
  

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Lampung merupakan 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 R. A Kartini, Kemacetan banyak terjadi di akibatkan 

adanya pergerakan, kepadatan penduduk, kegiatan, dan laju 

pembangunan pada suatu kawasan. Jalan R. A Kartini adalah jalan 

satu arah yang menghubungkan antara jalan Wolter Monginsidi, 

dengan Teuku Umar. Jalan R. A Kartini termasuk wilayah yang 

padat pertokoan, dan terdapat mall-mall seperti Central Plaza, Mall 

Kartini, Pasar Bambu Kuning. Kepadatan penduduk di Bandar 

Lampung 902.885 jiwa (BPS, 2012) ini pun memicu meningkatnya 

kegiatan ekonomi atau aktivitas masyarakat yang mengakibatkan 

timbulnya tarikan perjalanan. 
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Selain mall dan pertokoan di jalan R. A Kartini, terletak sebuah 

kantor Telekomunikasi (Telkom). 

Beberapa aktivitas diatas akan menyebabkan adanya hambatan 

samping berupa pejalan kaki, penyeberang jalan,  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.  

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 R. A 

Kartini Bandar Lampung. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Terdapat banyak hambatan samping pada Ruas Jalan R. A 

Kartini 

b) Kemacetan yang diakibatkan hambatan samping berupa 

penyeberang jalan (anak sekolah). 

c) Kecepatan rata-rata kendaraan yang melintasi jalan R. A 

Kartini. 

 

1.3 TujuanPenelitian 

a) Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung kinerja 

jalan R. A Kartini yang ditinjau dari pengaruh hambatan 

samping. 

b) Untuk membandingkan kinerja jalan R. A Kartini saat 

adanya hambatan samping dan tanpa hambatan samping. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan agar tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan sesuai dengan judul 

penelitian, maka diberikan beberapa batasan masalah sebagai 

berikut :  

a) Lokasi penelitian yaitu jalan R. A Kartini Bandar Lampung 

sepanjang ± 100 m di depan LBPP LIA. 

b) Data untuk menganalisa kinerja jalan didapat dengan metode 

observasi langsung pada Jalan R. A Kartini. 

c) Waktu yang digunakan dalam mengambil data, dengan 

menggunakan 3 sample hari kerja yaitu Senin, Selasa dan 

Jumat masing – masing jam puncak yaitu sore hari pada pukul 

15.30 – 18.30 WIB.  

d) Perhitungan dan analisis menggunakan MKJI 1997 dan 

Microsoft Excel. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain: 

a) Untuk mengetahui kinerja jalan R. A Kartini. 

b) Untuk mengetahui kelas hambatan samping. 

c) Untuk mengetahui kecepatan kendaraan. 

d) Untuk mengetahui tingkat pelayanan jalan R. A Kartini 
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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. 


