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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1. Latar Belakang 

Jalan Jend. A. Yani  merupakan salah satu jalan di Batam yang 

mempunyai tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi.  Hal ini dikarenakan jalan 

tersebut merupakan penghubung antara Batam Centre / Nagoya yaitu pusat 

pemerintahan dan perniagaan dengan Batu Aji yaitu kawasan pemukiman padat 

penduduk.  Disepanjang jalan Jend. A. Yani terdapat kawasan industri panbill.  

Padatnya arus pejalan kaki yang menyeberang pada jalan tersebut sangat 

mengganggu lalu lintas yang ada.  Situasi tersebut sangat rawan terjadi kecelakaan 

terutama bagi pejalan kaki yang berada pada posisi yang lemah.  Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki pada kawasan 

tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik penyeberang jalan? 

2. Bagaimana karakteristik arus lalulintas? 

3. Fasilitas apa yang harus disediakan di kawasan batamindo? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui karakteristik penyeberangan jalan. 

2. Mengetahui karakteristik arus lalu lintas (kecepatan, kepadatan, headway, gap 

distance dan jam puncak). 

3. Mengetahui fasilitas yang harus disediakan di kawasan batamindo. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menyelesaiakan masalah-masalah lalulintas perkotaan dibutuhkan 

berbagai cara pengaturan. 

Pada penelitian ini penulis membatasi pada: 

• Batasan lokasi penelitian yaitu pada jalur jalan Jend. A. Yani tepatnya di 

depan plaza batamindo hingga sebelum persimpangan depan panbil mall. 

• Batasan waktu survey : 

o Hari : Minggu dan Senin 

o Jam : 07.00 s/d 17.00 

• Batasan masalah yaitu pada analisa kebutuhan fasilitas pejalan kaki pada jalan 

Jend. A. Yani pada ruas jalan depan plaza batamindo sampai dengan 

persimpangan depan panbil mall. 
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1.5.  Sistematika Pembahasan 

Secara umum ruang lingkup kajian skripsi ini terbagi atas : 

1. Karakteristik pejalan kaki yang melakukan penyeberangan jalan pada jalan 

Jend. A. Yani di kawasan indutri mukakuning. 

2. Karakteristik Lalulintas pada jalan Jend. A. Yani di kawasan industry 

mukakuning. 

Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis, penyusun membagi skripsi 

ini menjadi beberapa bab, yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN; Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan dilanjutkan dengan batasan masalah dan sistematika 

pembahasan. 

2. BAB II KERANGKA TEORITIS; Menguraikan tinjauan pustaka, landasan 

teori dan hipotesis. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN; Menguraikan tentang diagram alir 

penelitian, persiapan survey dan pelaksanaan survey. 

4. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN; Menguraikan tentang gambaran 

lokasi penelitian, karakteristik penyeberang jalan dan karakteristik arus 

lalulintas serta fasilitas yang disediakan. 

5. BAB V KESIMPILAN DAN SARAN; Berisikan tentang kesimpulan dan 

saran penulis. 
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