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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertambahan penduduk dalam suatu wilayah perkotaan selalu berpengaruh 

pada tingkat kebutuhan ruang. Semakin tinggi jumlah penduduk maka 

semakin tinggi pula kebutuhan akan ruang di perkotaan. Seperti hal nya 

ibukota Bandar Lampung provinsi Lampung, dengan adanya peran wilayah 

Lampung sebagai penghubung antara pulau Jawa dan pulau Sumatra, 

wilayah ini menjadi padat dengan pendatang yang hanya besinggah 

sementara waktu maupun penduduk yang bertempat tinggal di Bandar 

Lampung.  

 

Sebagai salah satu dampak dari kepadatan tersebut munculah kebutuhan 

ruang untuk pergerakan yang dapat menampung aktivitas di dalam kota 

terutama pada daerah-dareah yang rawan akan kemacetan. Dengan semakin 

banyaknya pergerakan lalulintas dan hambatan samping yang terjadi di 

suatu ruas jalan maka apabila kapasitas ruas jalannya tidak mampu 

menampung  jumlah volume yang besar akan terjadi kemacetan lalulintas.  

 

Salah satu jalan kota yang mengalami kemacetan lalulintas di kota Bandar 

Lampung adalah jalan R.A Kartini. Pada ruas jalan ini terjadinya kemacetan 

disebabkan oleh banyaknya aktivitas pergerakan lalulintas yang memadati 
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ruas jalan tersebut. Aktivitas pergerakan lalulintas pada ruas jalan ini 

meliputi pendidikan, perkantoran, pemukiman, penginapan serta pusat 

perbelanjaan yang berada di sepanjang ruas jalan tersebut. Hal ini 

menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan apalagi pada saat jam sibuk 

seperti siang dan sore hari. 

 

Permasalahan tersebut semakin bertambah parah dikarenakan adanya 

pedagang kaki lima yang menempati jalur pejalan kaki yang menyebabkan 

pejalan kaki terpaksa harus menggunakan badan jalan, perilaku pejalan kaki 

yang menyebrang tidak pada tempatnya padahal sudah ada jembatan 

penyebrangan dan kendaraan yang parkir di badan jalan yang tentunya akan 

menyebabkan pengurangan kapasitas jalan serta penurunan kecepatan 

kendaraan yang melewati jalan tersebut.  

 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka akan dilakukan 

penelitian guna menganalisis tingkat kemacetan di ruas jalan R.A Kartini 

serta solusi penanganannya. 

 

B. Rumusan masalah 

Penelitian studi analisis penyebab kemacetan dan solusinya di ruas jalan 

R.A Kartini ini dilakukan karena didasari oleh beberapa permasalahan, 

yaitu: 

1. Karakteristik aktifitas di ruas Jalan R.A Kartini. 

2. Karakteristik ruas jalan yaitu hambatan samping, kecepatan dan jumlah 

kendaraan yang melintasi jalan R.A Kartini. 

3. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kapasitas ruas Jalan R.A Kartini. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini betujuan untuk menentukan upaya atau solusi yang akan 

digunakan dalam mengatasi permasalahan kemacetan di ruas Jalan R.A 

Kartini. 

 

D. Batasan masalah  

Penelitian dimaksud untuk menganalisis kemacetan lalulintas pada ruas 

Jalan R.A Kartini dan upaya penanganannya, batasan masalah yang akan di 

lakukan, yaitu: 

1. Pengambilan data primer berupa survei lalulintas. 

2. Pengamatan dilakukan pada ruas jalan R.A Kartini. 

3. Waktu pengamatan dilakukan pada jam sibuk yaitu siang pada pukul 

11.30-13.30 WIB dan sore pada pukul 16.00-18.00 WIB dalam 3 hari 

selama 1 minggu yaitu pada haris Senin, Rabu dan Sabtu sebagai 

analisis ruas jalan berdasarkan pada volume jam sibuk. 

4. Jenis kendaraan yang diamati antara lain adalah : 

a. Kendaraan ringan (LV) yaitu kendaraan bermotor ber as dua dengan 

4 roda dan dengan jarak as 2,0-3,0 m (meliputi mobil pribadi, 

angkutan umum dan pick-up) 

b. Kendaraan berat (HV) yaitu kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 

roda (meliputi : bis dan truk ). 

c. Sepeda motor (MC) yaitu kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda 

(meliputi : sepeda motor dan kendaraan roda 3). 
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d. Kendaraan tak bermotor (UM) yaitu kendaraan yang digerakkan 

oleh manusia atau hewan (meliputi : sepeda dan gerobak). 

5. Kondisi lingkungan yang menjadi bahan pertimbangan. 

6. Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan 

karakteristik kemacetan seperti : hambatan samping, volume lalu lintas 

dan kecepatan. 

7. Geometri jalan sepanjang ruas R.A Kartini. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi tentang situasi kemacetan yang terjadi di ruas 

jalan R.A Kartini. 

2. Memberikan informasi penyebab kemacetan jalan R.A Kartini. 

3. Sebagai data sekunder bila dilakukan penelitian selanjutnya.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, tujuan, perumusan masalah, batasan masalah, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi penjelasan-penjelasan umum yang berkaitan dengan materi yang 

dibahas, seperti penjelasan umum mengenai kemacetan dan sebagainya. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi langkah-langkah penelitian yang dilakukan di antaranya waktu dan 

tempat penelitian, tahap-tahap penelitan dan skenario sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi perhitungan matematis dan analisa hasil perhitungan 

matematis yang diperoleh. Selanjutnya membahas hal yang menjadi tujuan 

dalam penelitian tugas akhir ini.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan dari 

penelitian yang telah dilakukan dan berisi saran yang diharapkan dapat 

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas hal yang sama 

di waktu mendatang dan meningkatkan wawasan serta kemajuan bersama. 


