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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota terbesar kedua setelah Surabaya, dan kota terbesar ke -12 di 

Indonesia. Kota ini telah ada pada masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak di 

dataran tinggi antara 440-667 meter diatas permukaan air laut. Kota malang ini 

terletak ditengah tengah Kabupaten Malang. Bersama dengan kota Batu dan 

Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang 

dikenal sebagai Malang Raya namun pada akhirnya Batu ditetapkan sebagai kota 

otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang sejak tanggal 17 oktober 2001. Kota 

Malang terkenal dengan semboyan Tri Bina Cita yaitu sebagai kota pendidikan, 

kota industri, dan kota pariwisata. Kota ini terletak ditengah wilayah Kabupaten 

Malang yang secara astronomis terletak 112,06⁰ - 112,07⁰ Bujur Timur dan 7,06⁰ - 

8,02⁰ Lintang Selatan dengan batas wilayah sebelah Barat kota ini berbatasan 

dengan Kecamatan Wagir Dau, sebelah Timur berbatasan dengan  Kecamatan Pakis 

dan Kecamatan Tumpang, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari 

dan Kecamatan Karangploso, lalu sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Pakisaji. Kota Malang yang berpusat di Klojen terbagi dalam 57 Kelurahan/Desa 

dan 5 Kecamatan. Kota ini memiliki banyak perguruan tinggi terbaik seperti 

Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas 

Brawijaya, Politeknik Negeri Malang, Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas 

Merdeka, dan Universitas Islam Malang. Selain itu, kota ini berpotensi didalam 

bidang pertanian tanaman pangan dengan tanah yang subur dan suhu udaranya. 

Tidak hanya berpotensi di bidang pertanian saja namun Kota Malang ini merupakan 

kota yang juga terkenal akan keindahan alamnya yang menawan dimana kota ini 

dikelilingi oleh pegunungan serta udaranya yang sejuk. Selain itu, banyak pantai 

yang indah di wilayah Kabupaten Malang seperti Pantai Goa Cina, Pantai Sendang 

Biru, dan Pantai Kondang Merak. Dengan luas wilayah 252,1 km2, pertumbuhan 

penduduk Kota Malang yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Kota Malang 
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dalam lima tahun bertambah sejumlah 25.315 jiwa dari tahun 2013 dimana jumlah 

penduduknya 840.803 jiwa menjadi 866.118 jiwa pada tahun 2018. Angka tersebut 

termasuk dengan jumlah pendatang dari luar kota malang, dimana Kota Malang ini 

terkenal dengan nama kota pendidikan maka pertumbuhan pendatang yang menetap 

ataupun tidak menetap di Kota Malang ini sangat besar dari pada pertumbuhan 

penduduk asli Malang itu sendiri. Perkembangan pendatang di Kota Malang ini 

diakibatkan oleh banyaknya kampus terkemuka di Kota Malang dimana kapasitas 

penerimaan mahasiswa tiap tahun perkampus di Kota Malang ini meningkat dari 

tahun ketahun. Peningkatan kapasitas atau jumlah mahasiswa masuk ditiap 

kampusnya tidak sebanding dengan jumlah kelulusan mahasiswa, ketidak stabilan 

daya tampung mahasiswa ini akan menimbulkan padatnya aktivitas penduduk di 

kota Malang. Dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk termasuk 

pendatang yang menetap ataupun tidak menetap maka permasalahan yang timbul 

baik dari segi ekonomi, social, dan politik akan semakin meningkat di kota Malang. 

Peningkatan aktivitas penduduk  tersebut berdampak besar dengan meningkatnya 

arus lalu lintas di kota Malang itu sendiri. Hal ini mendorong pemerintah Kota 

Malang agar peduli untuk melakukan pergerakan yang tepat dengan memenuhi 

kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi khususnya kapasitas jalan itu 

sendiri. Salah satu dampak yang tidak bisa dihindari akibat tidak sebandingnya 

pertumbuhan volume arus lalu lintas dengan kapasitas prasarana tersebut adalah 

terjadinya kemacetan yang mengakibatkan aktivitas penduduk baik segi ekonomi, 

social, dan politik akan terganggu kenyamanannya. Kemacetan lalu lintas ini juga 

diakibatkan oleh arus keluar masuknya barang ataupun kegiatan manusia yang 

semakin tinggi dan padat sehingga kemacetan di Kota Malang sering kali terjadi di 

berbagai ruas jalan terutama pada saat-saat jam puncak dan ruas jalan daerah 

komersial yang aktivitas samping jalannya tinggi. Salah satu ruas jalan yang 

terkenal dengan pusat industri dan pendidikan yaitu ruas jalan Veteran. 

Jalan Veteran dihimpit oleh dua kampus besar di Kota Malang yaitu 

Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Brawijaya (UB). Selain itu jalan 

Veteran termasuk dalam kawasan industri dan padat aktivitas dimana dijalan 

tersebut terdapat mall Malang Town Square (Matos) dan Transmart MX Mall yang 
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berhimpitan disebelah utara ruas jalan veteran ini. Jalan Veteran ini memiliki 

panjang 1,1 km dengan tipe jalan 4/2D yang memiliki lebar jalan 10 meter sebelah 

utara, 8,5 meter sebelah selatan dengan dibatasi lebar  median 7,5 meter sampai 9 

meter yang termasuk dalam kecamatan lowokwaru dan dihimpit oleh kecamatan 

klojen. Jalan Veteran ini memiliki tipe jalan 4 lajur 2 arah (4/2 D). Jalan tersebut 

merupakan akses jalan satu satunya menuju Matos dan Transmart di Kota Malang. 

Tingginya aktivitas pendidikan dan perindustrian yang ada di kawasan jalan veteran 

tersebut seringkali mengakibatkan pergerakan arus lalu lintas yang padat. Hal ini 

didukung dengan peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2013 total penduduk 

kecamatan lowokwaru dan klojen 295.907 jiwa menjadi 299.977 jiwa pada tahun 

2018 (BPS Kota Malang).  Sehingga akibat pertumbuhan jumlah penduduk tersebut 

maka selaras juga dengan pertumbuhan arus lalu lintas dan hambatan samping di 

Kota Malang, khususnya peningkatan arus lalu lintas dan hambatan samping pada 

ruas Jalan Veteran. tingginya aktivitas pada ruas jalan Veteran tersebut 

mengakibatkan peningkatan lalu lintas harian rata-rata di ruas jalan Veteran 

meningkat dimana menurut Dishub Kota Malang tercatat pada tahun 2015 lalu 

lintas harian rata-ratanya sebesar 14888 smp/jam menjadi 16324 smp/jam pada 

tahun 2017 untuk arah timur. Sedangkan untuk arah barat peningkatan lalu lintas 

harian rata-ratanya tercatat pada tahun 2015 sebesar 14495 smp/jam menjadi 15875 

smp/jam di tahun 2017. Selain itu adanya aktivitas dan peran hambatan samping 

yang tinggi akan berpengaruh pada kinerja ruas Jalan Veteran itu sendiri. Seperti 

padatnya aktivitas pejalan kaki yang lalu lalang di Jalan Veteran khususnya di 

depan mall Matos dan Transmart, banyaknya kendaraan angkutan umum yang 

menaik turunkan penumpang diruas Jalan Veteran tersebut khususnya pada bahu 

jalan yang nantinya akan berpengaruh kepada kinerja ruas jalan itu sendiri, bahkan  

seringkali kendaraan angkutan umum baik angkot dan ojol tersebut berhenti hingga 

parkir di ruas jalan/badan jalan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk tempat 

parkir, dan juga banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan dari kampus dan mall 

yang ada di ruas Jalan Veteran kota Malang dimana keluar masuknya kendaraan 

akan berpengaruh pada kapasitas Jalan Veteran itu sehingga perbandingan besarnya 

arus lalu lintas dan kecilnya kapasitas jalan akan menghasilkan buruknya pelayanan 
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kinerja ruas jalan itu sendiri. Tidak hanya itu, banyak perilaku menyimpang 

pengendara bermotor yang tidak mentaati rambu rambu lalu lintas yang ada seperti 

putar balik tidak pada jalurnya, penyeberangan yang sembarangan dan parkir 

kendaraan sembarangan di ruas jalan tersebut.  Masalah yang komplit di ruas 

tersebut akan berdampak buruk pada pelayanan kinerja ruas jalan veteran tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, melatar belakangi penelitian ini guna mengetahui 

bagaimana kinerja ruas jalan veteran saat ini, beberapa alternative terbaik menurut 

peneliti, dan gambaran kinerja ruas jalan 5 tahun yang akan datang sehingga 

instansi yang terkait dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam menjaga dan 

memaksimalkan kinerja ruas Jalan Veteran kedepan agar selalu tetap dalam kondisi 

yang baik di tiap tahunnya, serta masukan atau bahan pertimbangan kepada pihak 

terkait dalam penentuan kebijakan kedepan guna peningkatan kinerja Jalan Veteran 

yang diteliti sehingga ruas jalan tersebut dapat beroperasi dengan nyaman dan 

sesuai dengan fungsinya tanpa ada hambatan.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang pada ruas Jalan Veteran. 

2. Pemakaian bahu/badan jalan untuk parkir atau berhenti sejenak. 

3. Banyaknya volume kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut meliputi 

kendaraan berat, kendaraan ringan, dan sepeda motor terutama pada jam-jam 

puncak. 

 

1.3 Rumusan masalah 

1. Bagaimana kinerja ruas Jalan Veteran pada kondisi saat ini?  

2. Bagaimana kinerja ruas Jalan Veteran untuk 5 tahun yang akan datang? 

3. Bagaimana solusi mengatasi kemacetan pada ruas Jalan Veteran? 

 

1.4 Batasan Masalah  

1. Tidak menganalisa biaya operasional (BOK) 

2. Tidak membahas dampak social yang ada. 

3. Tidak menganalisa menejemen parker yang ada. 
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4. Tidak meninjau dari segi ekonomis. 

5. Tidak menganalisa simpang. 

6. Peninjauan hanya dilakukan di depan matos dimana aktivitas hambatan 

samping yang sangat tinggi dengan jarak pengamatan 200 meter dalam satu 

frekuensi kejadian. 

7. Prosedur perhitungan kinerja ruas jalan perkotaan berdasarkan Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), Dirjen Bina Marga, februari 1997. 

8. Penelitian dilakukan selama satu minggu dimulai pada pukul 06.00 WIB 

sampai dengan pukul 18.00 WIB. 

9. Hanya mengidentifikasi mengenai geometric jalan, karakteristik lalu lintas dan 

pemakai jalan pada ruas Jalan Veteran. 

 

1.5 Maksud Penelitian 

Memberikan gambaran kinerja ruas Jalan Veteran saat ini beserta masukan 

bagi pihak-pihak terkait dalam mempertimbangkan kebijakan yang berhubungan 

dengan manajemen lalu lintas, sehingga pelayanan kinerja ruas Jalan Veteran 

tersebut menjadi lebih baik. 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kinerja ruas Jalan Veteran kota Malang saat ini. 

2. Mengetahui kinerja ruas Jalan Veteran untuk 5 tahun yang akan datang. 

3. Mencari alternative terbaik untuk mengatasi kemacetan pada ruas Jalan 

Veteran kota Malang. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Memberikan gambaran tentang kondisi ruas Jalan Veteran pada saat ini dan 

yang akan datang sehingga instansi terkait di Kota Malang dapat mengambil 

kebijakan yang tepat dalam menjaga kinerja ruas jalan agar tetap dalam kondisi 

yang baik serta masukan atau bahan pertimbangan kepada pihak terkait dalam 

penentuan kebijakan kedepan guna peningkatan kinerja ruas jalan yang ada.  


