rawat kepada para 

pedagang ataupun kepada konsumen. Seiring dengan berkembangnya jumlah 

penduduk di Kecamatan Ranuyoso semakin meningkat dari tahun ke tahun 

dimana industri dan perdagangan yang terus bertambah dan meningkat, 

menyebabkan suatu masalah terhadap arus lalu lintas yang ada dikecamatan 

ranuyoso tepatnya di Jalan Soekarno – Hatta.  Salah satu masalah yang timbul 

saat ini adalah tidak adanya fasilitas Parkir yang memadai atau pun yang layak 

pada pusat keramaian (Pasar), untuk menampung kapasitas kendaraan yang 

berada di sekitaran pasar ranuyoso, dan dibutuhkan lahan parkir yang 

sekiranya bisa menampung kendaraan dimana  sehingga tidak mengganggu 

arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dalam kurung waktu 2 jam jalan 

Soekarno – Hatta menampung 375 kendaraan yang berada di badan jalan 

tanpa adanya pembatas atau marka yang menegaskan bahwa tempat tersebut 

merupakan lahan parkir. 
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Berdasarkan survei pendahuluan yang lakukan, Pasar Ranuyoso yang 

terletak di jalan Soekarno-Hatta memiliki lebar jalan 12 meter, arus lalu lintas 

yang melewati pada kawasan Pasar Ranuyoso mencapai 1821 Kend/jam 

(minggu tanggal 27-05-2018 jam 05:00 WIB) dengan arus satu arah, Jenis 

kendaraan yang melewati jalan ini antara lain sepeda motor, kendaraan ringan 

dan kendaraan berat, ada sekitar 140 kios dan lapak yang terletak dikawasan 

pasar Ranuyoso ini, ketika hari rabu, minggu dan hari libur nasional pasar ini 

dipadati oleh pengunjung yang melakukan kegiatan jual-beli. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya penurunan kecepatan bahkan antrian kendaraan 

mencapai 1300 meter pada ruas jalan tersebut, karena kurangnya pengawasan 

dan aturan dari pemerintah setempat maupun dari dinas terkait kepada para 

pengunjung yang melakukan kegiatan jual-beli ini, para pengunjung juga 

terkesan semenah - menah dengan menggunakan bahu jalan sebagai tempat 

melakukan kegiatan jual - beli tersebut, serta adanya kendaraan yang berhenti 

untuk menaikkan atau menurunkan hasil dari kegiatan jual-beli ini. 

Melihat kondisi diatas, maka perlu dilakukan studi untuk mengetahui 

kinerja ruas jalan pada kawasan pasar buah Ranuyoso, yang diharapkan bisa 

menjadi alternatif pemecahan guna mengurangi masalah transportasi yang ada, 

sehingga Jl Soekarno – Hatta Kabupaten Lumajang dapat berfungsi menjadi 

lebih baik. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

a. Tidak adanya lahan parkir khusus guna menampung kendaraan yang 

datang ke Pasar Buah Ranuyoso. 

b. Pengelolaan Parkir yang dibiarkan menurut mekanisme pasar yang 

tidak terarah. 

c. Adanya kegiatan jual-beli dibahu jalan. 

d. Pada jalan Soekarno-Hatta yang digunakan sebagai lahan parkir belum 

ada pembatas atau marka untuk parkir kendaraan, yang megaskan 

bahwa tempat tersebut merupakan lahan parkir. 
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1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana tingkat pelayanan parkir di badan jalan (on street parking) 

pada kawasan pasar Ranuyoso pada tahun 2018? 

b. Bagaimana kinerja ruas jalan Soekarno-Hatta akibat adanya parkir di 

badan jalan tahun 2018? 

c. Bagaimana pelayanan parkir dan kinerja ruas jalan Soekarno-Hatta 

pada tahun 2023? 

 

1.4 Batasan Masalah 

a. Aspek finansial tidak dibahas. 

b. Parkir kendaraan tak bermotor tidak dibahas. 

c. Perilaku pengguna jalan tidak dibahas. 

d. Pertumbuhan pedagang kaki lima tidak dibahas. 

e. Dampak sosial yang terjadi tidak dibahas. 

 

1.5 Tujuan Studi 

a. Mengetahui tingkat pelayanan parkir dibadan jalan (on street parking) 

pada Kawasan Pasar Ranuyoso pada tahun 2018. 

b. Mengetahui kondisi kinerja ruas jalan Soekarno-Hatta pada tahun 

2018. 

c. Mengetahui pelayanan parkir dan kinerja ruas jalan Soekarno-Hatta 

pada tahun 2023. 

 

1.6 Manfaat Studi 

a. Dapat menjadi masukan bagi pihak – pihak yang terkait dalam 

menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan manajemen lalu 

lintas dengan membangun dan mengembangkan fasilitas parkir di 

kawasan pasar Ranuyoso. 

b. Dapat mengetahui pelayanan parkir dibadan jalan dan mengetahui 

kondisi kinerja ruas jalan Soekarno – Hatta.  

 


