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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Bandar Lampung merupakan kabupaten kota  di Provinsi Lampung yang 

jumlah kepadatannya cukup tinggi, memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² 

dengan populasi penduduk 902.885 jiwa berdasarkan sensus 2013).  Fasilitas 

jalan, rambu dan marka jalan di Bandar Lampung sudah dapat dikatagorikan 

baik.  Namun sebagai kabupaten kota yang menjadi pusat perekonomian di 

Provinsi Lampung jumlah kepadatan lalu lintas tentunya akan meningkat 

dikarenakan penduduk dari wilayah perbatasan sekitar Bandar Lampung akan 

melakukan perjalanan untuk beraktifitas ke Kota Bandar Lampung di pagi hari 

dan akan melakukan perjalanan meninggalkan Kota Bandar Lampung disore 

hari. 

 

Jalan raya menjadi prasarana transportasi darat yang berperan penting dalam 

menunjang perkembangan  suatu wilayah.  Jalan raya memiliki fungsi yaitu 

sebagai prasarana untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lain 

secara aman, nyaman, cepat, dan ekonomis. 
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Menurut Binarto Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang 

ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan starata 

ekonomi yang hetergen dan bercorak materialitis dibandingkan dengan daerah 

di sekitarnya.  Sedangkan dalam UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah 

mendeskripsikan kawasan perkotaan yakni kawasan yang mempunyai kegiatan 

utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi .  Dengan 

meningkatnya perekonomian di Kota Bandar Lampung tentunya 

mengakibatkan permasalahan lalu lintas, jalan Zainal Abidin Pagar Alam – 

Bandar Lampung yang merupakan kawasan pendidikan tidak luput dari 

permasalahan kemacetan. 

 

Dengan meningkatnya volume lalu lintas maka akan menyebabkan berubahnya 

perilaku lalu lintas pada ruas jalan. Semakin tinggi kepadatan lalu lintas maka 

akan terjadi penurunan kecepatan dan berpengaruh pada waktu tempuh 

perjalanan. Kerugian yang timbul berupa kerugian waktu tempuh yang lebih 

lama dan juga kerugian materi karna pembebanan biaya bahan bakar yang 

digunakan. Oleh karenanya hal itu menjadi pertimbangan dilakukannya studi 

kasus mengenai arus lalu lintas dan kapasitas Jalan Zainal Abidin Pagar Alam  

Bandar Lampung untuk menganalisis permasalahan kemacetan sehingga dapat 

menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang 

ada. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian adalah : 

1. Mengetahui hubungan volume, kecepatan dan kerapatan lalu lintas harian 

pada jalan Zainal Abidin Pagar Alam – Bandar Lampung. 

2. Mengetahui kapasitas jalan di jalan Zainal Abidin Pagar Alam – Bandar 

Lampung dengan membandingkan kapasitas jalan secara teoritis. 

3. Mengetahui persentase sepeda motor dan mobil terhadap penggunaan jalan 

raya di jalan Zainal Abidin Pagar Alam – Bandar Lampung . 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitan dilakukan di jalan Zainal Abidin Pagar Alam – Bandar Lampung. 

2. Penelitian mengkaji tentang volume, kecepatan dan kerapatan  lalu lintas di 

jalan Zainal Abidin Pagar Alam – Bandar Lampung. 

3. Data-data yang dikelola adalah hasil survei kecepatan dan survei volume lalu 

lintas di jalan Zainal Abidin Pagar Alam – Bandar Lampung. 

4. Dalam penelitian ini dilakukan survei selama 3 hari yaitu pada hari Senin, 

Sabtu dan Minggu. 

5. Menganalisis perhitungan dengan menggunakan model matematis yaitu 

Metode Linier Greenshield  

 

 


