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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Lampung merupakan provinsi paling selatan di pulau Sumatera, Lampung 

adalah pintu gerbang transportasi darat dan laut dari pulau Sumatera menuju 

ke pulau Jawa. Lampung memiliki ibukota provinsi yaitu Bandar Lampung. 

Bandar Lampung yang menjadi pusat kota tentunya tidak luput dari masalah 

kemacetan. 

Kemacetan yang sering terjadi di Bandar Lampung, salah satunya di jalan 

Raden Inten, Kemacetan banyak terjadi di akibatkan adanya pergerakan, 

kepadatan penduduk, kegiatan, dan laju pembangunan pada suatu kawasan. 

Jalan Raden Inten adalah jalan satu arah yang menghubungkan antara jalan 

Teuku Umar,dengan sebuah bundaran yang bercabang 4 , yaitu bagian Utara 

adalah jalan Pangeran Diponegoro, Barat adalah jalan Jendral Sudirman, 

Timur adalah jalan Jendral Ahmad Yani, untuk sampai ke ketiga jalan tersebut 

haruslah melewati jalan Raden Inten. 
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Jalan Raden Inten termasuk wilayah yang padat pertokoan, dan terdapat Mall 

Ramayana. Kepadatan penduduk di Bandar Lampung9.028 jiwa/km
2
 (sumber 

Badan Pusat Satistik Provinsi Lampung 2012) inipun memicu meningkatnya 

kegiatan ekonomi atau aktivitas masyarakat yang mengakibatkan timbulnya 

tarikan perjalanan. 

Selain mall dan pertokoan di jalan Raden Inten, terletak stasiun kereta api 

yaitu Stasiun Kereta Api Tanjung Karang. Di stasiun tersebut tidak hanya 

menyediakan transportasi menggunakan kereta api, namun tersedia pula 

pembelian tiket di loket DAMRI untuk penumpang yang ingin menggunakan 

jasa DAMRI yang berlaku sebagai terminal bayangan, kemudian terdapat 

mesjid Taqwa yang bersebrangan dengan Gereja Katedral Kristus Raja, 

dimana lokasi tempat-tempat umum tersebut sangat berdekatan satu dengan 

yang lainnya . 

Beberapa aktivitas diatas akan menyebabkan adanya hambatan samping 

berupa pejalan kaki, kendaraan lambat, parkir kendaraan di badan jalan, 

pedagang kaki lima .Hambatan samping menurut MKJI 1997 adalah interaksi 

antara arus lalu lintas dengan kegiatan di samping jalan raya yang 

mengakibatkan pengurangan terhadap arus jenuh di dalam pendekatan. 

Pejalan kaki, penyeberang jalan, kendaraan umum atau kendaraan lain yang 

berhenti, kendaraan masuk atau keluar sisi jalan dan kendaraan lambat 

merupakan hambatan samping yang sangat berpengaruh pada kinerja suatu 

ruas jalan perkotaan.  
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Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan kajian atau penelitian lebih lanjut 

mengenai seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan akibat adanya hambatan 

samping terhadap kinerja lalu lintas di jalan Raden IntenBandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Terdapat Banyak Hambatan samping pada Ruas Jalan Raden Inten 

b) Kemacetan yang diakibatkan hambatan samping. 

c) Seberapa kecepatan rata-rata kendaraan yang melintasi jalan Raden 

Inten. 

d) Seberapa besar pengaruh hambatan samping terhadap kinerja jalan 

Raden Inten. 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung kinerja jalan Raden Inten yang 

ditinjau dari pengaruh hambatan samping. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan agar tidak 

menyimpang dari pokok permasalahn sesuai dengan judul penelitian, maka 

diberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut :  
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a) Lokasi penelitian yaitu jalan Raden Inten Bandar lampung sepanjang ± 

350 m dari Stasiun Kereta Api Tanjung Karang sampai  pertigaan menuju 

jalan Brigjend Katamso. 

b) Data untuk menganalisa kinerja jalan didapat dengan metode observasi 

langsung pada Jalan Raden Inten. 

c) Kecepatan kendaraan yang dihitung dari awal titik yaitu jembatan 

penyeberangan sampai titik  kedua yaitu pintu masuk Mall Simpur Centre. 

d) Waktu yang digunakan dalam mengambil data , dengan menggunakan 2 

samplehari kerja yaitu Senin dan Rabu , masing – masing jam puncak 

yaitu pagi pukul 06.30-07.00 WIB , siang pukul 12.00-13.00 WIB, dan 

sore pukul 17.00-18.00 WIB. 

e) Perhitungan dan analisis menggunakan MKJI 1997 dan Microsoft Excel. 

 

1.5 ManfaatPenelitian 

 

a) Untuk mengetahui kinerja jalan Raden Inten. 

b) Untuk mengetahui Kelas Hambatan Samping. 

c) Untuk mengetahui Kecepatan kendaraan. 

d) Untuk mengetahui tingkat pelayanan jalan Raden Inten 

e) Sebagai pemecahan masalah kemacetan yang ditimbulkan oleh hambatan 

samping. 

f) Peneliti dapat membandingkan ilmu yang didapat dibangku kuliah 

berupa teori dan keadaan di lapangan. 


