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 BAB 2 

KINERJA RUAS JALAN DAN GUNA LAHAN 

 

2.1 Sarana dan Prasarana Transportasi 

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud atau tujuan; alat; media. Prasarana merupakan segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek, dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia).  

Sarana Transportasi adalah alat angkutan moda transportasi darat, laut dan udara 

yang dapat berupa kendaraan bermotor, kereta api, kapal atau pesawat udara. 

Prasarana Transportasi adalah segala sesuatu untuk keperluan menaikkan dan dan 

menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan 

pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan 

transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara. 

(Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017) 

2.2 Jalan 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, dan jalan kabel (Peraturan Pemeritah Nomer 34 Tahun 2017). 

Berdasarkan Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 Jalan adalah bangunan fisik 

di permukaan tanah dengan lebar tertentu untuk mendukung transportasi atau 

sebagai penghubung dari suatu tempat ke tempat lain.  

Jalan penghubung adalah jalan untuk keperluan aktifitas daerah yang sempit juga 

dipakai sebagai jalan penghubung antara jalan-jalan golongan yang sama atau 

berlainan. Fungsi jalan penghubung adalah untuk melayani lalulintas yaitu 

memenuhi kebutuhan aktifitas masyarakat setempat biasanya jalan perkotaan. 
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Sedangkan definisi jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu 

kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri 

berikut:  

 Digunakan oleh masyarakat umum  

 Dibiayai oleh perusahaan negara  

 Digunakan untuk kendaraan bermotor  

 Penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan 

Jalan raya pada umumnya dapat digolongkan dalam 4 klasifikasi yaitu: klasifikasi 

menurut fungsi jalan, klasifkasi menurut kelas jalan, klasifikasi menurut medan 

jalan dan klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan (Bina Marga, 1997).  

1. Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan Klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri atas 3 

golongan yaitu:  

a) Jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk 

dibatasi secara efisien 

b) Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi 

dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan 

jumlah jalan masuk dibatasi.  

c) Jalan lokal yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk 

tidak dibatasi. 

2. Klasifikasi menurut kelas jalan klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan 

kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam muatan 

sumbu terberat (MST) dalam satuan ton.  

3. Klasifikasi menurut medan jalan medan jalan diklasifikasikan berdasarkan 

kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. 

Keseragaman kondisi medan yang diproyeksikan harus mempertimbangkan 

keseragaman kondisi medan menurut rencana trase jalan dengan mengabaikan 

perubahan-perubahan pada bagian kecil dari segmen rencana jalan tersebut. 
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4. Klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan klasifikasi menurut wewenang 

pembinaannya terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/ 

Kotamadya dan Jalan Desa. 

 

2.3 Kinerja Ruas Jalan 

Kinerja ruas jalan merupakan sesuatu pengukuran kuantitatif yang menggambarkan 

kondisi tertentu yang terjadi pada suatu ruas jalan. Kinerja ruas jalan dapat 

didefinisikan, sejauh mana kemampuan jalan menjalankan fungsinya, 

(Morlok,1978).  

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) analisis kinerja ruas jalan yang 

dihitung antara lain Volume Capacity Ratio (VCR) dan Tingkat Pelayanan Jalan 

(Level Of Service). 

2.3.1 Volume Kendaraan 

Volume kendaraan atau arus lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati 

suatu titik atau garis tertentu pada suatu penampang melintang jalan. Data 

pencacahan volume lalu lintas adalah informasi yang diperlukan untuk fase 

perencanaan, desain, manajemen sampai pengoperasian jalan (Sukirman, 1994). 

Menurut Sukirman volume lalu lintas menunjukan jumlah kendaraan yang 

melintasi satu titik pengamatan dalam satu satuan waktu (hari, jam, menit). 

Sehubungan dengan penentuan jumlah dan lebar jalur, satuan volume lalu lintas 

yang umum dipergunakan adalah lalu lintas harian rata-rata, volume jam 

perencanaan dan kapasitas. Jenis kendaraan dalam perhitungan ini diklasifikasikan 

dalam 3 macam kendaraan yaitu:   

1) Kendaraan Ringan (Light Vechicles= LV) Indeks untuk kendaraan bermotor 

dengan 4 roda (mobil penumpang)   

2) Kendaraan berat (Heavy Vechicles= HV) Indeks untuk kendaraan bermotor 

dengan roda lebih dari 4 (bus, truk 2 gandar, truk 3 gandar dan kombinasi 

yang sesuai),   

3) Sepeda motor (Motor Cycle= MC) Indeks untuk kendaraan bermotor dengan 

2 roda.  
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Data jumlah kendaraan kemudian dihitung dalam kendaraan/jam untuk setiap 

kendaraan, dengan faktor koreksi masing-masing kendaraan yaitu terlihat pada 

tabel: 

Tabel 2.1 

Keterangan Nilai SMP 

Jenis kendaraan 
Nilai satuan mobil penumpang 

(SMP/Jam) 

Kendaraan berat (HV) 1,3 

Kendaraan ringan (LV) 1,0 

Sepeda motor (MC) 0,4 

Sumber: MKJI 1997 

Selanjutnya, hasil faktor satuan mobil penumpang (P) ini dimasukkan dalam rumus 

volume lalu lintas: 

Q = P × Qv 

Dengan: 

Q = Volume kendaraan bermotor (smp/jam), 

P = Faktor satuan mobil penumpang, 

Qv = Volume kendaraan bermotor (kendaraan per jam) 

2.3.2 Hambatan Samping 

Hambatan samping adalah aktifitas samping segmen jalan yang berdampak 

terhadap kinerja lalu lintas (MKJI, 1997). Banyaknya aktifitas samping jalan sering 

menimbulkan berbagai konflik yang sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran 

lalu lintas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kelas hambatan samping 

dengan frekuensi bobot kejadian per jam per 200 meter dari segmen jalan yang 

diamati, pada kedua sisi jalan. Perhitungan rumus hambatan samping bisa 

dikonversikan sesuai dengan panjang jalan tiap segmen (MKJI 1997) seperti tabel 

dibawah ini : 

Tabel 2.2 

Penentuan Tipe Frekuensi Kejadian Hambatan Samping 

No 
Tipe Kejadian Hambatan 

Samping 
Simbol Faktor Bobot Frekuensi Kejadian 

1 Pejalan Kaki PED 0,5 /Jam, 200 M 
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No 
Tipe Kejadian Hambatan 

Samping 
Simbol Faktor Bobot Frekuensi Kejadian 

2 Kendaraan Parkir PSV 1,0 /Jam, 200 M 

3 Kendaraan Keluar Masuk EEV 0,7 /Jam, 200 M 

4 Kendaraan Lambat SMV 0,4 /Jam, 200 M 

Sumber: MKJI 1997 

Analisis hambatan samping dilakukan dengan melakukan perkalian antara 

banyaknya tipe kejadian hambatan samping dengan nilai faktor bobot yang 

menghasilkan nilai hambatan samping. Setelah mendapatkan nilai hambatan 

samping maka dapat diketahui klasifikasi kelas hambatan samping. Berikut adalah 

tabel kelas hambatan samping: 

Tabel 2.3 

Kelas Hambatan Samping 

Kelas Hambatan 

Samping 
Simbol 

Jumlah 

Kejadian per 

200m per jam 

Kondisi Daerah 

Sangat rendah VL <100 
Daerah pemukiman, hampir tidak 

ada kegiatan 

Rendah L 100-299 
Daerah pemukiman, beberapa 

angkutan umum, dsb 

Sedang M 300-499 
Daerah industri, beberapa toko di 

jalan 

Tinggi H 500-899 
Daerah komersil dengan aktivitas sisi 

jalan tinggi 

Sangat tinggi VH >900 
Daerah komersil dengan aktivitas 

pasar di samping  jalan 
Sumber: MKJI 1997 

2.3.3 Kapasitas Jalan 

Kapasitas jalan didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik di jalan 

yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Untuk jalan dua 

lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah, tetapi untuk jalan dengan 

banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per lajur. (MKJI, 

1997). Kapasitas suatu jalan biasanya dinyatakan dalam kendaraan/jam atau satuan 

mobil penumpang/jam (smp/jam). Untuk mencari kapasitas jalan (C) smp/jam 

menurut MKJI 1997, menggunakan rumus dibawah ini: 

C = CO x FCW  x FCSP x FCSF x FCcs (smp/jam) 
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Dimana:  

CO = Kapasitas dasar (smp/jam), yang diperoleh berdasarkan tipe jalan 

dari jumlah lajur dan  jalurnya 

FCW  = Faktor penyesuaian lebar jalan berdasarkan tipe jalannya 

FCSP = Faktor penyesuaian pembagian arus 

FCSF = Faktor koreksi hambatan samping dan bahu jalan 

FCcs  = Faktor penyesuaian ukuran kota. 

- Kapasitas dasar (Co) 

Menurut MKJI 1997, Kapasitas dasar (CO) ditentukan berdasarkan nilai kapasitas 

dasar dengan variabel masukan tipe jalan. Suatu kapasitas yang berlaku untuk jalan 

perkotaan dengan ketentuan pada tiap tipe jalan yaitu 2 lajur 2 arah (2/2), 4 lajur 2 

arah (4/2), dan 1-3 lajur 1 arah (1-3/1). Secara singkatan nilai dari setiap faktor 

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.4  

Kapasitas Dasar (CO) 

Tipe jalan Kapasitas dasar (smp/jam) Catatan 

Empat lajur terbagi / jalan satu arah  

Empat lajur tak terbagi 

Dua lajur tak terbagi 

1650 

1500 

2900 

Per lajur 

Per lajur 

Total dua arah 

  Sumber: MKJI 1997 

- Faktor penyesuaian lebar jalan (FCW) 

Menurut MKJI 1997, faktor penyesuaian lebar jalan (FCW) ditentukan berdasarkan 

lebar jalur lalu lintas (WC). Faktor ini dapat dilihat tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.5  

Faktor Penyesuaian Lebar Jalan (FCW) 

Tipe jalan Lebar jalur efektif (WC) (m) FCW 

Empat lajur terbagi atau jalan satu 

arah 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,02 

1,04 
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Tipe jalan Lebar jalur efektif (WC) (m) FCW 

Empat lajur tak terbagi 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

1,09 

Dua lajur tak terbagi 

Total dua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

0,56 

0,87 

1,00 

1,14 

1,25 

1,29 

1,34 

Sumber: MKJI 1997 

- Faktor Penyesuaian Pembagian Arus (FCSP) 

Penentuan faktor koreksi untuk pembagian arus didasarkan pada kondisi arus lalu 

lintas dari kedua arah atau untuk jalan tanpa pembatas median. Untuk jalan satu 

arah dan atau jalan dengan pembatas median, faktor koreksi kapasitas akibat 

pembagian daerah adalah 1,0. FCSP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 2.6  

Faktor Penyesuaian Pembagian Arus (FCSP) 

Pemisah arah  (SP) % - % 50 – 50 55 – 45 60 - 40 65 - 35 70 - 30 

 

FCSP 

Dua lajur (2/2) 1 0,97 0,94 0,91 0,88 

Empat lajur (4/2) 1 0,987 0,97 0,955 0,94 

Sumber: MKJI 1997 

- Faktor Koreksi Hambatan Samping Dan Bahu Jalan 

Hambatan samping adalah pengaruh yang disebabkan oleh adanya pejalan kaki, 

angkutan umum atau angkutan lainnya yang berhenti, kendaraan lambat dan 

kendaraan yang keluar masuk dari lahan di samping jalan. Untuk menentukan 

faktor koreksi hambatan samping dan bahu jalan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 2.7 

 Faktor Koreksi Hambatan Samping dan Bahu Jalan 

Tipe Jalan 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

Faktor Koreksi Gangguan Akibat Samping Dan 

Lebar Bahu Jalan 

Lebar Bahu Jalan Efektif 

< 0,5 1,0 1,5 > 2,0 

4 Jalur 2 Arah 

Berpembatas 

Median (4/2D) 

Sangat Rendah 0,95 0,97 0,99 1,01 

Rendah 0,94 0,96 0,98 1 

Sedang 0,91 0,93 0,95 0,98 

Tinggi 0,86 0,89 0,92 0,95 

Sangat Tinggi 0,81 0,85 0,88 0,92 

 

4 Jalur 2 Arah 

Tanpa 

Pembatas 

Median 

(4/2UD) 

Sangat Rendah 0,95 0,97 0,99 I,01 

Rendah 0,93 0,95 0,97 1 

Sedang 0,9 0,92 0,95 0,97 

Tinggi 0,84 0,87 0,9 0,93 

Sangat Tinggi 0,77 0,81 0,85 0,9 

 

2 Jalur 2 Arah 

Tanpa 

Pembatas 

Median < 0,5 

(2/2UD) 

Sangat Rendah 0,98 0,95 0,97 0,99 

Rendah 0,93 0,92 0,95 0,97 

Sedang 0,87 0,88 0,91, 0,94 

Tinggi 0,78 0,81 0,84 0,88 

Sangat Tinggi 0,68 0,72 0,77 0,82 

Sumber: MKJI 1997 

 

- Faktor penyesuaian ukuran kota (FCcs) 

Kapasitas penyesuaian ukuran kota (FCcs) dapat ditentukan melalui tabel berikut. 

Tabel 2.8 

Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCcs) pada Jalan 

Perkotaan 

Ukuran Kota (Juta penduduk) Factor penyesuaian untuk ukuran kota 

<0,1 

0,1 - 0,5 

0,5 – 1,0 

1,0 – 3,0 

>3,0 

0,86 

0,90 

0,94 

1,00 

1,04 

Sumber: MKJI 1997 
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2.3.4 Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) 

Level Of Service (LOS) atau tingkat pelayanan jalan adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. 

Suatu jalan dikategorikan mengalami kemacetan apabila hasil perhitungan LOS 

menghasilkan nilai mendekati 1. Dalam menghitung LOS di suatu ruas jalan, 

terlebih dahulu harus mengetahui kapasitas jalan (C) yang dapat dihitung dengan 

mengetahui kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalan, faktor penyesuaian 

pemisah arah, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan 

samping, dan faktor penyesuaian ukuran kota. Kapasitas jalan (C) sendiri 

sebenarnya memiliki definisi sebagai jumlah kendaraan maksimal yang dapat 

ditampung di ruas jalan selama kondisi tertentu (MKJI, 1997). Perhitungan tingkat 

pelayanan jalan didapat dari nilai VCR atau nilai Volume to Capacity Ratio yang 

menghitung volume kendaraan dibagi dengan kapasitas jalan.  

Tabel 2.9  

Tingkat Pelayanan Jalan 

Tingkat 

Pelayanan 
Rasio V/C Karakteristik 

A < 0,60 
Arus bebas, volume rendah dan kecepatan 

tinggi 

B 0,60 < V/C < 0,70 

Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh 

lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas 

dalam memilih kecepatannya. 

C 0,70 < V/C < 0,80 
Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh 

lalu lintas 

D 0,80 < V/C < 0,90 

Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah 

dan berbeda-beda, volume mendekati 

kapasitas 

E 0,90 < V/C < 1 
Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan 

berbeda-beda, volume mendekati kapasitas 

F >1 

Arus yang terhambat, kecepatan rendah, 

volume diatas kapasitas, sering terjadi 

kemacetan pada waktu yang cukup lama. 

Sumber: Keputusan menteri perhubungan no 14 tahun 2006 
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- Tingkat pelayanan (tergantung-arus) 

Hal ini berkaitan dengan kecepatan operasi atau fasilitas jalan, yang tergantung 

pada perbandingan antara arus terhadap kapasitas. Oleh karena itu, tingkat 

pelayanan pada suatu jalan tergantung pada arus lalulintas. Definisi ini digunakan 

oleh Highway Capacity Manual yang mempunyai enam buah tingkat pelayanan, 

yaitu: 

 Tingkat pelayanan A − arus bebas 

Kondisi arus lalulintasnya bebas antara satu kendaraan dengan kendaraan 

lainnya, besarnya kecepatan sepenuhnya ditentukan oleh keinginan pengemudi 

dan sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan. 

 Tingkat pelayanan B − arus stabil (untuk merancang jalan antarkota) 

Kondisi arus lalulintas stabil, kecepatan operasi  mulai dibatasi oleh kendaraan 

lainnya dan mulai dirasakan hambatan oleh kendaraan di sekitarnya. 

 Tingkat pelayanan C − arus stabil (untuk merancang jalan perkotaan) 

Kondisi arus lalulintas masih dalam batas stabil, kecepatan operasi mulai 

dibatasi dan hambatan dari kendaraan lain semakin besar. 

 Tingkat pelayanan D − arus mulai tidak stabil 

Kondisi arus lalulintas mendekati tidak stabil, kecepatan operasi menurun 

relatif cepat akibat hambatan yang timbul, dan kebebasan bergerak relatif kecil. 

 Tingkat pelayanan E − arus tidak stabil (tersendat-sendat) 

Volume lalulintas sudah mendekati kapasitas ruas jalan, kecepatan kira-kira 

lebih rendah dari 40 km/jam. Pergerakan lalulintas kadang terhambat. 

 Tingkat pelayanan F − arus terhambat (berhenti, antrian, macet) 

Pada tingkat pelayanan ini arus lalulintas berada dalam keadaan dipaksakan, 

kecepatan relatif rendah, arus lalulintas sering terhenti sehingga menimbulkan 

antrian kendaraan yang panjang. 

2.4 Kecepatan 

Kecepatan menggambarkan tingkat pergerakan kendaraan yang dinyatakan dalam 

jarak tempuh persatuan waktu atau nilai perubahan jarak terhadap waktu. Satuannya 

adalah kilometer/jam. 
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Menurut (MKJI 1997) Manual ini menggunakan kecepatan tempuh (sinonim 

dengan kecepatan perjalanan) sebagai ukuran kinerja utama dari segmen jalan 

bebas hambatan, karena mudah dimengerti dan diukur, dan merupakan masukan 

perlu bagi biaya pemakaian jalan bebas hambatan pada analisis ekonomi.  

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997 Kecepatan 

Kendaraan/Kecepatan tempuh, dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut ini:  

V=(L/t)x60 

Dimana: V  =  Kecepatan rata-rata (Km/jam) 

t   = Waktu tempuh (menit) 

L  = Panjang jalan (Km) 

2.5 Ketentuan Kecepatan di Jalan Kolektor Primer 

Berbagai jenis jalan menentukan ketentuan kecepatannya, maka dari itu dibawah 

ini terdapat standar ketentuan kecepatan berdasarkan hirarki jalan, yaitu untuk jalan 

kolektor primer. Ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.10 

Ketentuan Kecepatan di Jalan Kolektor Primer 

Tingkat 

Pelayanan 
Karakteristik Operasi Terkait 

A ƒ Kecepatan lalu lintas > 100 km/jam 

 ƒ Volume lalu lintas sekitar 30% dari kapasitas (yaitu 600 smp/jam/lajur) 

B ƒ Awal dari kondisi arus stabil 

 ƒ Kecepatan lalu lintas sekitar 90 km/jam 

 ƒ Volume lalu lintas tidak melebihi 50% kapasitas (yaitu 1000 smp/jam/lajur) 

C ƒ Arus stabil 

 ƒ Kecepatan lalu lintas > 75 km/jam 

 ƒ Volume lalu lintas tidak melebihi 75% kapasitas (yaitu 1500 smp/jam/lajur) 

D ƒ Mendekati arus tidak stabil 

 ƒ Kecepatan lalu lintas sekitar 60 km/jam 

 ƒ Volume lalu lintas sampai 90% kapasitas (yaitu 1800 smp/jam/lajur) 

E ƒ Arus pada tingkat kapasitas (yaitu 2000 smp/jam/lajur) 

 ƒ Kecepatan lalu lintas sekitar 50 km/jam 

 ƒ arus tertahan, kondisi terhambat (congested) 

F ƒ Kecepatan lalu lintas < 50 km/jam 

Sumber: Keputusan menteri perhubungan no 14 tahun 2006 
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2.6 Sistem Guna Lahan dan Transportasi 

Transportasi dan tata guna lahan berhubungan sangat erat, sehingga biasanya 

dianggap membentuk satu landuse transport system. Agar tata guna lahan dapat 

terwujud dengan baik maka kebutuhan transportasinya harus terpenuhi dengan 

baik. Sistem transportasi yang macet tentunya akan menghalangi aktivitas tata guna 

lahannya. Sebaliknya, transportasi yang tidak melayani suatu tata guna lahan akan 

menjadi sia-sia, tidak termanfaatkan. Penggunaan lahan adalah hasil akhir dari 

aktivitas dan dinamika kegiatan manusia dipermukaan bumi (dinamis). Secara 

umum penggunaan lahan di Indonesia merupakan akibat nyata dari suatu proses 

yang lama dari adanya interaksi yang tetap, keseimbangan dan dinamis, antara 

aktivitas-aktivitas penduduk di atas lahan, dan keterbatasan-keterbatasan di dalam 

lingkungan tempat hidup mereka.  

2.7 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan, digunakan agar dapat mempermudah dan 

memberikan gambaran untuk penelitian. 

Studi terdahulu yang dicantumkan memiliki keterkaitan terhadap kinerja ruas jalan 

terhadap bangkitan tarikan dan guna lahan atau kegiatan masyarakat sekitar. Untuk 

lebih jelasnya dapat diliat pada tabel dibawah ini: 

Table 2.11 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Jenis 

Penelitian 
Judul Metode Hasil Penelitian 

Andi Nugroho 

Jati 

Jurnal Kajian Tarikan 

Pergerakan Lalu 

Lintas Pada Guna 

Lahan Komersial 

Koridor Jalan Prof. 

Sudhartono 

Semarang 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Eksplanatori 

Semakin banyak volume lalu 

lintas yang melewati kawasan, 

maka semakin besar pula 

kemungkinan terjadinya 

tarikan pergerakan menuju 

kawasan komersial tersebut. 

Tingginya pergerakan lalu 

lintas yang ada, ditambah 

manajemen tranportasi yang 

masih kurang akan 

menyebabkan kemacetan. 
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Nama 

Peneliti 

Jenis 

Penelitian 
Judul Metode Hasil Penelitian 

Akhmad 

Saugih 

Skripsi Dampak Keberadaan 

Terminal Bayangan 

Terhadap Kinerja 

Jalan Raya Sadang-

Subang Kabupaten 

Purwakarta 

Deskriptif 

Kualitatif 

Kuantitatif 

Aktivitas-aktivitas di terminal 

bayangan tidak terlalu 

membawa dampak terhadap 

Kinerja Jalan Sadang-Subang 

karena apabila dibandingkan 

dengan sebelum adanya 

terminal bayangan kinerja 

jalan tidak jauh berbeda. 

Eliser Darma 

Putra Purba 

Skripsi Pengaruh Tata Guna 

Lahan Pada Kinerja 

Lalu Lintas Jalan 

Sam Ratulangi 

Manado 

Deskriptif 

Kualitatif 

Kuantitatif 

Pengaruh yang ditimbulkan 

oleh aktivitas komersial 

terhadap kinerja jalan di ruas 

jalan Sam Ratulangi yaitu 

berdampak pada kemacetan 

karena faktor – faktor seperti 

hambatan samping, tata guna 

lahan, dan kapasitas jalan. 

 




