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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1. Latar Belakang 

Batam merupakan salah satu kota di Indonesia dengan letak geografis 

yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini 

memiliki jarak yang cukup dekat dan berada pada perbatasan langsung dengan 

Malaysia dan Singapura. Sebagai kota yang terencana dalam segi infrastruktur dan 

penataan wilayah yang strategis, Batam merupakan salah satu kota di Indonesia 

dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Ketika dibangun pada tahun 1970-an 

oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni penduduk 

sekitar 7000 jiwa dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 

menumbus angka 1 juta jiwa lebih pada tahun 2014 (BPS Kota Batam, 2018). 

Pertumbuhan penduduk kota Batam berbanding lurus dengan 

perkembangan infrastruktur kota Batam, beberapa faktor cukup berperan dalam 

ketersediaan infrastruktur, di antaranya adalah  tingkat kepemilikkan kendaraan 

pribadi, frekuensi pergerakkan, moda berpergian, di mana ketiganya saling 

berhubungan. Tetapi faktor di luar justru lebih berpengaruh, yaitu jarak dari pusat 

kota, keberadaan jalan utama, dan tingkat kepadatan suatu pemukiman (Arga 

Satria, 2017).  

Salah satu infrastruktur yang berkembang seiring pertambahan penduduk 

di kota Batam adalah jalan raya. Keberadaan jalan di Kota Batam sangatlah 

penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian di Kota Batam, salah satu 
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jalan yang menjadi perhatian utama di Kota Batam adalah jalan Gajah Mada. 

Jalan Gajah Mada yang diklasifikasikan jalan arteri menurut Permenpu 

19/Prt/M/2011 merupakan salah satu jalan yang kondisinya berada di tengah kota 

sebagai jalan penghubung utama sehingga jalan ini terbilang aktif untuk segala 

jenis kendaraan. Namum dalam kenyataannya di lapangan, pengguna jalan masih 

merasa kurang nyaman dalam berkendara hal ini dapat dilihat dari data konflik 

lalulintas dan kecelakaan yang pernah terjadi, seperti dilansir Tribun Batam 2017, 

Jalan Gajah Mada dari arah Sekupang menuju Universitas Internasional Batam 

mengalami kemacetan panjang, sumber kemacetan dikarenakan adanya truk 

container yang mogok di tengah jalan tepat berada di jalan tanjakkan seberang 

perumahan Grand Summit. Salah satu penyebab terjadinya konflik lalulintas dan 

kecelakaan tersebut adalah kondisi geometrik jalan yang tidak sesuai dengan 

seharusnya. Oleh karena itu, menurut Garrick dan Wang (2005), karakteristik 

geometris jalan harus dievaluasi ulang dan dimodifikasi. Kondisi geometrik jalan 

merupakan alinyemen yang dapat ditentukan oleh kondisi topografi pada daerah 

yang ingin dibangun jalan dengan melihat kecepatan rencana dan jenis kendaraan 

yang melintas (Loebis dan Abdillah, 2005). Pembangunan geometrik jalan 

merupakan perkerjaan yang rumit sehingga perlu pertimbangan dan kajian yang 

mendalam sesuai dengan kriteria dan aspek-aspek teknis dan merujuk pada 

standar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Badruhaman, 2016).  

Pembangunan jalan Gajah Mada yang sudah cukup lama membutuhkan 

evaluasi karena dapat terjadi perbedaan kondisi lalu lintas kendaraan pada 

perencanaan dengan kondisi lalu lintas kendaraan sekarang. Kondisi geometrik 
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jalan yang ekstrim tanpa peringatan, jalan tidak dilengkapi dengan marka jalan, 

jalan bergelombang dan berbukit, dan rambu lalu lintas yang kurang memadai 

dapat memicu konflik lalu lintas bahkan kecelakaan di jalan. Selain karena faktor 

jalan terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas 

diantaranya faktor pengemudi, faktor kendaraan, dan faktor prasarana jalan 

(Azizizrahm et al,. 2015).  

Berdasarkan uraian di atas jalan Gajah Mada perlu dilakukan evaluasi 

ulang yang meliputi, evalusasi geometrik khususnya alinyemen vertikal dan 

alinyemen horizontal serta evaluasi kelengkapan pada ruas jalan Gajah Mada.  

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini 

1. Apakah kondisi alinyemen vertikal ruas jalan Gajah Mada sudah sesuai 

dengan standar desain perencanaan geometrik? 

2. Apakah kondisi alinyemen horizontal ruas jalan Gajah Mada sudah sesuai 

dengan standar desain perencanaan geometrik? 

3. Apakah pelengkap ruas jalan Gajah Mada sudah sesuai? 

1.3.  Ruang Lingkup Penelitian/Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari penelitian ini: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada jalur dari Sekupang menuju Kampus 

Universitas Internasional Batam, dan hanya mengevaluasi nilai alinyemen 

vertical dan horizontal yang cukup tinggi yaitu pada posisi di depan pintu 

masuk perumahan Grand Summit. 
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2. Penelitian ini terbatas pada nilai parameter yang dapat menentukan 

kelayakkan alinyemen vertical dan horizontal serta kesesuaian pelengkap 

jalan, lebar dan bahu jalan. 

3. Pelengkap jalan yang dievaluasi hanya rambu lalu lintas dan marka jalan. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini 

1. Mengevaluasi kesesuaian alinyemen vertikal berdasarkan data perhitungan 

dengan data lapangan. 

2. Mengevaluasi kesesuaian alinyemen horizontal berdasarkan data 

perhitungan dengan data lapangan.  

3. Mengevaluasi kelengkapan ruas jalan Gajah Mada khususnya marka jalan 

dan rambu lalu lintas. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini 

1. Untuk mengetahui kondisi eksisting geometrik jalan. 

2. Menjadi bahan masukkan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam bidang 

yang bersangkutan. 

3. Penelitian ini nantinya bisa dijadikan untuk bahan evaluasi bagi 

pengendara yang melewati ruas jalan Gajah Mada. 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan yang diaplikasikan didalam penulisan penelitian ini 

sebagai berkut: 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini berisi tentang uraikan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan-landasan teori yang mendukung 

dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang diterapkan, 

rancangan penelitian, objek penelitian, variable penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisa yang digunakan. 

4. BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah analisis yang dilakukan dari data 

yang telah dikumpulkan di lapangan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir penutup dari skripsi, yang menjelaskan 

tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijalankan dan saran 

telah dimuat bagi para pembaca. 
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