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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan 

jumlah penduduk mencapai 2,507.888 jiwa pada tahun 2019 (sumber: BPS Kota 

Bandung, 2020). Setiap tahunnya, jumlah penduduk Kota Bandung bertambah 

sebesar 0,17%. Kondisi ini berdampak pada pertambahan jumlah kendaraan di Kota 

Bandung.  

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Bandung, jumlah kendaraan di 

Kota Bandung meningkat sebanyak 11% setiap tahunnya. Pada tahun 2018 tercatat 

sebanyak 536.973 unit kendaraan roda empat dan 1.251.080 unit kendaraan roda 

dua. Tingginya angka pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut mengakibatkan 

kepadatan di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung terutama pada jam-jam tertentu. 

Salah satu ruas jalan yang mengalami kepadatan adalah ruas Jalan  Dr. H. 

Djundjunan. Bisa dipahami bahwa jalan Dr, H. Djundjunan adalah salah satu akses 

keluar masuk kendaraan antar kota. Jalan ini melayani akses jalan untuk kendaraan 

dari Kota Cimahi menuju Kota Bandung begitu juga sebaliknya serta askes jalan 

untuk kendaraan dari Tol Pasteur menuju Kota Bandung begitu juga sebaliknya. 

Kemacetan lalu lintas terjadi pada jam-jam sibuk yaitu pada pagi hari pukul 

07.00 WIB dan sore hari pukul 16.30 WIB. Kemacetan lalu lintas terjadi karena ada 

banyak aktivitas masyarakat diantaranya berangkat kerja, berangkat sekolah, 

angkut muatan sampah, dan aktivitas lainnya. Hambatan samping seperti kendaraan 

yang berhenti sementara pada lajur kiri hingga kendaraan yang parkir pada tempat 

yang tidak diperkenankan menambah panjang antrian kendaraan pada ruas jalan ini. 

Salah satu aktivitas yang menjadi permasalahan adalah angkut muatan 

sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terusan Pasteur. Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk 

mengumpulkan sampah dari penduduk yang tinggal disekitar wilayah TPS sebelum 

diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPS Terusan Pasteur menampung 

sementara sampah dari masyarakat di sekitaran pemukiman Kecamatan Sukajadi. 
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Setiap harinya truk akan mengangkut sampah tersebut menuju tujuan akhir yaitu 

TPA Sarimukti. 

Selama kegiatan angkut muatan sampah kondisi lalulintas akan mengalami 

gangguang yang pada akhirnya menyebabkan antrian kendaraan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, perlu dianalisa berapa panjang antrian yang ditimbulkan akibat 

proses angkut muatan sampah yang dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa panjang antrian kendaraan akibat kegiatan proses angkut muatan 

sampah? 

2. Berapa lama yang yang dibutuhkan untuk normalisasi antrian kendaraan 

akibat kegiatan bongkar muat sampah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Analisis panjang antrian kendaraan selama proses angkut muatan sampah. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk normalisasi antrian kendaraan setelah 

kegiatan angkut muatan sampah selesai. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sarana hipotesis dalam mengatasi 

masalah kemacetan pada ruas jalan ini dengan menentukan posisi truk yang efektif 

untuk melakukan aktivitas angkut muatan sampah sehingga mengurangi kemacetan 

pada ruas jalan ini. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini diantaranya : 

1. Lokasi penelitian adalah ruas jalan Dr. H. Djundjunan tepatnya di depan 

Tempat Pembuangan Sementara Terusan Pasteur. 
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Gambar 1.1 Jalan Dr. Djundjunan  

Sumber: (Google Earth, 2020) 

 
Gambar 1.2 TPS Terusan Pasteur 

Sumber: (Google Earth, 2020) 

2. Data primer yang digunakan meliputi: 

a. Durasi penutupan selama kegiatan angkut muatan sampah; 

b. Data geometri jalan. 

3. Data sekunder yang digunakan meliputi: 

a. Data volume lalulintas; 

b. Data kecepatan kendaraan. 

4. Hubungan antara parameter lalulintas (volume, kecepatan, dan kepadatan) 

mengikuti metoda Greenshield  

5. Perhitungan panjang antrian menggunakan analisis gelombang kejut (shock 

wave).  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Berisi pengertian dan definisi yang sesuai dengan bahasan penyusunan penelitisan. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Proses penelitian mulai dari langkah awal penelitian yang dilakukan hingga hasil 

dari proses penelitian. 

BAB IV ANALISIS 

Menjelaskan analisis sistem yang digunakan pada metode penelitian serta 

pembahasan secara detail lalu dijabarkan secara satu persatu dengan menerapkan 

konsep sesudah adanya sistem yang diusulkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem 

berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 
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