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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kabupaten Pamekasan secara astronomis berada pada  6°51' – 7°31' LS 

dan 113°19' – 113°58' BT. Luas  wilayah Kabupaten Pamekasan ± 792,30 Km2 

merupakan daerah dataran rendah pada bagian selatan dan utara, serta dataran 

tinggi pada bagian tengah. Dibagian utara mencakup Kecamatan Batumarmar 

dengan ketinggian 0 ± 100 meter dan sebagian mencapai ketinggian 250 meter 

diatas permukaan laut. Pada bagian selatan wilayahnya relatif lebih rendah, yang 

meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, dan Pamekasan, dengan ketinggian ± 

50 meter diatas permukaan laut, kecuali dibagian barat daya yang meliputi 

wilayah Kecamatan Proppo sebagian wilayah Kecamatan Tlanakan ketinggiannya 

mencapai 250 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah bagian tengah, 

merupakan perbukitan atau dataran tinggi dengan ketinggian hingga 477 meter 

diatas permukaan laut. Ditinjau dari dari Topografinya, Kabupaten Pamekasan 

terdiri atas tiga macam yaitu, wilayah datar/rata, bergelombang/perbukitan, dan 

daerah pantai. (sumber: Dokumen.tips)  

Kota Pamekasan merupakan salah satu kota di Pulau Madura yang sedang 

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

Pamekasan memiliki peranan dalam berbagai kegiatan pembangunan dalam 

bidang ekonomi, pendidikan, industri dan distribusi bagi kemajuan  Kabupaten 

Pamekasan. 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 2017 memiliki jumlah penduduk 194.440 jiwa (Sumber: Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Pamekasan)  yang tiap tahunnya mengalami peningkatan 

dalam hal jumlah penduduk.   

Sistem Transportasi di Kota Pamekasan berupa transportasi Moda Jalan 

Raya yang terdiri dari 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, 
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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 ruas Jalan Mandilaras meliputi ruas Jalan dengan tipe jalan 2 Lajur 

2 arah Tak Terbagi (2/2 UD) dengan panjang jalan 400 m, lebar jalan 8 m, lebar 

jalur Lalu Lintas kanan, kiri masing - masing 4 m,  dan lebar trotoar kanan, kiri 

masing – masing 2 m. Kondisi di ruas Jalan Mandilaras adalah guna fungsi lahan 

berupa pelayanan umum, dan daerah pemukiman penduduk. Adanya kegiatan 

sekolah dan pelayan umum seperti rumah sakit, Klinik kesehatan, pusat 

perdagangan (pertokoan, apotek, bengkel/variasi mobil, dan rumah makan) 

menyebabkan banyaknya kendaraan yang berhenti dan parkir di badan jalan 

sehingga berakibat pada penyempitan lajur lalu lintas. Kondisi inilah yang 

mengakibatkan pergerakan kendaraan menjadi terhambat dan berakibat pada ke 

tidak nyamanan pengguna jalan pada ruas Jalan Mandilaras. 

Berdasarakan hasil percobaan survei yang dilakukan pada hari senin 

sampai dengan hari Minggu. Volume kendaraan  di ruas Jalan Mandilaras arah 

Barat dan Timur pada kondisi eksisting,  jam puncak terjadi pada hari senin pagi 

jam 06.15 – 07.15 dengan volume kendaraan 2208 kendaraan/jam, dan jam 

puncak terjadi pada hari sabtu siang jam 11.30 – 12.30 dengan volume kendaraan 

2278 kendaraan/jam. Jumlah Bobot kejadian Aktivitas samping pada ruas Jalan 

Mandilaras pada jam puncak hari senin pagi  jam 06.15 – 07.15 yaitu 340,3 Bobot 

kejadian/jam, dan pada jam puncak hari Sabtu siang jam 11.30 – 12.30 yaitu 

311,8 Bobot kejadian/jam. 

Dengan terjadinya fenomena diatas, maka perlu di lakukan studi evaluasi 

kinerja ruas Jalan di Kawasan Jalan Mandilaras Kota Pamekasan untuk 

mengetahui kinerja ruas Jalan yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan 

alternatif pemecahan guna mengurangi permasalahan transportasi, sehingga 

kinerja jalan biar menjadi lebih baik. 
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1.2 Identifikasi masalah 

1. Adanya kendaraan umum yang menaikkan dan menurunkan 

penumpang pada ruas jalan Mandilaras sehingga menimbulkan 

hambatan samping.  

2. Banyaknya kendaraan yang melewati jaringan jalan di ruas jalan 

mandilaras yang meliputi kendaraan berat dan kendaraan ringan, 

sepeda motor dan juga kendaraan tak bermotor seperti becak, dan 

sepeda. 

3. Ruas jalan Mandilaras merupakan salah satu jalan yang berada di 

daerah pemukiman penduduk, kawasan pertokoan, apotek, Rumah 

Sakit, Sekolah dan lainnya. 

4. Pemakaian Bahu jalan untuk parkir dan Berjualan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kinerja Ruas Jalan Mandilaras Kota Pamekasan pada 

kondisi saat ini (2018)? 

2. Bagaimana Perkiraan Kinerja Ruas Jalan Mandilaras Kota Pamekasan 

untuk 5 tahun yang akan datang (2018 – 2023) ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Tidak membahas pendapatan parkir  

2. Tidak membahas dampak sosial 

3. Tidak menganalisa biaya operasional kendaraan / BOK. 

4. Tidak membahas Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar 

5. Tidak membahas rambu – rambu Lalu Lintas 

 

1.5 Tujuan Masalah 

1. Mengetahui Kinerja Ruas Jalan Mandilaras Kota Pamekasan pada 

kondisi saat ini (2018). 

2. Mengetahui Perkiraan Kinerja Ruas Jalan Mandilaras Kota Pamekasan 

untuk 5 tahun yang akan datang (2018 – 2023) ? 
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1.6 Manfaat Studi 

Diharapkan dari hasil studi evaluasi ini dapat berguna bagi instansi 

pemerintah Kota Pamekasan yang terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan 

selanjutnya dan dilakukan kebijakan untuk kelancaran dalam membangun dan 

mengembangkan penyeleggaraan manajemen lalu lintas Kota Pamekasan. 


