
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Ibu Kota

Provinsi,  Kota  Semarang  menjadi  pusat  kegiatan,  baik  kegiatan  sosial  budaya,

kegiatan pemerintahan, kegiatan perdagangan, kegiatan pendidikan dan lain-lain. Hal

ini  menyebabkan  banyak  warga  desa  atau  kabupaten  lain  yang  pindah  bahkan

menetap  di  kota  untuk  bekerja  dan  sekolah.  Diketahui  jumlah  penduduk di  Kota

Semarang kini mencapai 1.815.729 jiwa (BPS, 2018) jumlah ini diperkirakan akan

terus bertambah setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk di kota Semarang

berdampak pada meningkatnya berbagai  kebutuhan salah  satunya kebutuhan akan

trasportasi untuk mendukung kelancaran suatu kegiatan.

Perkembangan pesat pun terjadi di dunia penerbangan di Kota Semarang dan

seiring dengan hal tersebut permintaan penyediaan tempat trasportasi yang memadai

dan layak pun turut meningkat. Aktifitas bandara terutama pada jam operasional kerja

secara  langsung  akan  mempengaruhi  kelancaran  lalu  lintas  di  sekitar  bandara.

Terganggunya kelancaran lalu lintas ini disebabkan oleh aktifitas keluar masuknya

kendaraan  dari  atau  menuju  bandara  dan  hambatan  samping  yang  menyebabkan

berkurangnya lebar efektif badan jalan, turunnya kinerja ruas jalan, konflik lalu lintas

dan meningkatnya hambatan atau  delay.  Berdasarkan Perda Kota Semarang No. 3

Tahun 2016 pasal 4 huruf d, mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi

putusan  pengembang  atau  pembangun  dalam  meneruskan  rencana  pembangunan  pusat

kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diusulkan.

Beberapa  jaringan  jalan  yang  ada  di  sekitar  bandara  dikembangkan  untuk

melayani dan menghubungkan antar daerah di Kota Semarang menuju bandara. Hal

ini  dapat  dilihat  dari  jalan  Madukoro,  Yos  Sudarso,  Puri  Anjasmoro,  dan  Puri

Eksekutif yang memiliki peran vital dalam lalu lintas di Kota Seamarang di mana ke

empat  ruas  jalan  ini  memiliki  kondisi  lapangan  yang  berbeda.  Pada  ruas  jalan

Madukoro khususnya di persimpangan (4 simpang jalan Yos Sudarso dan Madukoro)

arah menuju bandara, Puri Anjasmoro Raya tersebut sering mengalami
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permasalahan lalu lintas seperti peningkatan tundaan saat jam puncak atau jam

sibuk karena tingginya aktifitas masyarakat diikuti oleh kegiatan truk pengantar

barang  yang  menggunakan  simpang  di  jalan  Madukoro  sebagai  akses  menuju

Pekalongan, Boja, Kendal, Jakarta, dll pada saat yang bersamaan, ditambah lagi

hambatan  samping  yang  muncul  akibat  kendaraan  yang  mengantar  atau

menjemput  di  bandara.  Untuk  memperbaiki  kinerja  jalan  yang  semakin  padat

tersebut, maka perlu adanya suatu studi yang bermaksut untuk mengetahui kinerja

akses jalan pada lokasi studi dengan adanya terminal baru Bandara Internasional

Jenderal Ahmad Yani Semarang dibandingkan bila tanpa Bandara Internasional

Jenderal  Ahmad  Yani  Semarang.  Studi  ini  diperlukan  untuk  mengidentifikasi

masalah di beberapa ruas jalan di sekitar bandara agar nantinya dapat menemukan

solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya masalah lalu lintas yang lebih besar.

1.2 Rumusan Masalah

Dari  latar  belakang  yang  sudah  diuraikan,  rumusan  masalah  dalam

penelitian ini antara lain:

7. Bagaimana kinerja akses jalan di sekitar bandara, akibat pembangunan 

Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang yang baru?

8. Bagaimana  perbandingan  kinerja  akses  jalan  yang  ada  di  sekitar  bandara

sebelum  dan  susudah  beroperasinya  Bandara  Internasional  Jenderal  Ahmad

Yani Semarang yang baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Menganalisis kinerja akses jalan di sekitar bandara akibat adanya pembangunan 

Bandara Internasional Jendral Ahmad Yani Semarang yang baru,

4. Membandingkan  kinerja  akses  jalan  di  sekitar  bandara  sebelum  dan  susudah

beroperasinya Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang yang baru.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang pengaturan lalu lintas yang efektif ketika 

volume kendaraan meningkat,

2. Dapat menjadi masukan dalam upaya mencegah kemacetan lalu lintas menuju 

bandara,

3. Meningkatkan pengetahuan  tentang analisis  kinerja  akses  jalan  yang ada  di

sekitar  bandara  untuk mendukung terbentuknya  akses  jalan  yang layak  dan

nyaman menuju bandara.

1.5 Batasan Masalah

Untuk  membatasi  permasalahan  yang  akan  dibahas  agar  tidak  diluar

pembahasan serta terarah, maka dalam penelitian ini memiliki batasan masalah

sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di 4 ruas jalan di sekitar bandara, yaitu Jalan

Madukoro,  Jalan  Yos  Sudarso,  Jalan  Puri  Anjasmoro  Raya,  dan  Jalan  Puri

Eksekutif  sebagai akses menuju Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani

Semarang,

2. Penelitian  hanya  dilakukan  pada  hari  Senin,  Rabu,  dan  Jumat  pada  pukul

05.00-08.00 WIB dan pukul 15.00-18.00 WIB, metode yang digunakan untuk

menganalisis data berdasarkan peraturan Departemen Pekerjaan Umum tentang

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997).

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam 

penyusunan laporan Tugas Akhir.

Bab 1 Pendahuluan

Pada  bab  pendahuluan  ini  membahas  tentang  latar  belakang  dari

penelitian  tugas  akhir,  rumusan  masalah,  tujuan  diadakan  penelitian,

manfaat  dari  adanya  penelitian,  batasan  masalah  penelitian  serta

sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan laporan.
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Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini tinjauan pustaka membahas teori tentang sistem transportasi,

kondisi geometrik jalan dan lingkungan, arus dan komposisi lalu lintas,

volume  lalu  lintas,  klasiikasi  jalan,  kapasitas  jalan,  jenis  kendaraan,

angka aliran (rate of flow), serta Peak Hour Factor.

Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang kerangka penelitian, studi pendahuluan,

identifikasi masalah, tujuan studi, penetapan lokasi, pengumpulan data,

survei  penunjang,  analisis  kinerja  akses  jalan  di  sekitar  bandara  pada

masa sekarang, serta perbandingan kinerja akses jalan di sekitar bandara

sebelum dan susudah beroperasinya bandara.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini hasil dan pembahasan membahas tentang hasil  penelitian

yang telah dilakukan di ruas Jalan Madukoro, Jalan Yos Sudarso, Jalan

Puri Anjasmoro Raya, serta jalan Puri Eksekutif.

Bab 5 Penutup

Pada  bab  ini  membahas  tentang  kesimpulan  yang  didapatkan  dari

penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran untuk penelitian

berikutnya agar lebih baik dan benar.
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