


































BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang
Di  masa  saat  ini,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sudah

semakin  maju.  Diantaranya  adalah  perkembangan  dunia  transportasi  di

perkotaaan.  Namun  seiring  dengan  kemajuannya  ternyata  muncul  berbagai

masalah yang mungkin tak terduga sebelumnya. Masalah yang marak terjadi saat

ini  adalah  masalah  kemacetan  lalu  lintas  yang  telah  meresahkan  bagi  para

penggunan jalan raya. Masalah kemacetan transportasi lalu lintas memang sering

kali terjadi di daerah-daerah perkotaan yang ada di Indonesia.
Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh

terhadap keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Kendaraan

saat  ini  sudah  menjadi  salah  satu  kebutuhan  yang  sangat  penting  terutama

dikotakota besar. Tetapi peningkatan akan kebutuhan transportasi ini tidak seiring

dengan peningkatan fasilitas yang dibutuhkan.  Permasalahan sebagaimana kota

besar lainnya kota Palembang juga mengalami hal yang sama, yaitu terjadinya

kemacetan  dibeberapa  tempat  pada  jam-jam sibuk  yang  padat  transportasinya,

terutama di persimpangan. 

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan

jalan yang selamat,  aman, cepat,  lancar, tertib  dan teratur, nyaman dan efisien

melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di

jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, perioritas

menggunakan jalan, lajur  lalu  lintas, jalur  lalu  lintas dan  pengendalian  arus  di

persimpangan.
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https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Lajur_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Arah_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa_lalu_lintas


2

Pada kawasan di jalan Brigjen Hasan Kasim, Celentang merupakan salah satu

kawasan cukup padat di kawasan kota Palembang dengan pertumbuhan volume

lalu  lintas  meningkat  dengan  pesat.  Hal  ini  bisa  dilihat  dengan  banyaknya

destinasi yang bisa diakses melalui kawasan ini. Kawasan ini berada tidak jauh

dari Kota Palembang dan terbagi menjadi dua jalur tampa median.
Untuk menanggulangi kondisi tersebut dapat dilakukan dengan menganalisa

volume  lalu  lintas  kepadatan  kendaraan  yang  berada  di  jalan  Brigjen  Hasan

Kasim.  Diakibatkan  oleh  adanya  antrian  panjang  untuk  mengisi  bahan  bakar

minyak (BBM) di SPBU Pertamina tersebut, baik kendaraan bermotor, mobil dan

kendaraan lainnya.
Dari penjelasan diatas peneliti bermaksud membuat tugas akhir dengan judul

“Analisa  Dan  Solusi  Kemacetan  Lalu  Lintas  Di  Jl.  Brigjen  Hasan  Kasim,

Celentang, Kota Palembang, Sumatera Selatan”.
2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah menganalisa penyebab kemacetan lalu lintas

serta  untuk  menganalisa  kapasitas  dan  tingkat  pelayanan  pada  jalan  Brigjem

Hasan Kasim  (depan SPBU Pertamina) akibat banyaknya kendaraan yang antri

keluar masuk diSPBU Pertamina tersebut yang mengakibatkan kemacetan dijalan

yang ditinjau dari volume dan waktu lalu lintasnya.

Tujuan  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  kemacetan

yang terjadi depan SPBU Pertamina Jalan Brigjen Hasan Kasim Palembang.

3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang serta maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka

yang menjadi pokok permasalahan adalah :
1 Menghitung volume lalu lintas,  kapasitas  dan tingkat  pelayanan pada ruas

jalan Brigjem Hasan Kasim Palembang
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2 Mengevaluasi dan memberi solusi  terhadap kemacetan yang terjadi dijalan

Brigjem Hasan Kasim (Depan SPBU Pertamina)
4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi ruang lingkup permasalahan pada :
1 Waktu survey pagi pukul 06.00 – 10.00 wib , siang pukul 11.00 – 13.00

wib, sore pukul 16.00 – 18.00 wib.
2 Menganalisa penyebab dan titik-titik kemacetan.
3 Menghitung volume kapasitas kendaraan, waktu tunda kendaraan dengan

tingkat pelayanan jalan dengan menggunakan standard manual kapasitas

jalan Indonesia (MKJI)
4 Penelitian dilakukan 7 hari.
5 Survey yang dilakukan berbagai atas 3 titik

a Titik pertama survey di jalan Jalan Residen Abdul Rozak menuju Jalan

Brigjen Hasan Kasim (Depan SPBU Pertamina)
b Titik ketiga survey di  Jalan Sapta Marga menuju Jalan Brigjen Hasan

Kasim (Depan SPBU Pertamina)
5 Sistem Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bab 

dengan uraian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan yang menjadi latar belakang penelitian, pembatasan

dan  perumusan  maslah,  maksud  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai,

ruang lingkup dan sistematika dari penulisan laporan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat landasan teori dan kajian pustaka yang relevan dan

mendukung penelitian yang dilakukan.

BAB III Metodologi Penelitian
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Membahas metode penelitian yang berisikan tentang pembatasan

penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data penelitian.

BAB IV Pembahasan

Memaparkan  karakteristik  data  penelitian,  hasil  pengolahan  data

penelitian dan membahas tentang hasil dari penelitian tersebut

BAB V Kesimpulan dan Saran

Memberikan Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang

dianggap perlu untuk mengatasi masalah kemacetan.

6 Bagan Alir Penulisan

Mulai

Pendahuluan

Tinjauan Pustaka

Metode Penelitian
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            Gambar 1.1 Bagan Alir Penulisan

7 Denah Lokasi

Pembahasan

Kesimpulandan Saran

Selesai
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Gambar 1.2 Denah Lokasi Penelitian
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