
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi adalah suatu tindakan, proses atau hal untuk memindahkan 

barang dari suatu tempat ketempat yang lain (Morlok, 1985) dalam jurnal 

(Suwarni, 2017). Moreno et al., (2016) melakukan penelitian di Spanyol 

untuk mengevaluasi operasi lalu lintas dan kualitas layanan pada jalan, dilihat 

dari rata-rata kecepatan bergerak dan presentase waktu yang dihabiskan untuk 

mengamati permasalahan yang terjadi. Permasalahan transportasi disebabkan 

karena kapasitas dan kinerja jalan yang tidak cukup untuk menampung 

pergerakan penduduk yang mengalami peningkatan. Menurut penelitian 

Blanka Kalupová dan Ivan Hlavoň (2016) bagian dari persatuan Eropa 

menyebabkan peningkatan bebas perpindahan orang dan barang, sehingga 

mereka mengangkat masalah yang berkaitan dengan transportasi pada 

kemacetan lalu lintas. Efesiensi transportasi harus di dukung oleh 

infrasturktur yang ada dan penggunaan sistem tol juga pengoperasian jaringan 

jalan baru. 

  Indonesia juga termasuk negara dengan penduduk terpadat dan 

pemakaian kendaraan pribadi yang terus mengalami peningkatan sehingga 

terjadi kemacetan lalu lintas. Akibat peningkatan jumlah kendaraan maka 

akan berdampak pada sarana dan prasarana juga kapasitas jalan untuk 

menampung seluruh kendaraan. Permasalahan tersebut terjadi pada kota-kota 

besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Batam dan kota besar 

lainnya. 
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Batam merupakan kota besar yang termasuk pada provinsi Kepulauan 

Riau dengan peningkatan penduduk dan industri yang cukup pesat. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, jumlah penduduk 

kota batam pada tahun 2016 berjumlah 1.236.399 jiwa dengan kepadatan 

penduduk sebesar 787 Jiwa/Km² dan pertumbuhan penduduk sebesar 7.4 %. 

Peningkatan pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan pergerakan 

sehingga meningkatnya kebutuhan sarana trasnportasi dan prasana. Hal 

tersebut menyebabkan pertambahan jumlah kendaraan dan fasilitas 

penunjangnya, pelebaran jalan dan pertambahan panjang jalan serta kualitas 

jalan tersebut. Pertambahan kendaraan harus diimbangi dengan pertambahan 

jaringan jalan perkotaan. Jika diantara keduanya tidak seimbang maka 

masalah transpotasi akan terjadi seperti penurunan kecepatan kendaraan dan 

kemacetan lalu lintas yang berpengaruh pada tingkat pelayanan jalan. 

Penelitian ini menganalisis Ruas Jalan Bunga Raya yang merupakan tipe jalan 

empat lajur dua arah terbagi (4/2D). Berdasarkan pengamatan ruas jalan 

tersebut memiliki tingkat kesibukan yang cukup tinggi disebabkan kondisi 

jalan tersebut dekat dengan pusat perbelanjaan, perniagaan, perumahan dan 

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), sehingga banyak kendaraan 

yang keluar masuk pada aktivitas ruas jalan yang menyebabkan penurunan 

kinerja jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arus lalu lintas, 

kapasitas dan kinerja jalan pada ruas Jalan Bunga Raya untuk mendapatkan 

tingkat pelayanan jalan ruas tersebut dan menganalisis kinerja ruas jalan 

tersebut untuk 10 tahun mendatang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana arus lalu lintas dan kapasitas pada ruas Jalan Bunga Raya 

Kota Batam ? 

2. Bagaimana kinerja ruas Jalan Bunga Raya Kota Batam berdasarkan 

tingkat pelayanan jalan ? 

3. Bagaimana prediksi kinerja ruas Jalan Bunga Raya Kota Batam 10 

tahun mendatang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis arus lalu lintas dan kapasitas pada ruas Jalan Bunga Raya 

Kota Batam.  

2. Menganalisis kinerja ruas Jalan Bunga Raya Kota Batam berdasarkan 

tingkat pelayanan jalan. 

3. Menganalisis prediksi kinerja ruas Jalan Bunga Raya Kota Batam 10 

tahun mendatang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahan kajian akademik untuk memperluas pengetahuan dan referensi 

mengenai kinerja ruas jalan. 
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2. Bahan masukan untuk menganalisis karakteristik lalu lintas dengan 

kinerja jalan untuk beberapa tahun kemudian, agar dapat menentukan 

apa saja tindakan yang akan dilakukan  ke depannya untuk menekan 

laju kendaraan yang berdampak pada kinerja ruas jalan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Lokasi penelitian pada ruas Jalan Bunga Raya, Kota Batam, Kepulauan 

Riau. Survei dilakukan selama tiga hari, yaitu hari Senin, Kamis dan 

Minggu. 

2. Analisis menggunakan metode MKJI (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia) 1997 untuk menetukan tingkat pelayanan jalan. 

3. Penelitian ini membahas kapasitas, volume, hambatan samping dan 

derajat kejenuhan. 

4. Tidak menghitung (U-Turn) 

 

1.6     Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan uraian dari masing-masing bab 

yang terdapat pada skripsi dan dijelaskan secara mendasar tentang isi masing-

masing bab tersebut. Sistematika Pembahasan meliputi : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah tujuan penelitian,  manfaat penelitian, pembatasan masalah dan 

sistematika pembahasan. 
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2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu serta penjelasan 

yang bersangkutan dengan penelitian yang dijadikan sebagai landasan 

teori. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang penggunaan metode penelitian yang akan 

diterapkan dan berisikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

variabel penelitian, dasar-dasar pengukuran, teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data, serta metode analisa yang digunakan untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang hasil-hasil penelitian dilapangan yang 

disajikan dalam bentuk data, dan hasil dari analisis kinerja jalan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang bagian akhir penutup skripsi, yang 

menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dijalankan secara mendetail dan berisikan tentang saran yang dimuat 

bagi para pembaca. 
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