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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kondisi Umum Kabupaten Pringsewu 

 

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan UU No.48 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dan merupakan salah 

satu dari 14 daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Lampung.  

 

Berdasarkan letak administrasi, wilayah ini berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah 

kabupaten. Adapun batas administratif dari Kabupaten Pringsewu adalah sebagai 

berikut : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan 

Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.  

 Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan 

Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten 

Pesawaran. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh 

Balak, Kabupaten Tanggamus. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air 

Naningan, Kabupaten Tanggamus. 

 

Kabupaten Pringsewu memiliki jumlah penduduk 365.369 jiwa pada tahun 2010, 

dengan persebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Pringsewu sebesar 
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20,84%. Sedangkan persebaran penduduk terkecil berada di Kecamatan 

Banyumas sebesar 5,21%. Hal ini dimungkinkan mengingat bahwa Kecamatan 

Pringsewu merupakan pusat ibukota dan pusat kegiatan perekonomian dari 

Kabupaten Pringsewu, sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk 

untuk bermukim (RTRW Kabupaten Pringsewu, 2010). 

 

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu dari tahun 

2006 hingga tahun 2010, secara umum menunjukkan terjadinya pertumbuhan 

jumlah penduduk yang positif (meningkat). Hal ini dimungkinkan terjadi 

diantaranya selain disebabkan oleh pertumbuhan alami, juga dikarenakan 

pemekaran wilayah yang dialami oleh kabupaten ini, sehingga mendorong banyak 

masyarakat pendatang untuk bermukim dan mencoba mengambil peruntungan 

ditengah berkembang pesatnya proses pembangunan di wilayah ini sebagai 

kabupaten baru.  

 

1. Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Kegiatan 

Dalam rangka menentukan jenjang tingkat pelayanan setiap pusat kegiatan, 

tentunya perlu didukung pula oleh informasi mengenai besarnya kemampuan 

suatu wilayah untuk berkembang atau menerima perkembangan yang 

bergantung dari potensi perkembangan yang dimiliki.  

 

Semakin tinggi tingkat potensi perkembangan yang dimiliki, semakin tinggi 

pula kemampuan pusat kegiatan tersebut dalam menerima perkembangan. 

Selain itu dengan potensi berkembang yang lebih baik dibandingkan potensi 

berkembang wilayah lainnya juga akan menaikkan tingkat kemampuan 

pelayanan pusat kegiatan tersebut. 
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Adapun pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Pringsewu berikut fungsi 

pelayanan yang diembannya selama 20 tahun kedepan dapat dilihat pada uraian 

dibawah ini, yaitu sebagai berikut (RTRW Kabupaten Pringsewu, 2010) : 

a. Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, Perkotaan 

Pringsewu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp),   

b. Gadingrejo dan Sukoharjo akan dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan 

Lokal Promosi (PKLp), dimana berdasarkan hasil analisis menunjukkan 

bahwa Gadingrejo dan Sukoharjo saat ini sudah berkembang menjadi PPK, 

yang merupakan kawasan perkotaan hirarki II, di bawah hirarki kawasan 

perkotaan Pringsewu (Berdasarkan Kepmen PU No. 16/PRT/M/2009 

dinyatakan bahwa yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanyalah PPK) 

c. Pagelaran dan Ambarawa akan dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan 

Kawasan (PPK), dimana berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 

ke-5 (lima) pusat tersebut merupakan kawasan perkotaan hirarki III yang 

akan dikembangkan menjadi pusat pelayanan dan menjadi simpul 

transportasi bagi beberapa kecamatan dan beberapa desa lainnya.  

d. Adiluwih, Banyumas dan Pardasuka akan dikembangkan sebagai Pusat 

Pelayanan Lingkungan (PPL). 

 

2. Penetapan Fungsi dan Peran Perkotaan 

Rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan 

peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan 

dalam lingkup Kabupaten Pringsewu. Pengembangannya dilakukan melalui 

pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara hirarki sesuai 
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potensi yang telah dimiliki setiap pusat kegiatan atau didasarkan pada arah 

kebijakan pengembangan di masa mendatang. Artinya, penetapan sesuai 

potensi didasarkan pada kondisi yang ada saat ini (eksisting), baik yang 

menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 

Sedangkan arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan 

dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan yang rencana 

pengembangan kedepannya ditentukan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 

20 (dua puluh) tahun mendatang.  

 

Rencana sistem perkotaan berikut peran dari masing-masing kawasan 

perkotaan di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut (RTRW Kabupaten 

Pringsewu, 2010) : 

a. Kawasan Pusat Perkotaan Pringsewu untuk tingkat Kabupaten Pringsewu 

sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dengan fungsi sebagai : 

1) Ibukota Kabupaten; 

2) Pusat pemerintahan Regional; 

3) Pusat pelayanan kesehatan; 

4) Pusat pelayanan pendidikan; 

5) Pusat pengembangan pariwisata dan budaya; 

6) Pusat perdagangan dan jasa; 

7) Pusat koleksi dan distribusi; dan 

8) Simpul transportasi regional. 

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) berada di PKLp Gadingrejo dan 

PKLp Sukoharjo, dengan fungsi sebagai berikut: 
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1) PKLp Gadingrejo di kawasan perkotaan Gadingrejo yang berfungsi 

sebagai pusat jasa pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan 

jasa, pusat pertanian, peternakan, perikanan, pusat pengembangan 

pendidikan skala regional; dan 

2) PKLp Sukoharjo di kawasan perkotaan Sukoharjo yang berfungsi 

sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pusat 

pengembangan pemukiman, pusat pengembangan industri pengolahan 

hasil pertanian, pengembangan peternakan dan industri kecil. 

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi PPK Pagelaran di Kawasan 

Perkotaan Pagelaran dan PPK Ambarawa di Kawasan Perkotaan Ambarawa, 

dengan fungsi sebagai berikut: 

1) PPK Kota Pagelaran di kawasan perkotaan pagelaran yang berfungsi 

sebagai pusat pengembangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, 

agropolitan dan minapolitan, pengembangan pengolahan hasil pertanian 

dan perkebunan dan pengembangan kegiatan pertambangan;  

2) PPK Ambarawa di kawasan perkotaan Ambarawa yang berfungsi 

sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, 

pengembangan perikanan air tawar, pengembangan permukiman dan 

pusat pemasaran produk unggulan. 

 

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Pringsewu lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Rencana Sistem Kota di Kabupaten Pringsewu 

No. Kecamatan Fungsi Pusat 

Pelayanan 

Peran 

1. Pringsewu PKWp  Ibukota Kabupaten 

 Pelayanan Pemerintahan Kecamatan 

 Pusat Perdagangan dan Jasa Skala 

Regional 

 Pusat Pelayanan Jasa Perkantoran 

 Pusat Permukiman Perkotaan 

 Pusat Pelayanan Kesehatan 

 Pusat Pelayanan Pendidikan 

 Pengembangan Pertanian Tanaman 

Pangan 

 Pengembangan Pariwisata dan 

Budaya 

 Pengelolaan Kegiatan Pertambangan 

 Simpul Transportasi Regional 

2. Gadingrejo PKLp  Pusat Pemerintahan Kabupaten  

 Pelayanan Pemerintahan Kecamatan 

 Pengembangan Perdagangan dan Jasa  

 Pengembangan Permukiman 

Perkotaan  

 Pusat Pengembangan Pendidikan 

Skala Regional 

 Pusat Pengembangan Pertanian 

Tanaman Pangan 

 Pusat Pengembangan Peternakan 

 Pengembangan Tanaman Perkebunan 

 Pengembangan Kegiatan 

Pertambangan 

3.  Sukoharjo PKLp  Pelayanan Pemerintahan Kecamatan 

 Pengembangan Perdagangan dan Jasa 

 Pengembangan Permukiman 

Perkotaan 

 Pengembangan Peternakan 

 Pengembangan Industri Pengolahan 

Hasil Pertanian dan Perkebunan 

 Pengembangan Kegiatan 

Pertambangan 

 Pengembangan Industri Kecil 

4. Pagelaran PPK  Pelayanan Pemerintahan Kecamatan 

 Pengembangan Perdagangan dan Jasa 

 Pusat Pergudangan Skala Regional 

 Pengembangan Permukiman 

Perkotaan 

 Pengembangan Pendidikan 

 Pengembangan Pertanian Pangan 
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No. Kecamatan Fungsi Pusat 

Pelayanan 

Peran 

 Pusat Pengembangan Perikanan Air 

Tawar 

 Pengembangan Tanaman Perkebunan 

 Pengembangan Industri Pengolahan 

Hasil Pertanian dan Perkebunan  

 Pengembangan Kegiatan 

Pertambangan 

 Pengembangan Kegiatan Wisata 

Alam (eco tourism) 

 Kawasan Lindung  

5. Ambarawa PPK  Pelayanan Pemerintahan Kecamatan, 

 Pengembangan Perdagangan dan Jasa 

 Pengembangan Permukiman 

Perkotaan 

 Pengembangan Pertanian Pangan 

 Pengembangan Perikanan Air Tawar 

 Pengembangan Kegiatan 

Pertambangan 

 Pengembangan permukiman 

 Pusat Pemasaran Produk Unggulan 

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu, 2010. 

 

 

3 Rencana Sistem Perdesaan 

Sebaran sistem pusat perdesaan akan diarahkan menyebar pada kawasan-

kawasan di seluruh wilayah kecamatan, pada desa-desa yang dinilai sudah 

memiliki kemampuan untuk melayani wilayah sekitarnya. Rencana 

pengembangan kawasan perdesaan diprioritaskan berdasarkan pada kondisi 

desa yang telah cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan 

desa sekitarnya. Sehingga nantinya perkembangan desa-desa sekitar lainnya 

dapat menerima dampak perkembangan pusat layanannya. 

Tabel 2. Rencana Sistem Perdesaan di Kabupaten Pringsewu 

  No. Kecamatan Fungsi Pusat 

Pelayanan 

Peran 

1. Adiluwih PPL  Pelayanan Pemerintahan Kecamatan 

 Pengembangan Permukiman 

Pedesaan 

 Pengembangan Tanaman Pangan dan 



14 

 

  No. Kecamatan Fungsi Pusat 

Pelayanan 

Peran 

Hortikultura 

 Pengembangan Tanaman Perkebunan 

 Pengembangan Industri Kecil 

2. Banyumas PPL  Pelayanan Pemerintahan Kecamatan 

 Pengembangan Permukiman 

Pedesaan 

 Pengembangan Pertanian 

Hortikultura 

 Pengembangan industri Rumah 

Tangga.  

 Pengembangan Kegiatan 

Pertambangan 

3. Pardasuka PPL  Pelayanan Pemerintahan Kecamatan 

 Pengembangan Permukiman 

Pedesaan 

 Pengembangan Pertanian Tanaman 

Pangan 

 Pengembangan Tanaman Perkebunan 

Kehutanan 

 Pengembangan Kawasan Pariwisata 

dan Budaya 

 Kawasan Hutan Lindung 

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu, 2010. 

 

 

B. Jaringan Transportasi Jalan  

 

Transportasi diartikan sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau 

memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat ke tempat lain, atau 

dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi merupakan sarana penghubung 

atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan 

mendekatkan dan menjembatani produsen dengan konsumen. Peranan transportasi 

adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan dan 

menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan (Adisasmita, 2011).  

 

Transportasi dikatakan baik, apabila perjalanan cukup cepat, tidak mengalami 

kemacetan, frekuensi pelayanan cukup, aman, bebas dari kemungkinan 
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kecelakaan dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi yang 

ideal seperti ini, sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen 

transportasi ini, yaitu kondisi prasarana (jalan), sistem jaringan jalan, kondisi 

sarana (kendaraan) dan sikap mental pemakai fasilitas transportasi tersebut 

(Sinulingga, 1999 dalam Winandi, 2013). 

 

Jaringan transportasi terdiri dari jaringan transportasi jalan, sungai, kereta api, 

penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara. Salah satu jenis jaringan 

transportasi yang paling mendasar adalah jaringan transportasi darat yang dalam 

hal ini adalah prasarana jalan (Adisasmita, 2011).  

 

Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004 mendefinisikan jalan adalah prasarana 

transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan 

jalan kabel.   

 

Jaringan jalan adalah sekumpulan ruas jalan dan persimpangan jalan yang 

merupakan suatu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hierarki (Peraturan 

Menteri Perhubungan No. 14 tahun 2006). 

 

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus 

(Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004). 

1. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. 
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2. Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka 

distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan jalan 

khusus, antara lain adalah jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan 

kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan 

industri, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada 

pemerintah. 

 

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan 

jalan sekunder (Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004). 

1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di 

tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang 

berwujud pusat-pusat kegiatan.   

2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan 

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam 

kawasan perkotaan.  

 

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan 

kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan (Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 

2004). 

1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama 

dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 

masuk dibatasi secara berdaya guna. 
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2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-

rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat,kecepatan rata-rata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

4. Jalan lingkungan merupakan jalan  umum yang berfungsi melayani angkutan 

lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat,dan kecepatan rata-rata rendah. 

 

Kemudian menurut statusnya jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan 

nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa (Undang-

Undang  Nomor 38 Tahun 2004).  

1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan 

strategis nasional serta jalan tol.  

2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau 

antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.  

3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 

yang tidak termasuk pada kedua jalan di atas, yang menghubungkan ibukota 

kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota 

kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan 

umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan 

jalan strategis kabupaten.   



18 

 

4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 

menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat 

pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan 

antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.  

5. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau 

antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.  

 

Klasifikasi jalan menurut wewenang pembinaannya meliputi jalan 

negara/nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota.  Sedangkan 

klasifikasi jalan menurut kondisi fisik terdiri dari (Aprianoor, 2008) :  

1. Jalan Kelas I.  Kelas jalan ini mencakup semua jalan utama yang bertujuan 

melayani lalu-lintas cepat dan berat, tidak terdapat jenis kendaraan lambat 

dan tidak bermotor. Jalan raya dalam kelas ini mempunyai jalur yang banyak 

dengan perkerasan terbaik.  

2. Jalan Kelas II. Kelas jalan ini mencakup semua jalan dengan fungsi sekunder, 

komposisi lalu lintas terdapat lalu-lintas lambat tapi tanpa kendaraan tak 

bermotor. Jumlah jalur minimal adalah dua jalur dengan konstruksi terbaik. 

Untuk lalu lintas lambat disediakan jalur tersendiri.  

3. Jalan Kelas III.  Kelas jalan ini mencakup semua jalan dengan fungsi 

sekunder, komposisi lalu-lintas terdapat kendaraan lambat yang bercampur 

dengan lalu-lintas lainnya. Jumlah jalur minimal dua jalur dengan konstruksi 

jalan lebih rendah, konstruksi permukaan jalan dari penetrasi berganda atau 

setaraf.  
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4. Jalan Kelas IV.  Merupakan jalan yang melayani seluruh jenis kendaraan 

dengan fungsi jalan sekunder. Komposisi lalu-lintasnya terdapat kendaraan 

lambat dan kendaraan tidak bermotor.  

5. Jalan Kelas V.  Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan penghubung 

dengan konstruksi jalan berjalur tunggal atau dua, konstruksi permukaan jalan 

paling tinggi adalah peleburan dengan aspal. 

 

Sedangkan menurut Tata Cara Standar Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota,  

perbedaan jalan didasarkan pada kemampuan jalan menerima beban jalan yang 

dikenal dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) dengan satuan ton seperti yang 

terlihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kelas Jalan Berdasarkan MST 

No. Fungsi Jalan Kelas Jalan MST 

1. Arteri I 

II 

III 

> 10 

10 

8 

2. Kolektor III A 

III B 

- 

8 

Sumber : Aprianoor, 2008 

 

 

C. Sistem Tata Guna Lahan dan Transportasi  

 

Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan antar tata 

guna lahan dengan menggunakan sistem jaringan transportasi (misalnya naik 

mobil atau berjalan kaki). Hal ini menimbulkan pergerakan arus manusia, 

kendaraan dan barang (Tamin, 2000). Perjalanan arus manusia, kendaraan dan 

barang mengakibatkan berbagai macam interaksi. Interaksi itu dapat berupa 

interaksi antara pekerja dan tempat bekerjanya. Setiap guna lahan yang terdapat 
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aktivitas di atasnya tentu membutuhkan pengangkutan untuk berinteraksi dengan 

tata guna lahan lainnya. Transportasi dan tata guna lahan mempunyai hubungan 

yang sangat erat. Agar tata guna lahan dapat terwujud dengan baik maka 

kebutuhan akan transportasinya harus terpenuhi dengan baik, sistem transportasi 

yang macet tentunya akan menghalangi aktivitas tata guna lahannya. 

 

Keterkaitan antara transportasi dan penggunaan lahan ditunjukkan pada Gambar 

1. Gambar tersebut menjelaskan terdapat dua kelompok besar yaitu sistem 

transportasi dan sistem aktivitas yang merupakan bentuk dari penggunaan lahan. 

Sistem transportasi dan penggunaan lahan dihubungkan oleh aksesibilitas karena 

adanya kebutuhan untuk melakukan perjalanan.  

 

Keterkaitan antara Sistem transportasi dan  penggunaan lahan dapat dijelaskan 

sebagai berikut : pengembangan lahan untuk sebuah penggunaan tertentu 

menyebabkan timbulnya produksi perjalanan dari lokasi tersebut atau tarikan 

perjalanan ke daerah tersebut. Pengembangan lahan pada suatu daerah perkotaan 

menimbulkan permintaan perjalanan baru dan kebutuhan akan fasilitas 

transportasi.  

 

Berbagai peningkatan sistem transpotasi membuat akses menuju ke pusat-pusat 

aktivitas yang ada menjadi lebih mudah. Peningkatan aksesibilitas dan nilai lahan 

akan mempengaruhi keputusan-keputusan penentuan lokasi oleh perorangan 

maupun badan-badan usaha. Hal ini juga memacu pengembangan lahan baru dan 

menyebabkan siklus pada Gambar 1 dimulai lagi. 
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Gambar 1. Interaksi Penggunaan Lahan dan Transportasi  

 

Sistem transportasi dipengaruhi oleh tata ruang, lingkungan alam (darat, udara dan 

laut), sosial, ekonomi dan politik sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya 

untuk kesejahteraan manusia. 

 

Paul Mees, 1995 dalam Nurhadi, 2009 berpendapat : 

a. Kebijakan transportasi bukan sekedar masalah pemindahan barang dan 

manusia.  

b. Transportasi sangat berpengaruh dalam pembentukan kota.  

c. Transportasi juga berperan sebagai akses bagi semua penduduk karena masih 

banyak orang tidak memiliki kendaraan pribadi.  

 

Arus Perjalanan manusia merupakan hasil dari interaksi antara tiga variabel, yaitu 

sistem transportasi, sistem aktivitas yang merupakan bentuk dari aktivitas sosial  

dan ekonomi, serta arus lalu lintas dalam sistem transportasi yaitu asal, tujuan, 

rute dan jumlah barang dan orang yang bergerak. Hubungan antara ketiganya 

dapat dilihat pada gambar 2 (Manheim, 1979 dalam Universitas Diponegoro). 

http://syafii.staff.uns.ac.id/files/2010/02/bab-2-pendekatan-perencanaan-transportasi-perkotaan1.pdf
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Gambar 2. Hubungan  Sistem Pengangkutan, Lalu Lintas dan Aktivitas 

 

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pola arus lalu lintas dalam sistem transportasi ditentukan oleh sistem 

transportasi dan aktivitas. 

2. Pola arus lalu lintas yang ada akan menyebabkan perubahan dalam sistem 

aktivitas dalam kurun waktu tertentu, melalui pola penyediaan pelayanan 

transportasi dan sumber daya yang digunakan untuk menyediakan pelayanan 

itu.  

3. Pola arus lalu lintas yang ada akan menyebabkan perubahan dalam sistem 

transportasi dalam kurun waktu tertentu, untuk memenuhi atau 

mengantisipasi arus lalu lintas, pihak swasta dan pemerintah akan 

membangun sistem transportasi yang  baru atau memperbaiki pelayanan yang 

ada pada saat ini. 

Hampir semua interaksi memerlukan perjalanan sehingga menyebabkan terjadinya 

pergerakan arus lalu lintas. Sasaran umum perencanaan transportasi adalah 

membuat interaksi tersebut menjadi semudah dan seefisien mungkin.  
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Menurut Tamin (2000) cara perencanaan transportasi untuk mencapai sasaran 

umum itu antara lain dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut :   

1. Sistem kegiatan 

Rencana tata guna lahan yang baik (lokasi toko, sekolah, perumahan 

perkantoran dan lain-lain yang benar) dapat mengurangi kebutuhan akan 

perjalanan yang panjang sehingga membuat interaksi menjadi mudah.   

2. Sistem jaringan 

Hal yang dapat dilakukan misalnya dengan meningkatkan kapasitas prasarana 

yang ada, yaitu melebarkan jalan, menambah jaringan jalan baru dan lain-

lain.  

3. Sistem pergerakan 

Hal yang dapat dilakukan antara lain mengatur teknik dan manajemen lalu 

lintas (jangka pendek), fasilitas angkutan umum yang lebih baik (jangka 

pendek dan menengah), atau pembangunan jalan (jangka panjang). 

 

D. Pemodelan Transportasi  

Model adalah alat bantu atau media yang dapat digunakan untuk mencerminkan 

dan menyederhanakan suatu realita (dunia sebenarnya) secara terukur (Tamin, 

2008). Penelitian tentang model perencanaan transportasi selalu dilandasi oleh 

empat tahapan yang berkesinambungan yang disebut four stages transport 

modeling yang terdiri dari : 

1. Model bangkitan dan tarikan perjalanan (Trip generation and trip attraction) 

2. Model sebaran/distribusi perjalanan (Trip distribution) 
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3. Model pemilihan moda (Modal choice/modal split) 

4. Model pemilihan rute perjalanan (Trip assignment) 

 

1. Model Bangkitan dan Tarikan Perjalanan (Trip Generation and Trip 

Attraction)  

Model ini berkaitan dengan asal dan tujuan perjalanan, yang berarti 

menghitung yang masuk ataupun keluar dari/ke suatu kawasan/zona. Model 

ini pada umumnya memperkirakan jumlah perjalanan untuk setiap maksud 

perjalanan berdasarkan karakteristik tata guna lahan dan karakteristik sosio-

ekonomi pada setiap zona. Biasanya tidak ada pertimbangan yang tegas yang 

diberikan untuk karakteristik sistem transportasi, walaupun menurut teori 

permintaan perjalanan, biaya dan tingkat pelayanan transportasi akan 

mempengaruhi jumlah perjalanan yang dibuat.   

 

Model bangkitan lalu lintas adalah  suatu model yang dipakai sebagai dasar 

untuk menentukan kebutuhan perjalanan yang dibangkitkan dari suatu zona 

yang diteliti. Pemodelan bangkitan pergerakan memperkirakan besarnya 

pergerakan yang dihasilkan dari zona asal dan yang tertarik  ke zona tujuan. 

Besarnya bangkitan dan tarikan  pergerakan merupakan informasi yang 

sangat berharga yang dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya 

pergerakan antar zona. Akan tetapi, informasi tersebut tidaklah cukup. 

Diperlukan informasi lain berupa pemodelan pola pergerakan antar zona yang 

sudah pasti sangat dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas jaringan antar zona 

dan tingkat bangkitan dan tarikan setiap zona.  
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Pemodelan tarikan perjalanan adalah suatu tahapan pemodelan yang 

memperkirakan jumlah pergerakan yang menuju suatu zona/tata guna lahan. 

Sebagai tahap yang paling awal dalam melakukan pemodelan transportasi 

adalah menentukan model tarikan yang merupakan proses untuk 

menerjemahkan tata guna lahan beserta intensitasnya kedalam besaran 

transportasi.   

 

Penelitian tarikan perjalanan merupakan suatu bagian vital dari proses 

perencanaan pengangkutan, bahwa apa yang terjadi sekarang merupakan 

faktor yang menentukan untuk perkiraan dimasa mendatang. Karakteristik 

yang penting dari tata guna lahan, penduduk dan pengangkutan 

mempengaruhi perkiraan identifikasi lalu lintas, maka hal ini diproyeksikan 

pada penelitian untuk menghasilkan taksiran-taksiran dari jumlah lalu lintas.  

 

Penelitian tarikan lalu lintas adalah hal yang biasa dilakukan untuk menaksir 

jumlah perjalanan yang datang tiap zona, yaitu terjadinya perjalanan, jumlah 

perjalanan serta daya tarik perjalanan. Tempat-tempat tarikan 

diidentifikasikan dengan perjalanan yang dibangkitkan oleh pekerjaan, dan 

kunjungan dengan maksud-maksud lainnya. Dengan memberikan nilai yang 

cocok pada peubah bebas dalam persamaan regresi maka peramalan dapat 

dibuat untuk tujuan perjalanan yang akan datang untuk tiap zona dengan salah 

satu metode. Besarnya tarikan perjalanan dihitung langsung dari data zona 

atau dengan menerapkan laju tarikan perjalanan berdasarkan kategori 

pemakaian tanah, misalnya atas dasar klasifikasi industri standar, luas lantai 

dan kepadatan pekerja. 
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2. Model Sebaran Perjalanan (Trip Distribution)   

Didalam model sebaran pergerakan diperkirakan besarnya pergerakan dari 

setiap zona asal kesetiap zona tujuan. Besarnya pergerakan tersebut 

ditentukan oleh besarnya bangkitan setiap zona asal dan tarikan setiap zona 

tujuan serta tingkat aksesbilitas sistem jaringan antar zona yang biasanya 

dinyatakan dengan jarak, waktu atau biaya.  

 

Besarnya pergerakan terdistribusikan menuju/dari masing-masing zona 

umumnya tergantung pada tingkat keterkaitan antar zona yang dijelaskan 

sebagai berikut (Tamin, 2008) : 

a. Intensitas tata guna tanah 

Makin tinggi tingkat aktivitas suatu tata guna tanah, makin tinggi 

kemampuannya menarik lalu lintas. Contoh : Supermarket menarik lalu 

lintas lebih banyak dibandingkan rumah sakit (untuk luas yang sama).  

b. Spatial separation 

Jarak antara dua buah tata guna lahan merupakan batasan dari adanya 

pergerakan. Jarak yang jauh atau biaya yang besar membuat pergerakan 

antara dua buah zona menjadi lebih sulit.  

c. Spatial separation dan intensitas tata guna lahan 

Daya tarik suatu tataguna lahan berkurang dengan meningkatnya jarak 

(efek spatial separation). Tataguna tanah cenderung menarik lalu lintas 

dari tempat yang lebih dekat dibandingkan dengan tempat yang jauh. 
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Secara umum distribusi perjalanan dilakukan untuk 2 (dua) karakteristik 

perjalanan yang ada (Tatralok Kabupaten Pringsewu, 2011), yaitu : 

 Perjalanan internal, yaitu perjalanan yang dilakukan antar zona dalam 

wilayah studi, yang pada umumnya pola perjalanan ini merupakan 

cerminan dari pola perjalanan untuk kegiatan rutin di wilayah studi. 

 Perjalanan eksternal, mencakup perjalanan dari dalam ke luar wilayah 

studi atau sebaliknya, serta perjalanan dari luar ke luar wilayah studi 

(wilayah studi sebagai jalur lintasan). 

Distribusi pergerakan dapat direpresentasikan dalam bentuk garis keinginan 

(desire line) atau dalam bentuk Matriks Asal Tujuan, MAT (origin-

destination matrix/O-D matrix). 

 

 

 

Untuk setiap pasang zona (ij), berapa arus dari zona i ke zona j  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Distribusi Perjalanan Yang  Digambarkan Melalui Garis Keinginan 

(Desire Line) 

 

 

Ketebalan = flow 
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Pola distribusi lalu lintas antara zona asal dan tujuan adalah hasil dari dua hal 

yang terjadi secara bersamaan yaitu (Universitas Sumatera Utara) : 

 Lokasi dan intensitas tata guna lahan yang akan menghasilkan lalu lintas 

 Spatial separation (pemisahan ruang), interaksi antara 2 buah tataguna 

lahan akan menghasilkan pergerakan. 

 

3. Model Pemilihan Kendaraan (Moda Split)  

Jika terjadi interaksi antara dua tata guna tanah, seseorang akan memutuskan  

bagaimana interaksi tersebut dilakukan. Biasanya interaksi tersebut 

mengharuskan terjadinya perjalanan. Dalam kasus ini keputusan harus 

ditentukan dalam hal pemilihan moda yang mana pilihan pertama biasanya 

antara jalan kaki atau menggunakan kendaraan. Jika kendaraan harus 

digunakan, apakah kendaraan pribadi (sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-

lain) atau angkutan umum (bus, becak, dan lain-lain). Jika angkutan umum 

yang digunakan, jenis apa yang akan digunakan (angkot, bus, kereta api, 

pesawat, dan lain-lain). 

 

Pemilihan moda transportasi sangat tergantung dari :  

 Tingkat ekonomi/income             kepemilikan  

 Biaya transportasi  

Orang yang mempunyai satu pilihan moda disebut dengan captive terhadap 

moda tersebut. Jika terdapat lebih dari satu moda, moda yang dipilih biasanya 

yang mempunyai rute terpendek, tercepat atau termurah, atau kombinasi 

ketiganya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketidaknyamanan dan 

keselamatan.  

http://syafii.staff.uns.ac.id/files/2010/02/bab-2-pendekatan-perencanaan-transportasi-perkotaan1.pdf
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Pemodelan pemilihan moda/kendaraaan yaitu pemodelan atau tahapan proses 

perencanaan angkutan yang berfungsi untuk menentukan pembebanan 

perjalanan atau mengetahui jumlah (dalam arti proporsi) orang dan barang 

yang akan menggunakan atau memilih berbagai moda transportasi yang 

tersedia untuk melayani suatu titik asal-tujuan tertentu, demi beberapa 

maksud perjalanan tertentu pula.  

 

Pemilihan moda mungkin merupakan model terpenting dalam perencanaan 

transportasi. Hal ini disebabkan karena peran kunci dari angkutan umum 

dalam berbagai kebijakan transportasi. Hal ini menyangkut efisiensi 

pergerakan di daerah perkotaan, ruang yang harus disediakan kota untuk 

dijadikan prasarana transportasi, dan banyaknya pilihan moda transportasi 

yang dapat dipilih masyarakat.   

 

4. Model Pemilihan Rute Perjalanan (Trip Assigment)  

Untuk mengetahui sistem transportasi dari segi organisasi keruangan, yang 

perlu diketahui adalah struktur dari jaringan. Unsur jaringan yang utama 

adalah keterkaitan (linkages) yaitu jaringan jalan dan titik (nodes) yaitu pusat 

kegiatan. Jaringan jalan dapat berbentuk berbagai fasilitas seperti jalan raya, 

jalan kereta, jalur angkutan udara, jalur perjalanan laut dan sungai, atau dapat 

juga pergerakan (flows) di atas jaringan tersebut, seperti jumlah kendaraan, 

jumlah penumpang, perpindahan barang dalam satuan waktu tertentu. 

Sementara nodes adalah simpul-simpul yang menghubungkan tempat asal dan 

tempat tujuan, seperti pusat kegiatan ekonomi, kota, terminal penumpang, 

terminal komunikasi elektronik dan sebagainya. 
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Model pemilihan rute memperlihatkan dan memprediksi pelaku perjalanan 

yang memilih berbagai rute dan lalu lintas yang menghubungkan jaringan 

transportasi dan  menerapkan sistem model kebutuhan akan transportasi 

untuk memperkirakan jumlah pergerakan yang dilakukan oleh setiap tujuan 

pergerakan selama selang waktu tertentu. Salah satu tujuan utama pemilihan 

rute adalah mengidentifikasikan rute yang ditempuh pengendara dari zona 

asal ke zona tujuan dan juga jumlah perjalanan yang melalui setiap ruas jalan 

pada suatu jaringan jalan. 

 

Tahap terakhir dalam estimasi permintaan perjalanan adalah menentukan 

perjalanan yang akan dibuat diantara setiap pasang zona, dengan moda 

tertentu atau dengan rute tertentu di dalam jaringan lalu-lintas yang ada. Ini 

terutama merupakan suatu persoalan pada moda untuk jalan raya dimana 

biasanya terdapat banyak rute yang dapat ditempuh oleh seseorang yang 

mengadakan perjalanan. 

 

E. Kinerja Jaringan Jalan Perkotaan 

 

Karakteristik utama jalan akan mempengaruhi kapasitas dan kinerja jaringan jika 

dibebankan arus lalu lintas diatasnya. Teori yang diperlukan dalam teoritis dan 

perhitungan didapat dari Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997), yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. 

 

1. Kapasitas Jalan   

Kapasitas adalah jumlah maksimum kendaraan atau orang yang dapat 

melintasi suatu titik pada lajur jalan pada periode waktu tertentu dalam 
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kondisi jalan tertentu atau merupakan arus maksimum yang bisa dilewatkan 

pada suatu ruas jalan. Kapasitas ruas jalan dinyatakan dalam kendaraan atau 

smp/jam (MKJI, 1997). 

 

Kapasitas jalan tergantung dari karakteristik jalan yang terdiri dari :  

a. Kondisi geometri   

Kondisi geometri jalan terdiri dari: tipe jalan (jalan satu arah, jalan 

terbagi), lebar jalur lalu-lintas, kereb, bahu jalan, median jalan serta 

alignment jalan.  

b. Komposisi arus dan pemisahan arah  

Komposisi arus mempengaruhi hubungan kecepatan arus jika arus dan 

kecepatan dinyatakan dalam kendaraan/jam. Jika arus dan kapasitas 

dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp), maka kecepatan 

kendaraan ringan dan kapasitas (smp/jam) tidak dipengaruhi oleh 

komposisi lalu-lintas. Kapasitas jalan dua arah paling tinggi pada 

komposisi pemisahan arah 50:50, yaitu jika arus pada kedua arah adalah 

sama pada periode waktu tertentu.  

c. Pengaturan lalu lintas  

Pengaturan lalu-lintas yang mempengaruhi kapasitas jalan adalah: 

pembatasan parkir dan berhenti sepanjang sisi jalan dan pembatasan akses 

tipe kendaraan tertentu (kendaraan berat).  

d. Aktivitas samping jalan (hambatan samping)  

Hambatan samping yang mempengaruhi kapasitas dan kinerja jalan 

perkotaan adalah : pejalan kaki, angkutan umum dan kendaraan lain yang 

berhenti, kendaraan lambat (becak, kereta kuda, gerobak) dan kendaraan 
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keluar masuk dari lahan di samping jalan. Tingkatan hambatan samping 

dikelompokkan dalam lima kelas dari sangat rendah sampai sangat tinggi.  

e. Perilaku pengemudi dan populasi kendaraan  

Perilaku pengemudi dan populasi kendaraan (umur, tenaga dan kondisi 

kendaraan, komposisi kendaraan) berhubungan dengan ukuran kota. Kota 

yang lebih kecil menunjukkan perilaku pengemudi yang kurang gesit dan 

kendaraan yang kurang modern, menyebabkan kapasitas dan kendaraan 

lebih rendah pada arus tertentu, jika dibandingkan dengan kota yang lebih 

besar.  

 

Analisa kapasitas jalan dilakukan untuk periode satu jam puncak, arus dan 

kecepatan rata-rata ditentukan untuk periode tersebut. Jaringan jalan ada yang 

memakai pembatas median ada juga yang tidak, sehingga dalam perhitungan 

kapasitas, keduanya dibedakan. Untuk ruas jalan berpembatas median, 

kapasitas dihitung terpisah untuk setiap arah, sedangkan untuk ruas jalan 

tanpa pembatas median, kapasitas dihitung untuk kedua arah. 

 

Persamaan dasar untuk menentukan kapasitas adalah sebagai berikut (MKJI, 

1997) : 

C = C0 x FCW x FCSP x FCSF x FCCS .............................................................(1) 

Dimana: 

C  =  Kapasitas (smp/jam) 

C0  =  Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCW =  Faktor penyesuaian lebar jalan 

FCSP =  Faktor penyesuaian pemisahan arah (hanya untuk jalan tak terbagi) 
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FCSF =  Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan/kerb 

FCCS =  Faktor penyesuaian ukuran kota 

 

2. Volume Lalu Lintas dan Faktor Ekivalen Mobil Penumpang (EMP)  

Menurut MKJI (1997) volume lalu lintas merupakan ukuran lalu lintas yang 

dinyatakan dalam satuan mobil penumpang perjam (smp/jam). Sementara itu, 

Morlok, 1978 dalam Aprianoor, 2008 menyatakan bahwa volume lalu lintas 

adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada suatu jalur gerak per 

satuan waktu, biasanya digunakan satuan kendaraan per waktu. Perhitungan 

volume meliputi macam atau jenis moda lalu lintas yang melintasi suatu 

segmen jalan.   

 

Perhitungan volume dilakukan dalam satuan jam yaitu 24 jam, 16 dan 12 jam 

per hari.  Volume lalu lintas di tiap hari tidak sama, terutama pada hari-hari 

kerja akan berbeda dengan lalu lintas pada hari libur. Salah satu manfaat dari 

perhitungan volume lalu lintas adalah untuk peramalan, sehingga dapat 

direncanakan perancangan jalan dan pengendalian lalu lintas. Satuan yang 

digunakan adalah satuan kendaraan, sedangkan untuk menunjukkan volume 

kendaraan pada jalan maka dilakukan pengalian jumlah kendaraan dengan 

faktor lain (Aprianoor, 2008).  

 

Volume pada jalan didapatkan dengan melakukan pengalian jumlah 

kendaraan dengan faktor ekivalensi mobil penumpang (EMP).  Faktor EMP 

digunakan untuk sepeda motor (MC) dan kendaraan berat (HV), sedangkan 

untuk kendaraan ringan (LV) nilai EMP sama dengan satu  (MKJI, 1997). 
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3. Kecepatan Kendaraan 

Kecepatan kendaraan dipengaruhi oleh kapasitas jalan, dimana kecepatan 

akan berkurang jika arus bertambah sedangkan kapasitas jalan tetap (MKJI, 

1997).  Kecepatan juga berpengaruh terhadap waktu tempuh yang digunakan 

oleh kendaraan untuk melaju pada suatu lintasan. Jika kecepatan bertambah 

dalam menempuh lintasan tertentu maka waktu tempuh yang digunakan akan 

semakin sedikit. Berdasarkan kinerja jalan kecepatan kendaraan dibedakan 

menjadi dua (MKJI, 1997)  yaitu:  

a. Kecepatan arus bebas  

Kecepatan ini didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus nol, 

yaitu kecepatan yang digunakan oleh pengemudi jika mengendarai 

kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor yang 

lain di jalan. Perhitungan kecepatan arus bebas kendaraan adalah sebagai 

berikut  (MKJI, 1997) :  

FV = (FV0 + FVW) x FFVSF x FFVCS...................................................(2) 

dimana :  

FV   =  Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan 

(km/jam) 

FV0 =  Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada jalan yang  

diamati (km/jam) 

FVW =  Penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan (km/jam) 

FFVSF = Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu 

atau jarak kereb penghalang 

FFVCS =  Faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota 
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b. Kecepatan tempuh   

Didefinisikan sebagai ukuran waktu yang digunakan untuk menempuh 

suatu panjang lintasan tertentu. Kecepatan kendaraan yang sering 

digunakan dalam kajian kinerja jalan adalah kecepatan tempuh karena 

mudah dimengerti dan diukur dan merupakan masukan yang penting 

untuk biaya pemakai jalan dalam analisis ekonomi (MKJI, 1997).  

Besarnya waktu tempuh dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut:   

V = L/TT ................................................................................................(3) 

Dimana : 

V =  kecepatan rata-rata (km/jam)  

L   =  panjang lintasan (km)  

TT   =  waktu tempuh rata-rata (jam) 

 

4. Derajat Kejenuhan 

Didalam MKJI (1997) selain menetapkan model hubungan antara kecepatan 

dan arus lalu lintas, juga ditetapkan model hubungan kecepatan dengan 

derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus 

terhadap kapasitas atau sering juga disebut sebagai V/C ratio yang sering 

digunakan sebagai indikator tingkat pelayanan / level of service (LoS) suatu 

simpang  atau segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah jalan tersebut 

mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan dihitung dengan 

menggunakan arus dan kapasitas yang dinyatakan dalam smp/jam. 

 

Derajat Kejenuhan (DS) dirumuskan sebagai berikut (MKJI, 1997) : 

𝐷𝑆 =
𝑄

𝐶
  ..........................................................................................................(4) 
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Dimana : 

DS = Derajat Kejenuhan 

Q  = Arus lalu lintas (smp/jam) 

C  = Kapasitas (smp/jam) 

 

F. Tingkat Pelayanan Jalan 

 

LOS (Level of Service) atau tingkat pelayanan jalan adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. 

Suatu jalan dikategorikan mengalami kemacetan apabila hasil perhitungan LOS 

menghasilkan nilai mendekati 1 (MKJI, 1997).  

 

LOS (level of service/tingkat pelayanan jalan) adalah ukuran kuantitatif yang 

mencerminkan persepsi pengemudi tentang kualitas mengendarai kendaraan. 

Tingkat pelayanan merupakan indikator yang mencakup gabungan dua parameter 

yaitu tingkat kejenuhan dan kecepatan arus bebas (Tamin, 2008). 

 

Dalam Aprianoor, 2008 disebutkan bahwa tingkat pelayanan jalan (level of 

service) atau derajat kejenuhan (DS) atau nisbah volume terhadap kapasitas 

(NVK) ditentukan dengan cara membandingkan volume arus lalu lintas terhadap 

kapasitas jalan (V/C). Nilai LOS atau DS atau NVK menunjukkan apakah segmen 

jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak, nilai tersebut juga 

digunakan sebagai ukuran dalam penanganan masalah jalan dan lalu lintas. Pada 

dasarnya semakin besar hasil perbandingan antara keduanya, maka kinerja jalan 

semakin rendah. Sebaliknya semakin kecil hasil perbandingan tersebut, maka 

tingkat kinerja jalan akan semakin baik. 
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Adapun standar nilai LOS dalam menentukan Tingkat Pelayanan Jalan dan 

Karakteristik Operasi Terkait yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor : KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di 

Jalan yang dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Tingkat Pelayanan Jalan dan Karakteristik Operasi Terkait 

No. Tingkat  

Pelayanan 
Karakteristik Operasi Terkait 

1. A ● Arus bebas 

   ● Kecepatan perjalanan rata-rata ≥ 80 km/jam 

   ● V/C rasio ≤ 0,6 

   ● Load factor pada simpang = 0 

2. B ● Arus stabil  

   ● Kecepatan perjalanan rata-rata turun s.d. ≥ 40 km/jam 

   ● V/C rasio ≤ 0,7 

   ● Load factor ≤ 0,1 

3. C  ● Kecepatan perjalanan rata-rata turun s.d. ≥ 30 km/jam 

   ● V/C rasio ≤ 0,8 

   ● Load factor ≤ 0,3 

4. D ● Mendekati arus tidak stabil  

   ● Kecepatan perjalanan rata-rata turun s.d. ≥ 25 km/jam 

   ● V/C rasio ≤ 0,9 

   ● Load factor ≤ 0,7 

5. E ● Arus tidak stabil, terhambat dengan tundaan yang tidak 

dapat ditolerir 

   ● Kecepatan perjalanan rata-rata sekitar 25 km/jam 

   ● Volume pada kapasitas 

   ● Load factor pada simpang ≤ 1 

6. F ● Arus tertahan, macet 

   ● Kecepatan perjalanan rata-rata < 15 km/jam 

   ● V/C rasio permintaan melebihi 1 

   ● Simpang jenuh 

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  KM 14 Tahun 2006  

 

 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006 Pasal 7, 

tingkat pelayanan jalan diklasifikasikan atas : 
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a. Tingkat pelayanan A, dengan kondisi : 

1) arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi; 

2) kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat 

dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan 

maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan;  

3) pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa 

atau dengan sedikit tundaan.  

b. Tingkat pelayanan B, dengan kondisi:  

1) arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi 

oleh kondisi lalu lintas; 

2) kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum 

mempengaruhi kecepatan;  

3) pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan 

lajur jalan yang digunakan.  

c. Tingkat pelayanan C, dengan kondisi: 

1) arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh 

volume lalu lintas yang lebih tinggi;  

2) kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat;  

3) pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur 

atau mendahului. 

d. Tingkat pelayanan D, dengan kondisi: 

1) arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan 

masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus;  
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2) kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan 

hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar;  

3) pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan 

kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir 

untuk waktu yang singkat.  

e. Tingkat pelayanan E, dengan kondisi:   

1) arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas 

mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah; 

2) kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi; 

3) pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.   

f. Tingkat pelayanan F, dengan kondisi: 

1) arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang; 

2) kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi 

kemacetan untuk durasi yang cukup lama; 

3) dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai 0.  

 

G. Indikator Kinerja Sebagai Ukuran Pelayanan 

 

Indikator kinerja lebih berkaitan dengan unsur yang dilayani atau dalam hal 

pelayanan kepada publik menyangkut dan atau berkonotasi adanya tuntutan, 

khususnya jika mutu pelayanan yang diberikan tidak tercapai atau tidak 

memenuhi angka yang dijanjikan (Iskandar, 2011). 

 

Untuk merumuskan bentuk pelayanan jalan, pemerintah sebagai penyelenggara 

jalan, harus merumuskan dengan jelas kepada siapa pelayanan itu diberikan, 
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sehingga dapat didefinisikan bentuk pelayanan dan ukurannya. Pelayanan jalan 

dapat ditujukan kepada dua unsur yang berbeda, yaitu (Iskandar, 2011) : 

1. Penyelenggara jalan itu sendiri (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau 

Swasta);  

2. Publik atau pengguna jalan. 

Pelayanan jalan kepada penyelenggara jalan dapat berupa prosedur dan fasilitas 

yang harus dimiliki oleh penyelenggara jalan di semua tingkat manajemen 

pembinaan jalan, dapat berupa program, pendanaan, petunjuk teknis yang 

semuanya termasuk dalam Norma, Standar, Prosedur dan Manual, serta fasilitas 

operasional.  

 

Pelayanan jalan kepada publik atau pengguna jalan dapat berupa pelayanan dalam 

bentuk dan ukuran di bidang jalan yang dapat diterima serta dirasakan langsung 

oleh pengguna jalan seperti terhubungkannya semua simpul-simpul kegiatan 

masyarakat seperti kantor, sekolah, pasar, pertokoan, rumah sakit dan lain-lain, 

oleh jalan sehingga masyarakat dapat mendatangi simpul-simpul tersebut dengan 

mudah dan selamat, serta cepat. Jalan tidak banjir pada waktu musim hujan 

sehingga dapat dilalui sepanjang tahun. Jalan tidak berlubang sehingga perjalanan 

dapat dilakukan dengan kecepatan yang diharapkan dan nyaman, dan lain-lain. 

Tetapi pihak penyelenggara dalam memenuhi tuntutan publik tersebut juga harus 

mengikuti norma dan kaidah investasi di bidang jalan yang meliputi efisiensi, 

efektivitas, ekonomis dan manfaat yang berkesinambungan.  

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan adalah ukuran teknis fisik jalan yang 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang harus 
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dipenuhi oleh setiap jaringan jalan dan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan 

tersebut, dalam kurun waktu yang ditentukan, melalui penyediaan prasrana jalan 

(Iskandar, 2011).  

 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang 

dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib 

daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan Dasar yang 

dimaksud adalah jenis pelayanan publik Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.  

 

Jenis pelayanan dasar yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 meliputi : Sumber Daya Air, Jalan, Air Minum, 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan), 

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan, Penataan Bangunan dan 

Lingkungan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Berdasarkan Peraturan 

tersebut, bidang jalan menempati urutan kedua dan merupakan pelayanan dasar 

harus dipenuhi kebutuhannya. 

 

Kriteria SPM jalan yang tencantum dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan meliputi kriteria SPM untuk 

jaringan jalan, dan kriteria SPM untuk ruas jalan. Kriteria SPM jaringan jalan 

ditetapkan oleh tiga indikator yaitu : 1) aksesibilitas; 2) mobilitas; dan 3) 
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keselamatan. Kriteria SPM ruas jalan ditetapkan oleh dua indikator yaitu : 1) 

kondisi jalan, dan 2) kecepatan.  

 

1. Aksesibilitas 

Aksesibilitas merupakan ukuran kenyamanan atau kemudahan suatu tata guna 

lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut 

dicapai melalui sistem jaringan transportasi (Black, 1981 dalam Lumba, 

2013). 

 

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kemudahan bagi pengguna jalan untuk 

mencapai suatu pusat kegiatan (PK) atau simpul-simpul kegiatan di dalam 

wilayah yang dilayani jalan (Iskandar, 2011). 

 

Indikator SPM Jalan untuk aksesibilitas yaitu tersedianya jalan yang 

menghubungkan pusat–pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010).  

 

2. Mobilitas 

Mobilitas adalah suatu ukuran kemampuan seseorang untuk bergerak yang 

biasanya dinyatakan dengan kemampuannya membayar biaya transportasi. 

(Syahban, 2012). 

 

Mobilitas adalah ukuran kualitas pelayanan jalan yang diukur oleh 

kemudahan per individu masyarakat melakukan perjalanan melalui jalan 

untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2011).  
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Indikator SPM Jalan untuk mobilitas adalah tersedianya jalan yang 

memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010).  

 

3. Keselamatan 

Keselamatan dalam konteks pelayanan adalah keselamatan pengguna jalan 

melakukan perjalanan melalui jalan dengan segala unsur pembentuknya, yaitu 

pengguna jalan, kendaraan (sarana), dan jalan dengan kelengkapannya 

(bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan), serta lingkungan jalan. 

Keselamatan dalam konteks pelayanan jalan meliputi segala bentuk fisik jalan 

yang berpadu memberikan pelayanan kepada pengguna jalan sehingga 

pengguna jalan dapat melakukan perjalanan dengan selamat (Iskandar, 2011). 

 

Indikator SPM Jalan untuk adalah tersedianya jalan yang menjamin pengguna 

jalan berkendara dengan selamat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

: 14/PRT/M/2010).  

 

4. Kondisi Jalan  

Kondisi jalan merupakan resultante dari seluruh konstruksi jalan mulai dari 

subgrade, pondasi jalan, sampai ke lapis permukaan jalan. Jalan yang lapis 

bawahnya tidak mantap cenderung tidak rata. Jalan yang rata diindikasikan 

memiliki konstruksi yang baik. SPM kondisi jalan diukur dari kondisi 

kerataan permukaan perkerasan jalan yang harus dicapai sesuai dengan 

Persyaratan Teknis yang ditentukan (Mulyono, 2007).  
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Kinerja perkerasan meliputi struktural maupun fungsional. Kinerja perkerasan 

sacara struktural meliputi keamanan atau kekuatan perkerasan, sedangkan 

kinerja perkerasan secara fungsional dinyatakan dengan Indeks Permukaan 

(IP) atau Present Serviceability Index (PSI) dan Indeks Kondisi Jalan atau 

Road Condition Index (RCI). 

 

Indeks Permukaan (IP) atau atau Present Serviceability Index (PSI) 

diperkenalkan oleh AASHTO berdasarkan pengamatan kondisi jalan meliputi 

kerusakan seperti retak (crack), alur (rutting), lubang (pothole), lendutan pada 

lajur roda, kekasaran permukaan dan sebagainya yang terjadi selama umur 

pelayanan. Indeks Permukaan bervariasi dari angka 0 – 5, masing-masing 

angka menunjukkan fungsi pelayanan sebagai berikut : 

 

Tabel 5. Indeks Permukaan 

No. Indeks Permukaan 

(IP) 

Fungsi Pelayanan 

1. 4 – 5 Sangat baik 

2. 3 – 4 Baik 

3. 2 – 3 Cukup 

4. 1 – 2 Kurang 

5. 0 – 1 Sangat Kurang 

Sumber : Sukirman, 1992 dalam Hardiani, 2008 

 

Indikator kinerja fungsional jalan lainnya yaitu Road Condition Index (RCI). 

RCI adalah skala tingkat kenyamanan atau kinerja jalan yang dapat diperoleh 

dengan alat roughometer maupun secara visual.  
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Tabel 6. Kondisi Permukaan Secara Visual dan Nilai RCI 

No. RCI Kondisi Permukaan Jalan Secara Visual 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

 

8 – 10 

7 – 8 

6 – 7 

5 – 6 

 

4 – 5 

3 – 4 

 

2 – 3 

2 

Sangat rata dan teratur. 

Sangat baik, umumnya rata. 

Baik. 

Cukup, sedikit sekali atau tidak ada lubang, tetapi 

permukaan rata. 

Jalan tidak rata. 

Jelek, kadang-kadang ada lubang, permukaan jalan 

tidak rata. 

Rusak, bergelombang, banyak lubang. 

Rusak berat, banyak lubang, dan seluruh daerah 

perkerasan hancur, tidak dapat dilalui, kecuali 

dengan 4 WD Jeep. 

Sumber : Silvia Sukirman, 1992 dalam Handiani, 2008 

 

Indikator SPM Jalan untuk kondisi jalan adalah tersedianya jalan yang 

menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010).  

 

5. Kecepatan 

Suatu ruas jalan dikategorikan memenuhi SPM kecepatan, jika ruas jalan 

terbangun dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan 

rencana ruas jalan tersebut. 

 

Indikator SPM Jalan untuk kecepatan yaitu tersedianya jalan yang menjamin 

perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan  kecepatan rencana (Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010). 
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H. Kegiatan Penanganan Jalan 

Untuk mendukung terpenuhinya standar pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan 

yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi jalan harus dipertahankan. Untuk 

mempertahankan kondisi jalan sebagaimana dimaksud, diperlukan kegiatan 

penanganan jalan. 

  

Penanganan infrastruktur jaringan jalan nasional berdasarkan konsep wilayah 

kerja diusulkan dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu preservasi dan 

pembangunan. Penanganan preservasi bersifat menjamin jaringan jalan tetap 

dalam kondisi optimal. Jenis pekerjaannya dibagi dalam 2 jenis pekerjaan, yaitu 

pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan rehabilitasi jalan. Sedangkan penanganan 

pembangunan bersifat menambah kuantitas sistem jaringan jalan baik dalam arah 

memanjang maupun dalam arah tranversal.  

 

1. Jenis Kegiatan Penanganan  Jalan 

Banyaknya permasalahan yang harus ditangani dalam penanganan  jalan, 

namun secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

a. Pemeliharaan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca, 

waktu dan kelelahan akibat beban lalu lintas.  

b. Penyesuaian lebar jalan untuk memenuhi peningkatan volume lalu lintas.  

c. Penyesuaian kekuatan struktur jalan untuk memenuhi tuntutan 

perkembangan beban lalu lintas dan teknologi kendaraan angkutan barang.  

d. Pembuatan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas untuk wilayah 

yang berkembang cepat maupun untuk daerah yang masih terisolir.  
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Penanganan jalan menurut PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah 

kegiatan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan jalan 

yang mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta 

perkiraan biaya yang diperlukan. Program penanganan jaringan jalan disusun 

oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana 

jangka menengah jaringan jalan dengan memperhatikan pedoman yang 

ditetapkan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Penanganan jalan  bertujuan untuk menjaga prasarana jalan sehingga 

fungsinya dalam sistem infrastruktur jalan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai tujuan penyelenggaraan prasarana jalan itu sendiri. Dengan 

kata lain, secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa tujuan penanganan 

jalan adalah untuk menjaga kondisi fisik dan operasional dari jaringan jalan 

agar tetap dalam kondisi baik sehingga dapat dioperasikan atau memberikan 

pelayanan sebagaimana mestinya (Tanan, 2005 dalam Universitas Sumatera 

Utara).   

 

Di dalam Penjelasan PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan disebutkan bahwa 

program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, 

program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru.  

a. Pemeliharaan Jalan (Maintenance)  

Sesuai dengan karakteristiknya, jalan akan mengalami penurunan kondisi 

semenjak pertama kali digunakan hingga berakhirnya umur rencana 

(Kodoatie, 2005 dalam Universitas Sumatera Utara).  

http://syafii.staff.uns.ac.id/files/2010/02/bab-2-pendekatan-perencanaan-transportasi-perkotaan1.pdf
http://syafii.staff.uns.ac.id/files/2010/02/bab-2-pendekatan-perencanaan-transportasi-perkotaan1.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/%2038136/3/Chapter%25%2020II.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/%2038136/3/Chapter%25%2020II.pdf
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Sasaran penanganan jalan pada dasarnya  mempertahankan kondisi dan 

tingkat pelayanan jalan sedemikian sehingga diperoleh biaya transportasi 

total yang minimum. Masalah pemeliharaan  saat ini mulai banyak 

mendapat perhatian karena dapat mengurangi atau menekan terjadinya 

kerusakan yang lebih parah dan terjaganya usia pelayanan sehingga 

pemeliharaan jalan merupakan program penanganan jalan yang berada 

dalam prioritas tertinggi. Infrastruktur yang dijaga atau dipelihara akan 

dapat memiliki usia pelayanan yang lebih lama dibandingkan dengan yang 

tidak dikenakan kegiatan pemeliharaan. 

 

Pemeliharaan jalan menurut Bank, 1998 dalam Universitas Sumatera Utara 

adalah suatu proses untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan 

sepanjang tahun yang secara umum bertujuan untuk menjaga agar jalan 

tersebut tetap berfungsi melayani kebutuhan ekonomi sosial masyarakat 

sepanjang tahun dan mengurangi tingkat kerusakan serta biaya operasi 

kendaraan. 

1) Pemeliharaan Rutin 

Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki 

kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi 

pelayanan mantap. Pemeliharaan rutin hanya diberikan terhadap lapis 

permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendaraan 

(riding quality), tanpa meningkatkan kekuatan struktural dan 

dilakukan sepanjang tahun sedangkan pemeliharaan berkala dilakukan 

terhadap jalan pada waktu-waktu tertentu (tidak menerus sepanjang 

tahun) dan sifatnya meningkatkan kemampuan struktural. 

http://syafii.staff.uns.ac.id/files/2010/02/bab-2-pendekatan-perencanaan-transportasi-perkotaan1.pdf
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2) Pemeliharaan Berkala  

Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap 

kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi 

jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan 

rencana. 

3) Rehabilitasi  

Rehabilitasi merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap 

kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat 

menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari 

suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi 

kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan 

sesuai dengan rencana. 

 

b. Peningkatan Jalan 

Peningkatan jalan merupakan penanganan jalan guna memperbaiki 

pelayanan jalan yang berupa peningkatan struktural dan atau geometriknya 

agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan atau dengan kata lain, 

peningkatan jalan dilakukan untuk memperbaiki kondisi jalan dengan 

kemampuan tidak mantap atau kritis menjadi jalan dengan kondisi mantap. 

Pekerjaan peningkatan jalan adalah pekerjaan yang ditujukan untuk 

menambah kemampuan struktur jalan ke Muatan Sumbu Tunggal (MST) 

yang lebih tinggi atau menambah kapasitas jalan. Program peningkatan 

jalan terdiri atas:  

1) Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat 

meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap 
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atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan 

mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.   

2) Peningkatan kapasitas merupakan kegiatan penanganan jalan dengan 

pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah 

jumlah lajur.   

 

c. Pembangunan Konstruksi Jalan Baru  

Pengertian pembangunan konstruksi jalan baru adalah penanganan jalan 

dari kondisi belum tersedianya badan jalan sampai kondisi jalan dapat 

berfungsi. Pekerjaan konstruksi jalan baru juga berarti pekerjaan 

membangun jalan baru berupa jalan tanah atau jalan beraspal. 

 

2. Penentuan Urutan Prioritas Penanganan Jalan 

Beberapa kriteria yang berpengaruh dalam menentukan urutan prioritas 

pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten adalah sebagai berikut 

(Handhian, 2009) :   

a. Potensi ekonomi komoditi unggulan 

Potensi ekonomi dari komoditi unggulan diperoleh dari keuntungan yang 

nyata atau keuntungan yang diterima langsung oleh masyarakat dari hasil 

komoditi yang ada di sepanjang ruas jalan dalam satuan rupiah.  

b. Kondisi ruas jalan 

Kriteria kondisi ruas jalan diukur berdasarkan tingkat penilaian kerusakan 

dan luas kerusakan dalam satuan m2.   

c. Jumlah fasilitas umum dan sosial 
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Merupakan jumlah dari fasilitas umum dan sosial yang terdapat di 

sepanjang jalan. Fasilitas umum dan sosial yang diperhitungkan antara lain 

sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, pasar dan kantor 

pemerintahan dalam satuan buah.  

d. Hierarki Jalan 

Merupakan pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan, berdasarkan 

administrasi pemerintahan dan berdasarkan muatan sumbu yang 

menyangkut dimensi dan berat kendaraan. 

e. Jumlah penduduk 

Merupakan banyaknya jumlah penduduk pengguna ruas jalan (dinyatakan 

dalam satuan jiwa). 

f. LHR 

Merupakan lalu lintas harian rata-rata pada ruas jalan yang dinyatakan 

dalam satuan mobil penumpang (smp).  

g. Jumlah trayek angkutan umum 

Merupakan banyaknya trayek angkutan umum yang melewati ruas jalan 

yang dinyatakan dalam satuan buah.  

h. Jumlah Pemanfaatan Jalan 

Jumlah pemanfaatan ruas jalan merupakan banyaknya sektor komoditi 

unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, pariwisata, 

industri dan permukiman) dan sektor pelayanan publik (pendidikan, 

kesehatan, peribadatan dan permukiman) yang dilayani oleh ruas jalan. 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2013) diperoleh beberapa 

kriteria yang mempengaruhi dalam penentuan skala prioritas penanganan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_sumbu
http://id.wikipedia.org/wiki/Dimensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Berat
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ruas-uas jalan yang diidentifikasi melalui kajian pustaka, kemudian diuji 

dengan melakukan wawancara kepada para ahli dan praktisi. Hasil 

wawancara dikaji dan dirangkum sehingga didapatkan kriteria–kriteria 

penentu yaitu : 

1. Kondisi Teknis Jalan, terbagi atas sub kriteria : 

a. Kondisi Jalan 

b. Tingkat Kerusakan Jalan 

c. Tingkat Pelayanan Jalan  

2. V/C Ratio 

3. Beban Sumbu Standar (ESA) 

4. Kebijakan Pemerintah 

5. Kemampuan Anggaran 

6. Manfaat Ekonomi, terdiri atas sub kriteria : 

a. Ekonomi Masyarakat 

b. Biaya Operasional Kendaraan 

 

I. Tranplan (Transportation Planning) 

 

Tranplan merupakan suatu alat bantu berupa program yang digunakan untuk 

menganalisis kinerja pertumbuhan lalu lintas yang lazim disebut perencanaan 

transportasi. Tranplan dapat digunakan untuk menganalisis empat tahap 

pemodelan transportasi yang umum, yaitu bangkitan-tarikan perjalanan, distribusi 

perjalanan, pemilihan moda dan pemilihan rute perjalanan. 

 

Melalui software program perencanaan transportasi “Tranplan”, seluruh 

pengembangan model trip assignment dan validasi matriks OD (Origin 
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Destination) akan dibuat secara interaktif, sehingga seluruh rangkaian proses 

pengembangan model dilakukan secara tidak terpisah dan saling terkait erat. Hal 

ini menjadikan perkiraan besaran bangkitan perjalanan, akan terkait erat dengan 

perkiraan model distribusi perjalanan (trip distribution), pemilihan moda (moda 

split) dan pemilihan rute perjalanan (trip assignment). 

 

Dari model trip assignment dapat diidentifikasi kinerja jaringan jalan tahun dasar, 

dengan model indikator V/C ratio. Nilai V/C ratio ruas jalan lebih besar dari 0,85 

mengindikasikan bahwa ruas jalan tersebut telah over capacity, sehingga 

dibutuhkan suatu alternatif penanganan yang dapat berbentuk strategi supply 

driven, melalui pelebaran jalan dan/atau pembangunan jalan baru, atau dalam 

bentuk strategi demand driven, melalui pengendalian permintaan lalu lintas 

(traffic demand) antara lain dengan bentuk pengembangan angkutan umum 

(Tatralok Kabupaten Pringsewu, 2011). 

 

J. Pendekatan Pembebanan Wardrop Equilibrium  

Pertimbangan utama pembebanan lalu lintas adalah asumsi bahwa dasar 

pemilihan rute adalah biaya perjalanan. Ukuran yang digunakan tergantung pada 

karakteristik jalan, kondisi lalu lintas, dan persepsi pengendara tentang kondisi 

tersebut. Dalam hal ini efek stokastik tidak diperhitungkan (Novalina, 2010).  

 

Ada dua perilaku pokok  yang diusulkan sebagai dasar dari kondisi equilibrium, 

yaitu (Novalina, 2010) : 

1. Dalam kondisi equilibrium tidak ada pengguna jalan yang dapat mengubah 

rutenya untuk mendapatkan biaya perjalanan yang lebih murah, karena semua 
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rute yang tidak digunakan mempunyai biaya perjalanan yang sama atau lebih 

besar dari pada rute yang dilaluinya sekarang. Sehingga dapat dikatakan 

sistem tersebut mencapai kondisi seimbang menurut pandangan pengguna.  

2. Dalam kondisi optimum, total biaya sistem yang terjadi adalah minimum. 

Pendekatan pembebanan Wardrop Equilibrium mengacu pada prinsip Wardrop I 

yang menyatakan bahwa dalam kondisi macet, pengendara akan memilih suatu 

rute sampai tercapai kondisi yang tidak memungkinkan untuk seorangpun dapat 

mengurangi biaya perjalanannya dengan menggunakan rute yang lain. Apabila 

semua pengendara mempunyai persepsi yang sama tentang biaya, maka akan 

dihasilkan kondisi keseimbangan, artinya semua rute yang digunakan antar dua 

titik tertentu akan mencapai biaya perjalanan yang sama dan minimum, sedangkan 

rute yang tidak digunakan akan mencapai biaya perjalanan yang sama atau lebih 

mahal. 

 

K. Analisis Regresi Berganda 

 

Analisis regresi linier adalah hubungan secara linear antara variabel penjelas atau 

secara bebas, variabel independen (X) dengan variabel yang dipengaruhi, variabel 

terikat atau variabel dependen (Y), atau dalam artian ada variabel yang 

mempengaruhi dan ada variabel yang dipengaruhi (Sugiyono, 2013). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Analisis regresi linier ini banyak digunakan untuk uji pengaruh antara variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y).  
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Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara 

lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat 

(Sugiyono, 2013).  

Rumus : Y = a + b1X1 + b2X2 + ..... + bnXn ........................................................(5) 

Y = variabel terikat 

a  = konstanta 

b1, b2  = koefisien regresi 

X1, X2  = variabel bebas 

 

1. Uji F  

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk 

melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-

sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi 

yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Jika model 

signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi/peramalan, sebaliknya 

jika non/tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk 

peramalan (Hidayat, 2013). 

 

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika 

F hitung > dari F tabel, (Ho di tolak Ha diterima) maka model signifikan atau 

bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada Anova (Olahan dengan SPSS atau 

Microsoft Excel). Model signifikan selama kolom signifikansi (%) < alpha 

(tingkat kesalahan). Alpha ditentukan o.leh peneliti sendiri, biasanya 

digunakan nilai alpha 10%, atau 5% atau 1%. Dan sebaliknya jika F hitung < 

http://statistikian.blogspot.com/2012/11/one-way-anova-dalam-spss.html
http://statistikian.blogspot.com/2012/10/variabel-penelitian.html
http://statistikian.blogspot.com/2012/08/analisis-regresi-korelasi.html
http://statistikian.blogspot.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
http://statistikian.blogspot.com/p/spss.html
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F tabel, maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom 

signifikansi (%) akan lebih besar dari alpha. 

 

2. Uji t 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan t hitung dengan t 

tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, 

proses uji t identik dengan Uji F (Hidayat, 2013). 

 

L. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menurut Sugiyono, 2013 adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum.  

 

Ukuran numerik statistik deskriptif dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ukuran 

pemusatan data yang meliputi mean, median, modus; serta ukuran penyebaran 

data, meliputi rentang, variansi, dan simpangan baku (Setiawan, 2012). 

 

1. Ukuran Pemusatan 

Ukuran pemusatan atau ukuran lokasi adalah beberapa ukuran yang 

menyatakan dimana distribusi data tersebut terpusat. Ukuran pemusatan 

berupa nilai tunggal yang bisa mewakili suatu kumpulan data dan 

karakteristiknya (menunjukkan pusat dari nilai data). Jenis-Jenis Ukuran 

Pemusatan antara lain (Setiawan, 2012) : 

http://statistikian.blogspot.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html
http://statistikian.blogspot.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html
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a. Rata-rata (Mean) 

Rata-rata merupakan ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan. 

Keuntungan dari menghitung rata-rata adalah angka tersebut dapat 

digunakan sebagai gambaran atau wakil dari data yang diamati. Rata-rata 

peka dengan adanya nilai ekstrim atau pencilan. 

b. Median atau Nilai Tengah 

Median merupakan suatu nilai ukuran pemusatan yang menempati posisi 

tengah setelah data diurutkan. 

c. Modus 

Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data. 

Modus tidak dapat digunakan sebagai gambaran mengenai data. 

 

2. Ukuran Penyebaran Data/Dispersi  

Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk 

mengetahui seberapa besar penyimpangan data. Melalui ukuran penyebaran 

dapat diketahui seberapa jauh data-data menyebar dari titik pemusatannya. 

Jenis-Jenis Ukuran Penyebaran antara lain (Setiawan, 2012) : 

a. Rentang  

Rentang (Range) dinotasikan sebagai R, menyatakan ukuran yang 

menunjukkan selisih nilai antara maksimum dan minimum. Rentang cukup 

baik digunakan untuk mengukur penyebaran data yang simetrik dan nilai 

datanya menyebar merata. Ukuran ini menjadi tidak relevan jika nilai data 

maksimum dan minimumnya merupakan nilai ekstrim. 
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b. Variansi  

Variansi (variance) dinotasikan sebagai S2 atau σ2 adalah ukuran 

penyebaran data yang mengukur rata-rata kuadrat jarak seluruh titik 

pengamatan dari nilai tengah (mean). 

c. Simpangan Baku  

Simpangan baku (standar deviation) dinotasikan sebagai s atau σ, 

menunjukkan rata-rata penyimpangan data dari harga rata-ratanya. 

Simpangan baku merupan akar pangkat dua dari variansi. 

 


