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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1         Latar Belakang 

 Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2012 jumlah 

kendaraan bermotor di  Indonesia mencapai 94.373.324 unit dan mengalami 

kenaikan pada tahun 2013 yaitu 104.118.969 unit. Dengan adanya kenaikan jumlah 

kendaraan yang cukup tinggi, menyebabkan beberapa permasalahan seperti 

kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas.  

 Perkembangan pembangunan dalam sektor transportasi di Indonesia terus 

beroperasi seperti jalan, jembatan, fasilitas penyebrangan dan masih banyak lagi, 

namun belum bisa mengurangi permasalahan akibat kenaikan jumlah kendaraan 

tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan sarana dan prasarana transportasi yang 

disediakan dan juga budaya masyarakat Indonesia yang belum memiliki 

kedisiplinan tinggi terhadap pola berlalu lintas yang baik. 

 Pertumbuhan ekonomi pada bidang industri, konstruksi dan jasa di Batam 

provinsi Kepulauan Riau cukup meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini, 

bila dibandingkan dengan daerah disekitarnya. Hal ini menyebabkan Batam 

memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu 1.236.399 jiwa pada tahun 2016 

(BPS 2016). Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi kondisi lalu lintas di 

Batam, yaitu tentang permasalahan kemacetan lalu lintas. 

 Masalah kemacetan ini terjadi di beberapa titik ruas jalan atau 

persimpangan. Salah satunya adalah ruas Jalan Ahmad Yani yang menghubungkan 

Simpang Panbil menuju Simpang Kabil, Kepri Mall. Padahal ruas jalan tersebut 
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mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan penunjang 

rutinitas masyarakat seperti bekerja, aktivitas pendidikan, perbelanjaan dan 

kebutuhan rekreasi. Oleh karena itu, kondisi lalu lintas di ruas Jalan Ahmad Yani 

harus memiliki kinerja yang baik untuk melayani masyarakat dalam menggunakan 

jalan tersebut, sehingga waktu yang dibutuhkan dan juga biaya operasional yang 

harus dikeluarkan oleh masyarakat tidak terlalu tinggi dan keselamatan serta 

kenyamanan masyarakat dapat dipenuhi. 

 Penelitian mengenai kinerja ruas jalan ini telah dilakukan oleh Barry (2009) 

dengan judul Kinerja Ruas Jalan Perkotaan Jalan Prof DR. Satrio, DKI Jakarta studi 

kasus Jalan Prof DR. Satrio DKI Jakarta, yang menghasilkan tingkat pelayanan 

jalan pada kondisi D, atau arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih 

dikendalikan namun menurun relative cepat akibat hambatan yang timbul. 

Pengemudi dibatasi memilih kecepatan dan kebebasan bergerak relative kecil. Dan 

juga penelitian serupa telah dilakukan oleh Rahman (2015) berjudul Analisa 

Kinerja Ruas Jalan Studi Kasus : Jalan Waturenggong di Kota Makasar. 

Menghasilkan tingkat pelayanan jalan pada kondisi E atau arus tidak stabil karena 

volume lalu-lintas mendekati/berada pada kapasitas dimana kecepatan lebih rendah 

dari 40 km/jam dan pergerakan kendaraan terkadang terhenti. 
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1.2         Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah 

yang timbul adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana volume lalu lintas di ruas Jalan Ahmad Yani, Simpang Kabil 

Batam ? 

2. Bagaimana kapasitas ruas Jalan Ahmad Yani, Simpang Kabil Batam ? 

3. Bagaimana kinerja ruas Jalan Ahmad Yani, Simpang Kabil Batam ?  

1.3         Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian berada di ruas Jalan Sudirman dari arah Simpang Panbil 

menuju Simpang Kabil, Kepri Mall, Kota Batam, Kepulauan Riau. 

2. Survei dilakukan selama tiga hari yaitu pada hari Senin, Sabtu dan Minggu 

pada pukul 06.00-18.00. 

3. Tidak membahas persimpangan 

4. Tidak membahas U-Turn 

5. Tidak membahas perhitungan mengenai hubungan kecepatan, kepadatan 

dan volume kendaraan 

6. Metode analisis yang dilakukan yaitu menggunakan MKJI 1997. 

1.4         Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji volume lalu lintas di ruas Jalan Ahmad Yani, Simpang Kabil 

Batam. 
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2. Mengkaji kapasitas ruas Jalan Ahmad Yani, Simpang Kabil Batam. 

3. Mengevaluasi kinerja ruas Jalan Ahmad Yani, Simpang Kabil Batam. 

 

1.5         Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja ruas Jalan Ahmad Yani 

sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. 

2. Menambah informasi tentang kondisi lalu lintas di Batam 

3. Dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya dan juga sebagai 

bahan pembelajaran mahasiswa teknik sipil. 

 

1.6         Sistematika Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis, penulis membagi laporan 

skripsi ini dalam beberapa bab yakni: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, 

mencangkup masalah-masalah yang terjadi di ruas Jalan Ahmad Yani, 

batasan-batasan masalah yang tidak dikaji di penelitian ini, dan membahas 

tujuan serta manfaat dilakukannya penelitian ini, dan juga sistematika 

penulisan yang digunakan untuk menyusun laporan ini. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menerangkan tentang segala ketentuan, syarat, rumus dan aturan tentang 

lalu lintas, kinerja jalan, dan tingkat pelayanan jalan dengan menggunakan 
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data yang diperoleh dari berbagai sumber sebegai referensi untuk 

mengolah data sebagai topik dalam laporan skripsi ini.  

3. BAB III METODOLOGI  

Merupakan penjelasan dari proses dan tahap pelaksanaan survei lalu lintas, 

yang digunakan untuk menentukan tingkat pelayanan jalan.  

4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Membahas tentang analisa data  yang diperoleh melalui hasil survei lalu 

lintas. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 
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