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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara sedang berkembang, ini bisa dibuktikan 

dengan banyaknya peningkatan pertumbuhan di berbagai bidang, seperti 

peningkatan pertumbuhan perekonomian, peningkatan pertumbuhan  pembangunan 

dan lain sebagainya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di 

Indonesia sangat tergantung pada sarana dan prasarana transportasi yang baik. 

Secara umum jika semakin baik sarana dan prasarana transportasinya, maka 

semakin baik dan meningkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. 

Sebaliknya jika sarana dan prasarana transportasinya kurang memadai sehingga 

bisa menyebabkan kemacetan, maka akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan 

perekonomian dan pembangunan. 

Kemacetan merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami atau 

dijumpai, kemacetan terjadi dikarenakan banyaknya jumlah kendaraan yang 

melebihi kapasitas jalan sehingga mempengaruhi kinerja jalan. Di Indonesia, 

khususnya di pulau Jawa merupakan daerah yang paling banyak terjadi kemacetan 

di berbagai titik, terutama di kota-kota besar yang berpenduduk padat seperti 

Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Malang dan kota-kota besar lainnya. 

Kemacetan juga terjadi dikarenakan hambatan samping jalan seperti fungsi 

jalan yang seharusnya dilewati oleh kendaraan umum tetapi dialihfungsikan 

menjadi tempat parkir dibahu jalan (on street parking), PKL (pedagang kaki lima), 

pejalan kaki, kendaraan berjalan lambat (sepeda, becak, kereta kuda), kendaraan 

berhenti sembarangan (angkutan kota, bus antar kota), dan kendaraan keluar-masuk 

pada aktivitas guna sisi jalan. Selain itu, kondisi permukaan jalan yang berlubang 

dan bergelombang juga dapat menyebabkan kemacetan yang dapat menyebabkan 

penurunan kecepatan kendaraan, penumpukan volume kendaraan yang melebihi 

kapasitas jalan sehingga mempengaruhi kapasitas dan kinerja jalan serta menjadi 

titik kemacetan. 
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Ruas Jl. Thamrin khususnya di depan Pasar Lawang merupakan salah satu 

titik rawan kemacetan lalu lintas. Jalan ini sering dipadati kendaraan dari arah 

selatan menuju utara Kab. Malang, selain itu Jl. Thamrin merupakan akses utama 

untuk keluar masuk daerah Kab. Malang. Ruas jalan yang dijadikan lokasi 

penelitian adalah Jl. Thamrin dengan panjang segmen 200 meter yang memiliki 

lebar 12 meter dan mempunyai karakteristik jalan yaitu jalan empat lajur dua jalur 

menggunakan median. Perilaku pengendara dan pengguna jalan menjadi faktor 

utama dari permasalahan kemacetan karena perilaku pengguna jalan yang tidak 

tertib menjadi problematika dalam lingkup transportasi. Berdasarkan dari pola 

jaringan yang terlihat pada saat liburan atau akhir pekan untuk akses keluar masuk 

wilayah Kab. Malang cenderung menggunakan Jl. Thamrin sebagai akses jalan 

utama. 

Hambatan samping jalan yang terjadi pada Jl. Thamrin menjadi salah satu 

faktor penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas. Hambatan samping yang terjadi 

pada Jl. Thamrin disebabkan oleh sebagian badan jalan digunakan untuk area parkir 

kendaraan, pada umumnya terdapat beberapa aktivitas perdagangan dan jasa yang 

tidak menyediakan tempat parkir khusus, terdapat aktivitas menaikkan dan 

menurunkan barang ataupun penumpang, terdapat aktivitas PKL di Jl. Thamrin 

yang menggunakan trotoar maupun sisi jalan, kegiatan PKL terkonsentrasi 

dibeberapa titik diantaranya didepan kawasan Pasar Lawang. Tingginya aktivitas 

penggunaan lahan disamping jalan akan berdampak pada pemotongan jalan hal 

tersebut diakibat oleh kendaraan yang keluar masuk serta berhentinya kendaraan 

pada badan jalan yang sudah keluar dari fungsi penggunaan lahan sisi jalan dan 

mengakibatkan gangguan bagi kendaraan lain yang akan melintas, pejalan kaki 

yang kurang memanfaatkan fasilitas sarana penyeberang jalan zebra cross dan JPO 

(Jembatan Penyeberangan Orang) sehingga kegiatan penyeberang jalan tidak 

efesien dan tidak terkonsentrasi pada fasilitas sarana yang telah disediakan. Volume 

kendaraan yang melintas di Jl. Thamrin per satu jam pada saat akhir pekan dari arah 

Surabaya ke malang untuk sepeda motor (MC) sebanyak 345 kend/jam, kendaraan 

ringan (LV) sebanyak  225 kend/jam, dan kendaraan berat (HV) sebanyak 19 

kend/jam. Sedangkan dari arah Malang ke Surabaya untuk sepeda motor (MC) 
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sebanyak 450 kend/jam, kendaraan ringan (LH) sebanyak 388 kend/jam, dan 

kendaraan berat (HV) sebanyak 25 kend/jam. Dari data volume kendaraan yang 

melintas di ruas Jl. Thamrin pada saat akhir pekan dapat diambil kesimpulan bahwa 

volume kendaraan yang melintas sangat padat dan sering terjadi penumpukan 

kendaraan yang disebabkan oleh beberapa faktor  hambatan samping jalan seperti 

sisi jalan yang digunakan sebagai area untuk parkir kendaraan, aktivitas 

perdagangan dan jasa yang tidak menyediakan tempat parkir khusus, PKL yang 

menggunakan trotoar maupun sisi jalan, aktivitas menaikan dan menurunkan 

penumpang maupun barang di sisi jalan, dan pejalan kaki di sisi badan jalan yang 

tidak menggunakan trotoar maupun pejalan kaki yang menyebrang jalan tidak 

menggunakan JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) yang sudah disediakan. 

Faktor-faktor diatas merupakan potensi penyebab kemacetan lalu lintas 

pada ruas Jl. Thamrin dan mengganggu kenyamanan masyarakat terutama bagi para 

pengguna jalan sehingga menimbulkan penumpukan volume lalu lintas di 

sepanjang Jl. Thamrin. Oleh karena itu, kondisi di atas dapat melatarbelakangi 

penulis untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian hambatan samping 

pada Jl. Thamrin, untuk mengetahui kondisi kinerja jalan dan diharapkan dapat 

memberikan arahan rencana dengan konsep aksesbilitas dan mobilitas untuk 

mengatasi permasalahan kemacetan pada ruas Jl. Thamrin. Setelah dihubungkan 

antara kondisi eksisting, arahan rencana pola penggunaan lahan dan struktur ruang 

dengan kemacetan lalu lintas maka Jl. Thamrin terindentifikasi oleh hambatan 

samping jalan yang dipengaruhi aktivitas sisi jalan sehingga mempengaruhi 

kapasitas dan kinerja jalan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti menentukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi kinerja Jl. Thamrin akibat hambatan samping jalan? 

2. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas, 

akibat dari hambatan samping? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui kondisi kinerja Jl. Thamrin akibat hambatan samping jalan.

2. Memberikan alternatif rencana dalam mengatasi permasalahan

kemacetan lalu lintas akibat hambatan samping jalan.

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan alternatif rencana dalam 

mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas akibat hambatan samping dan 

kondisi kinerja jalan. Dan harapan dari penilitian ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah Kab.Malang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

saran maupun rekomendasi dalam mengatasi permasalahan kemacetan

lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor hambatan samping jalan,

khususnya pada Jl.Thamrin, Kec.Lawang, Kab.Malang.

2. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi

bagi peneliti yang akan mengambil judul tugas akhir tentang hambatan

samping, dan apabila terdapat banyak kekurangan diharapkan dapat

ditindaklanjuti.

3. Bagi pengguna jalan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kenyamanan dan lebih leluasa pada saat melintasi Jl.Thamrin, maupun

yang akan parkir di depan Pasar Lawang.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan 

Agar pembahasan yang akan dilakukan lebih terarah dan lebih fokus, tidak 

terlalu luas dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Serta dapat 

mempermudah penyelesaian masalah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

Ruang lingkup pembahasan yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Jl. Thamrin di depan Pasar Lawang

Kab.Malang dengan jarak pengamatan 200 meter.

2. Penelitian ini hanya membahas mengenai kinerja ruas jalan akibat

hambatan samping pada ruas Jl. Thamrin di depan Pasar Lawang

Kab.Malang yaitu kendaraan parkir, pejalan kaki/penyebrang,
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kendaraan keluar masuk samping jalan, dan kendaraan lambat/tak 

bermotor. 

3. Jenis kendaraan yang menjadi survey adalah sepeda motor (MC), 

kendaraan ringan (LV), dan kendaraan berat (HV). 

4. Metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan 

panduan dari Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. 

5. Kinerja ruas jalan yang ditinjau meliputi derajat kejenuhan dan tingkat 

pelayanan. 


