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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota, sekaligus ibu kota provinsi 

Lampung. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau 

Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki 

andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian 

logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terbagi ke 

dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 

902.885 jiwa (berdasarkan data BPS 2012). Saat ini di kota Bandar 

Lampung  jumlah kendaraan diperkirakan terdapat sekitar + 120.554 unit 

untuk mobil penumpang (berdasarkan data BPS 2012) Dan diperkirakaan 

setiap tahunnya akan terus bertambah jumlahnya. 

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang mulai dihadapi di 

wilayah Kota Bandar Lampung dan situasi ini diperkirakan akan makin 

memburuk jika tidak ada perbaikan atau penanganan yang dilakukan pada 

sistem transportasi yang telah ada. Dan juga akan sangat merugikan 

pengguna jalan raya terutama untuk pemborosan bahan bakar minyak. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
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Kerugian yang disebabkan dari kemacetan meliputi kerugian finansial 

seperti terbuangnya bahan bakar minyak lalu kerugian dari aspek waktu 

yang terbuang sia – sia akibat kemacetan dan kerugian lain seperti pengaruh 

buruk bagi kesehatan akibat polusi udara yang ditimbulkan oleh gas dari 

pembuangan berbagai kendaraan dijalan raya. Hal ini jelas merugikan bagi 

para pengguna jalan dan pengguna transportasi umum pula. 

Untuk itu dilakukan survey untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah 

transportasi perkotaan tersebut terutama ditinjau dari biaya kerugian akibat 

kemacetan. Dalam survey ini lebih difokuskan pada analisis biaya kerugian 

yang ditinjau dari konsumsi bahan bakar minyak pada jalan Z.A Pagar Alam 

– Teuku Umar, yang diharapkan dari survey ini dapat memberikan 

informasi tentang biaya kerugian akibat kemacetan terutama dalam segi 

pemakaian bahan bakar pada kendaraan – kendaraan di jalan raya yang 

melintasi daerah tersebut, agar dapat menjadi bahan kajian untuk 

menentukan kebijakan dalam mengatasinya. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya biaya kerugian 

akibat kemacetan pada Jalan Z.A. Pagar Alam – Teuku Umar sepanjang + 

3,7 km yang ditinjau dari konsumsi bahan bakar minyak pada 2 arah 

kendaraan yaitu arah Raja Basa – Tanjung Karang dan arah sebaliknya 

Tanjung Karang – Raja Basa. 
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C. Batasan Penelitian 

Adapun ruang lingkup dan batasan masalah pada studi ini adalah : 

a. Wilayah studi dilakukan di daerah Jalan depan Terminal Raja Basa 

sampai dengan Persimpangan Jalan Urip Sumoharjo. Daerah survey 

dimulai dari persimpangan jalan depan Terminal Raja Basa dan 

dilanjutkan sampai dengan lampu merah depan perumahan KOREM. 

Dengan tipe jalan empat lajur dua arah terbagi (4/2D). 

b. Perhitungan Biaya Kemacetan ditinjau pada hari kerja yaitu Senin, 

Kamis dan Minggu pada jam – jam puncak kesibukan yaitu pada pagi 

hari pukul 06.30 - 08.00 WIB, siang hari pukul 12.30 - 14.00 WIB dan 

sore hari pukul 16.15 – 17.45 WIB. Pada Hari minggu jam sibuk pagi 

hari pukul 10.00 – 11.30 WIB, siang hari pukul 12.30 – 14.00 WIB 

serta sore hari pukul 16.15 – 17.45 WIB dengan asumsi banyaknya 

masyarakt yang melakukan aktivitas liburan dan hiburan di luar rumah 

pada waktu jam puncak tersebut. 

c. Nilai kerugian akibat kemacetan lebih difokuskan pada konsumsi bahan 

bakar sesuai jenis kendaraan yang telah ditentukan yang meliputi waktu 

macet dan waktu tempuh per 1 liter bensin dan tidak meninjau volume 

silinder kendaraan dan tahun pembuataan kendaraan. 

d. Jenis kendaraan yang ditinjau dalam penelitian ini adalah kendaraan 

pribadi yaitu mobil pribadi bahan bakar premium dan mobil pribadi 

bahan bakar solar serta kendaraan umum seperti angkutan kota dan Bus 

Rapid Transit (BRT). 
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e. Pada penelitian ini tidak di tinjau sepeda motor dikarenakan waktu 

tempuh atau waktu macet yang di alami oleh sepeda motor lebih rendah 

dibandingkan dengan mobil pribadi dan angkutan umum.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yaitu: 

a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kerugian 

financial yang diderita akibat kemacetan terutama ditinjau dari bahan 

bakar minyak (BBM).  

b. Serta sebagai bahan kajian dan perhatian bagi pemerintah bahwa 

kemacetan adalah masalah yang sangat penting untuk dapat perhatian 

lebih dan penanganan cepat karena kerugiannya secara tidak langsung 

sangatlah besar bagi masyarakat khususnya para pengguna jalan raya. 


