
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS KINERJA JARINGAN JALAN DI PROVINSI LAMPUNG 

DENGAN MENGGUNAKAN PEMODELAN TRANSPORTASI 

 

 

Oleh 

 

INTAN BONITA LUMBAN GAOL 

 

 

 

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung adalah wilayah yang 

menyimpan potensi serta fokus pada pengembangan lahan. Dalam rangka 

mengakomodasi kebutuhan pelayanan angkutan dimasa datang perlu adanya 

pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk konektivitas semua 

moda transportasi dimana pengembangan itu sendiri memerlukan acuan agar 

terdapat kesinambungan perencanaan dengan keterbatasan anggaran Pemerintah 

Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pergerakan dan 

dampak penerapan kebijakan terkait jaringan transportasi yang ada di Provinsi 

Lampung dan mengetahui pengaruh rencana pengembangan Jaringan Transportasi 

dengan skenario Dermaga, Tol Sumatera, Jalur Kereta Api, Bandara, Jembatan 

Selat Sunda. 

Wilayah penelitian adalah ruas jalan provinsi dan jalan nasional di Provinsi 

Lampung dengan jumlah 131 ruas jalan  dan dalam pemodelan ini sebanyak 40 

zona internal dan 3 zona eksternal di Provinsi Lampung. Data MAT tahun 2009 

yang dipakai merupakan data sekunder yang diperoleh berdasarkan data survey 

harian menggunakan Metode Furness untuk mendapatkan jumlah pergerakan pada 

rencana penerapan kebijakan. Analisis data pada penelitian menggunakan program 

SATURN dan menitikberatkan pada kondisi sebelum dan sesudah revitalisasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pola pergerakan menunjukkan 

adanya pola pergerakan menerus pada orang dari Provinsi Palembang ke Pulau 

Jawa atau sebaliknya tahun 2014 sebesar 8 juta penumpang pertahun dan dari 

Bengkulu ke Pulau Jawa dan sebaliknya sebesar 0,7 juta penumpang pertahun, (2) 

semua skenario meningkatkan kinerja jalan terutama setelah pembangunan Jalur 

Kereta Api dan Pembangunan Tol Sumatera dengan perubahan nilai VCR dari 0,83 

menjadi 0,45 pada simpang Asahan-Simpang Mesuji D saat pembangunan Tol 

Sumatera dan perubahan VCR dari 1,29 menjadi 0,45 pada simpang Terbanggi 

Besar-Bandar Jaya, (3) perlu dilakukannya rencana pengembangan jaringan jalan 

pada jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan, Jaringan Kereta Api, Jaringan 

Penyeberangan, Jaringan Laut dan Jaringan Udara di Provinsi Lampung. 
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