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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi sebanyak 266,91 juta 

 jiwa. Dengan memiliki demografi populasi sebanyak ini sudah dipastikan 

banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari setengah 

populasi jiwanya dengan jumlah 162,3 juta unit. Di kota Bandung sendiri 

mempunyai populasi sebanyak 2.536.649 jiwa dengan banyaknya jumlah 

kendaraan bermotor 1,7 juta unit yang memenuhi jalanan kota Bandung sehingga 

mempengaruhi pula kapasitas jalannya (Badan Pusat Statistik, 2019). 

 Karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota Bandung, 

intensitas sarana tempat parkir tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah ruas 

jalan. Salah satunya berada diruas jalan Surapati di depan kantor imigrasi kota 

Bandung yang terletak di Jalan Surapati no.82. Dengan banyaknya kendaraan 

bermotor yang parkir sembarang di depan kantor imigrasi tersebut mempengaruhi 

kinerja ruas jalan pada jalan Surapati. 

 Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan meneliti permasalahan kinerja 

ruas jalan Surapati di depan Kantor Imigrasi Kota Bandung yang terjadi akibat 

kegiatan parkir dan berhenti dengan sembarang tanpa memperhatikan rambu serta 

kegiatan menyebrang tanpa melihat marka jalan yang sudah tertera, sehingga dapat 

diketahui sistem parkir, berhenti, dan menyebrang yang benar dan juga dapat 

memberikan masukan bagi pihak yang terkait. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas 

adalah bagaimana kinerja ruas jalan yang terjadi pada jalan Surapati di depan 

Kantor Imigrasi kota Bandung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja ruas jalan yang 

terjadi di ruas jalan Surapati di depan Kantor Imigrasi kota Bandung.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan dalam menangani permasalahan kinerja ruas jalan Surapati yang 

ditimbulkan oleh kendaraan bermotor di depan Kantor Imigrasi kota Bandung.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut: 

1. Pengamatan dilakukan di ruas jalan Surapati di depan Kantor Imigrasi kota 

Bandung. 

2. Pengamatan dilakukan pada hari kerja dengan durasi 12 jam 

3. pengamatan dilakukan pada pukul 06:30 - 18:30  

4. Prosedur perhitungan kinerja ruas jalan berdasarkan MKJI 1997 

5. Penelitian dilakukan untuk mencari kinerja ruas jalan pada jalan Surapati di 

depan Kantor Imigrasi kota Bandung 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah yang terjadi, tujuan penelitian, manfaat dan ruang lingkup penelitian serta 

sistematika penulisan yang akan diterapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas tentang dasar - dasar teori yang terkait dengan 

penelitian dan menjadi dasar kajian penelitian Tugas Akhir ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode atau pendekatan yang 

digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan 

penelitian ini secara rinci. 
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BAB IV ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA 

Dalam bab ini akan dibahas tentang kumpulan data yang dipergunakan, 

analisis data, dan pengolahan data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

  

 

 

 

 

 




