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ABSTRAK 

 

Tingginya jumlah kendaraan pribadi terutama sepeda motor tentunya berakibat berbagai 

permasalahan transportasi di Kota Semarang salah satunya adalah krisis energi terutama 

bahan bakar fosil yang merupakan pasokan utama energi bagi kendaraan bermotor. Namun 

sayangnya penggunaan BBM oleh sebagian besar kendaraan bermotor di Indonesia adalah 

BBM bersubsidi mengingat harganya yang murah. Pemerintah pada bulan November 2014 

menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu premium dari Rp. 6500 menjadi Rp. 8500 dan solar 

naik dari Rp. 5500 menjadi Rp. 7500. Kenaikan ini tentunya akan mempengaruhi 

pergerakan kendaraan di Kota Semarang karena jumlah kendaraan bermotor di kota 

tersebut adalah hampir 2 juta. Representasi perilaku jumlah kendaraan yang bergerak di 

jalan raya adalah dinyatakan dalam volume lalu lintas dan akan mempengaruhi kinerja 

pelayanan jalan raya tersebut.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan survey volume lalu lintas 

sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM di Jalan Setiabudi dan Jalan Majapahit 

sekaligus dianalisis dengan kinerja operasional jalan tersebut diperoleh hasil bahwa 

sebelum kenaikan BBM bersubsidi adalah 4373,33 smp/jam dan 1618,33 smp/jam, 

sedangkan paska kenaikan BBM bersubsidi adalah 4302,66 smp/jam dan 1797 smp/jam. 

VCR kedua jalan tersebut sebelum kenaikan BBM bersubsidi adalah sebesar 0,73 dan 0,22 

sedangkan setelah kenaikan BBM bersubsidi sebesar 0,72 dan 0,22. Berdasarkan 

perolehan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang berarti terhadap volume 

lalu lintas dan kinerja ruas jalan akibat perubahan harga BBM bersubsidi artinya harga BBM 

bersubsidi tidak mempengaruhi pergerakan kendaraan di ruas jalan Setiabudi dan Jalan 

Majapahit. 

 

Keyword : Volume lalu lintas, Kinerja lalu lintas, kenaikan BBM 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Semarang memiliki fungsi perkotaan yang kuat, yaitu sebagai kota 

perdagangan,jasa, pendidikan dan permukiman. Beberapa contoh yang 

merepresentasikan fungsi perdagangan dan jasa adalah di jalan Pandanaran, jalan 

Pemuda dan lainya. Fungsi jasa direpresentasikan oleh keberadaan fasilitas 

perbankan dan asuransi, serta rumah sakit dan praktekdokter spesialis. Fungsi 

pendidikan direpresentasikan oleh keberadaan universitas, sekolah tingkat 

menengah, dasar serta pendidikan anak dini dalam jumlah dan intensitas kegiatan 

yang tinggi, dan tersebar di wilayah Kota Semarang.  

 

Secara umum, perjalanan yang dominan terjadi di Kota Semarang adalah working 

trip base, disusul motif belajar, melakukan bisnis dan sosial. Potensi pergerakan 

dan perjalanan di Kota Semarang, didukung oleh pergerakan dari daerah 

penyangga dan merupakan penggerak perekonomian yang sangat besar.  

 

Namun sampai saat ini, penanganan terhadap pergerakan masyarakat masih 

dilakukan dengan pendekatan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pola 

penyediaan infrastruktur yang masih berpola mengejar pertumbuhan populasi 

sarana transportasi dengan melakukan pembangunan prasarana transportasi. 

Konsep tersebut tidak sepenuhnya keliru mengingat kebutuhan pembangunan 

infrastruktur transportasi merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak yang 

harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah penanganan 

angkutan umum yang minim inovasi serta terobosan. Kondisi angkutan umum dari 

tahun ke tahun semakin menurun tingkat pelayanannya dan nyaris tidak ada upaya 

dari pemerintah untuk melakukan revitalisasi fungsi angkutan umum. Akibatnya 

pergerakan angkutan pribadi semakin hari semakin mendominasi pergerakan lalu 

lintas di Kota Semarang.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Tingginya jumlah kendaraan pribadi terutama sepeda motortentunya berakibat 

berbagai permasalahan transportasi di Kota Semarang yaitu kemacetan, 

rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas, penurunan kualitas udara dan krisis 



 
 

energi terutama bahan bakar fosil yang merupakan pasokan utama energi bagi 

kendaraan bermotor. 

Permasalahan krisis energi tentunya bukan masalah baru di Indonesia, mengingat 

jumlah kendaraan bermotor di Indonesia secara umum semakin meningkat 

sehingga jumlah BBM yang dibutuhkan akan terus meningkat. Namun sayangnya 

penggunaan BBm oleh sebagian besar kendaraan bermotor di Indonesia adalah 

BBM bersubsidi mengingat harganya yang murah. Menurut Komaidi dalam 

www.liputan6.com , 27 januari 2015 bahwa 85% pengguna BBM bersubsidi adalah 

pemilik kendaraan bermotor dan 75% dari angka tersebut adalah kendaraan roda 

empat, yang berakibat semakin tahun jumlah konsumsi BBM bersubsidi semakin 

meningkat tajam sehingga memberatkan keuangan negara. 

Mengingat hal tersebut pada Bulan November 2014 BBM bersubsidi dinaikkan oleh 

pemerintah yaitu premium  naik dari Rp. 6500 menjadi Rp. 8500 dan solar naik dari 

Rp. 5500 menjadi Rp. 7500. Kenaikan harga BBM tersebut tentunya akan 

mempengaruhi pola pergerakan transportasi di Indonesia tak terkecuali Kota 

Semarang. 

Mengingat jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang adalah hampir 2 juta 

tentunya perubahan harga BBM akan mempengaruhi jumlah kendaraan yang 

berakitivitas di jalan. Representasi perilaku jumlah kendaraan yang bergerak di 

jalan raya adalah dinyatakan dalam volume lalu lintas yang tentunya akan 

mempengaruhi kinerja pelayanan jalan raya tersebut. Untuk itu analisis pelayanan 

ruas jalan di Kota Semarang akibat perubahan harga BBM bersubsidi sangat 

menarik untuk dikaji. 

1.3.  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa besar pengaruh perubahan 

harga BBM terhadap pelayanan ruas jalan di Kota Semarang. Sedangkan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini, 

1. Untuk mengetahui volume lalu lintas di beberapa ruas jalan yang terpilih di 

Kota Semarang sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi 

2. Untuk mengetahui volume lalu lintas dibeberapa ruas jalan terpilih tersebut 

di Kota Semarang pasca kenaikan harga BBM bersubsidi 



 
 

3. Untuk mengetahui kinerja pelayanan ruas jalan tersebut sebelum dan 

sedudah kenaikan harga BBM bersubsidi. 

 

1.4. Batasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang luas, sehingga perlu dilakukan 

pembatasan-pembatasan sebagai berikut di bawah ini, 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Semarang 

2. Peneltian hanya dilakukan di dua  ruas jalan terpilih yaitu Jalan Setiabudi, 

dan Jalan Brigjend Sudiarto. 

3. Waktu survey dibatasai hanya pada saat jam sibuk pagi pada hari selasa 

4. Analisis kinerja pelayanan hanya menggunakan metode VCR (Volume 

Capacity Ratio). 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Transportasi Perkotaan 

Transportasi adalah proses pemindahan baik barang , orang maupun jasa dari 

suatu tempat ke tempat lain. Proses ini mempunyai dua unsur terpenting yaitu 

pergerakan (movement) dan perubahan tempat bagi muatannya ( Salim, 2002). 

Transportasi berpengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat, pembangunan 

ekonomi dan sosial ekonomi suatu masyarakat sehingga kebutuhan akan jasa-jasa 

transportasi berbanding dari pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan wilayah 

dan daerah, perdagangan, industrialisasi dan penyebaran penduduk (Salim,2002). 

Sedangkan menurut Reksodiprodjo (2001) bahwa jumlah penduduk, penghasilan, 

harga, gaya hidup dan kecenderungan sosial akan mempengaruhi secara dominan 

pada permintaan (Demand) transportasi. 

 

Transportasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan perkotaan 

karena merupakan kebutuhan turunan yang harus dilakukan untuk mendukung 

berbagai aktifitas masyarakat perkotaan. Pergerakan masyarakat perkotaan akan 

terus berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan wilayah 



 
 

sehingga akan menyebabkan permasalahan ketimpangan dalam penyediaan 

prasarana artinya kemampuan prasarana tidak mampu mewadahi kebutuhan yang 

ada (Ruktiningsih,2013).  

Kota dengan penduduk lebih dari 1 juta orang adalah termasuk dalam kategori kota 

metropolitan yang tentunya akan mempengaruhi pola pergerakan transportasi baik 

dalam kota maupun sekitarnya. Hal ini menyebabkan tumbuhnya kawasan 

pemukiman yang di sekitar wilayah tersebut yaitu dikenal dengan istilah sub-urban 

yang akan menjadi pembangkit lalu lintas pada pagi hari dan penarik pergerakan 

lalu lintas pada sore hari  sehingga perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana 

transportasi untuk melayani pergerakan tersebut (Ruktiningsih,2013).  

Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah penyediaan prasarana dan sarana 

angkutan sangat terbatas dengan kualitas pelayanan yang sangat memprihatinkan 

sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan  transportasi bagi masyarakat yang 

membutuhkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang 

tidak terlayani oleh angkutan terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Selain 

itu, pelayanan angkutan umum yang rendah mutu pelayanannya, baik dari sisi 

kendaraan maupun jaringan pelayanan, semakin memperburuk citra angkutan 

umum yang berakibat semakin ditinggalkannya angkutan umum oleh masyarakat. 

Dengan kata lain masyarakat akan memilih penggunaan kendaraan pribadi 

sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan pribadi di kawasan perkotaan.  

Kota Semarang adalah salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Kota ini 

berpenduduk hampir 2 juta jiwa pada siang hari karena merupakan tujuan aktivitas 

daerah penyangga sekitarnya (kawasan Kedungsepur) dan 1,6 juta pada malam 

hari. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini, 

Tabel 1 Jumlah penduduk Kota Semarang, pertumbuhan dan kepadatan 

Tahun 2012 2011 2010 2009 2008 

Total (jiwa)  1.559.198 1.544.358 1.527.433 1.506.924 1.481.640 

Pertumbuhan penduduk 

(%)  

0,96  1,89 1,45 1,49 1,52 



 
 

Kepadatan penduduk 

(jiwa/Km²)  

4.172 4.133 4.087 4.032 3965 

Sumber : BPS Kota Semarang yang diolah,2013 

 

Jumlah penduduk berdasarkan data statistik Kota Semarang pada 2012 sebesar 

1.559.198 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,96% dibanding 2011 yang 

tercatat sebesar 1.544.358 jiwa.  

 

Peningkatan jumlah penduduk tentunya menyebabkan semakin tingginya 

pergerakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga jumlah alat 

transportasi yang diperlukan juga semakin besar. Hal tersebut berakibat pada 

peningkatan jumlah kendaraan terutama kendaraan bermotor. Demikian pula yang 

terjadi di Kota Semarang terlihat bahwa proporsi jumlah kepemilikan kendaraan 

bermotor yang ada di Kota Semarang yang tersaji dalam Tabel 2 di bawah ini, 

Tabel 2 Jumlah kendaraan diperinci berdasar jenis kendaraan  

Jenis Kendaraan 2012 2011 2010 2009 2008 

Bis 445 445 443 443 467 

Truk 1.474 1474 913 913 1019 

Angkot/mikrolet 1.355 1.355 859 859 813 

Mobil pribadi 33.523 33.523 44.660 44.660 34.625 

Sepeda Motor 151.286 151.286 119.019 119.019 123.527 

Sumber: BPS Kota Semarang, 2013 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mobil pribadi dan sepeda motor dari tahun 

ke tahun selalu mendominasi jumlah kendaraan di Kota Semarang  (lebih dari 90 

%). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Semarang kebutuhan perjalanan 

masyarakat dilayani oleh kendaraan pribadi terutama sepeda motor dengan 

proporsi 80%. 

2.2. Kinerja pelayanan Ruas Jalan  

Transportasi ini merupakan sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang 

didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan 

prasarana dan jaringan  pelayanan.  



 
 

Jaringan prasarana tentunya mempunyai indikator untuk memastikan kemampuan 

dalam melayani pergerakan sarana yang disebut sebagai kinerja pelayanan ruas 

jalan. Salah satu indikator penilaian kinerja pelayanan ruas jalan adalah VCR 

(Volume Capacity Ratio) yaitu rasio perbandingan antara volume lalu lintas dan 

kapasitas ruas jalan. 

Volume kendaraan adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu 

dalam suatu ruang tertentu pada interval waktu tertentu (Hobbs,1979).  Semakin 

banyak jumlah kendaraan yang melalui suatu titik tertentu dalam suatu rang 

tertentu pada suatu interval waktu tertentu berarti semakin besar volume lalu lintas 

pada titik tersebut. Apabila dalam ruas jalan, peningkatan volume kendaraan tidak 

akan menimbulkan permasalahan apabila kapasitas ruas jalan tersebut tidak 

terlampaui, namun masalah akan timbul apabila kapasitas ruas jalan tidak mampu 

menampung jumlah kendaraan yang melaluinya.  

 

Setiap jenis kendaraan mempunyai karakterisik pergerakan yang berbeda, karena 

dimensi, kecepatan, percepatan maupun kemampuan manuver masing-masing tipe 

kendaraan berbeda serta mempunyai pengaruh berbeda pada geometrik jalan, oleh 

karena itu digunakan suatu satuan untuk perencanaan lalu lintas yaitu Satuan Mobil 

Penumpang (SMP)  (BSLLAK,1999).yang dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini, 

 

Tabel 3 Satuan Mobil Penumpang (SMP) Berbagai Kendaraan 

Jenis Kendaraan SMP di Ruas Jalan 

Mobil Penumpang 1,0 

Kendaraan roda tiga 1,0 

Sepeda Motor 0,33 

Truk Ringan (<5 ton) 1,5 

Truk Sedang (5 – 10 ton) 1,0 

Truk Besar (>10 ton) 2,5 

Mikrobis 1,8 

Bis Besar 2,0 

(Sumber : BSLLAK,1999). 

Selain volume lalu lintas, untuk mengetahui kondisi jalan perlu diketahui kapasitas 

jalan dalam melayani arus lalu lintas. Kinerja lalu lintas atau indikator kemampuan 

jalan dalam melayani arus lalu lintas adalah VCR (Volume Capacity Ratio) yaitu 



 
 

perbandingan antara Volume Lalu Lintas suatu ruas jalan dibagi dengan Kapasitas 

jalan. Adapun Kapasitas jalan beberapa jalan di Kota Semarang adalah sebagai 

berikut di bawah ini, 

Tabel 4. Kapasitas Jalan Kota Semarang 

No. Nama Jalan Kota Kapasitas (SMP/jam) 

1. Jl. Kaligawe 5750.16 

2. Jl. Teuku Umar 5928 

3. Jl. Siliwangi 7610.80 

4. Jl. MT Haryono 4167.82 

5. Jl. Gajah Mada 5397.89 

6. Jl. Jendral Sudirman 7907.33 

7. Jl. Brigjend. Sudiarto 8006.17 

8. Jl. Imam Bonjol 5015.09 

9. Jl. MH Thamrin 5337.70 

10. Jl. Mgr. Soegijopranoto 8525.09 

11. Jl. Veteran 3331.17 

12. Jl. Dr. Cipto 5568.08 

13. Jl. Setia Budi 6015,09 

14. Jl. Pemuda 6635.08 

15. Jl. Kompol Maksum 4461.60 

(Sumber : DisHubKomInfo Kota Semarang,2009) 

 

 

Selanjutnya untuk mengetahui kapasitas jalan yang ada di Semarang dapat 

dicermati pada Gambar 1 berikut ini, 

 



 
 

 
 

Gambar 1. Peta kapasitas jalan Kota Semarang



 
 

2.3. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Transportasi 

Alat transportasi tidak dapat dipisahkan dengan bahan bakar minyak terutama di Indonesia. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar kendaraan bermotor di Indonesia sangat tergantung 

pada bahan bakar yang berasal dari fosil tersebut. 

Permasalahan yang mendasar di Indonesia adalah pertumbuhan kendaraan bermotor 

sangat pesat sehingga konsumsi BBM  juga semakin meningkat, padahal BBM yang 

dikonsumsi besar adalah BBm bersubsidi. Akibat dari kondisi tersebut adalah semakin 

meningkatnya biaya subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. 

Menurut Menteri ESDM RI Sudirman said (2014) menyampaikan bahwa anggaran subsidi 

untuk BBM dalam lima tahun terakhir sudah mencapai Rp 1.300 triliun, dan ternyata lebih 

besar dari anggaran untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar RP. 600 triliun dan lebih 

besar pula dari anggaran infrastruktur sekitar Rp. 500 triliun.(http://news..liputan6.com, 27 

januari 2015). 

Berdasarkan arahan Kebijakan  Energi Nasional  (KEN)  2012-2050  telah  ditetapkan  

sasaran  bauran energi  primer.yaitu khusus untuk minyak bumi bahwa peran minyak bumi 

akan dikurangi menjadi kurang dari 25% (tahun 2025)  dan  20%  (tahun  2050)( 

http://www.esdm.go.id/27 januari 2015). Hal ini menunjukkan bahwa sudah saatnya 

Indonesia mulai berbenah dalam upaya penggurangan peran minyak bumi terutama dalam 

sektor transportasi. 

Salah satu upaya untuk mengurangi peran minyak bumi di sektor ttransportasi adalah 

dengan upaya mengurangi subsidi BBM. Permasalahan yang terjadi pengurangan subsidi 

BBM akan berakibat pada naiknya harga BBM yang akan berimbas pada daya beli 

masyarakat. 

Mahalnya harga BBM bersubsidi di Indonesia adalah disebabkan salah satunya adalah 

pemakaian bahan baku BBM yaitu Ron 88 yang sudah tidak dipergunakan oleh negara-

negara lain sehingga harga bahan tersebut menjadi tinggi karena hanya Indonesia yang 

memakainya dalam arti supplynya rendah padahal demand di Indonesia sangatlah tinggi. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini tentang beberapa penggunaaan BBM untuk 

transportasi di berbagai negara di Asean, 

 



 
 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa harga per liter untuk Pertamax Plus (RON 95) di 

Indonesia saat ini s jika dibandingkan dengan Malaysia adalah lebih mahal l namun ternyata 

menjadi lebih murah bila dibandingkan dengan Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. 

SedangkanUntuk BBM bersubsidi, harga solar di Indonesia (Rp. 7500/liter) adalah yang 

paling murah dari kelima negara lainnya. Sementara untuk Premium dengan RON 88 

seharga Rp. 8500 per liter, harga ini lebih mahal dibandingkan dengan di Malaysia (dengan 

RON 95 seharga Rp. 8360,5 yang kualitasnya lebih bagus daripada Premium), tetapi harga 

Premium tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan harga solar (yang kualitasnya lebih 

rendah dibanding Premium) di Singapura, Thailand, Filipina dan 

Vietnam.(http://regional.kompasiana.com/2014/11/19/ 27 januari 2015) 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Jalan Brigjend Sudiarto dan Jalan Setia Budi.  Dasar 

pemilihan lokasi adalah bahwa pada jalan- tersebut mempunyai volume lalu lintas cukup 

besar dan merupakan pintu masuk dari kawasan timur dan selatan Kota Semarang. 

Sedangkan waktu penelitian yang dipilih adalah pada hari kerja tanggal 28 Oktober 2014 

(sebelum ada kenaikan harga BBM bersubsidi) dan tanggal 25 November 2014 (setelah 

diumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi)  jam yang dipilih adalah pagi hari jam 07.30 

sampai jam 10.30.  

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 



 
 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

instansi terkait yaitu BPS Kota Semarang, Dinas Perhubungan Kota Semarang sedangkan 

data primer berupa data volume lalu lintas. Teknik pengambilan sampel (Teknik Sampling) 

yang dipergunakan adalah sampling probabilitas acak sederhana yaitu semua elemen 

mempunyai kesempatan yang sama sebagai sampel (Hasan,2002).  

 

3.3. Cara Pengumpulan Data di Lapangan 

Data primer yang diperoleh merupakan data rasio yaitu data yang menunjukkan ukuran 

yang sebenarnya dari obyek atau kategori yang diukur (Hasan,2002)  berasal dari 

pengukuran di lapangan, bersifat kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan 

(Hasan,2002) , merupakan kerat lintang (Cross Section) yaitu data pada suatu waktu 

tertentu untuk memberikan gambaran pada waktu dilakukan pengambilan data 

(Hasan,2002). 

 

Cara pengumpulan data adalah dengan cara observasi tak partisipan yaitu observasi 

dengan cara pengamat berada di luar subyek yang diteliti dan tidak ikut  dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh obyek yang diteliti (Hasan,2002) dan observasi berstruktur yaitu 

pengamat dalam melaksanakan observasinya menggunakan pedoman pengamatan (Hasan, 

2002).  

 

3.4. Peralatan Penelitian 

Untuk memudahkan penelitian dipergunakan alat-alat yaitu : 

a. Formulir penelitian dan alat tulis 

b. Clipboard untuk alas menulis 

c. Traffic Counter untuk menghitung volume lalu lintas 

d. Jam untuk mengetahui waktu 

e. Komputer untuk kompilasi dan pengolahan data. 

 

3.5. Alur Penelitian 

Untuk memperjelas jalannya penelitian maka diagram alir penelitian adalah sebagai berikut 

di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Alir Jalannya Penelitian 

 

3.6. Personil Pelaksana 

Pelaksana Penelitian adalah : 

Ketua Peneliti : Rudatin Ruktiningsih 

Anggota (surveyor) : 12 Mahasiswa Teknik Sipil 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian dan Pengolahan Data Lalu lintas 

Survey dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2014 dan 25 November 2014 yaitu pada pagi 

hari yaitu jam 07.30 – 10.30 d  Pertimbangan waktu yang dipilih adalah bahwa pada waktu 

tersebut adalah waktu peak season (waktu sibuk) pagi. Adapun kendaraan yang dihitung 

adalah mobil penumpang, sepeda motor, bis dan truk, Tabulasi hasil penelitian adalah 

sebagai berikut pada tabel di bawah ini, 
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Tabel 5 Jumlah kendaraan dan Volume kendaraan berdasarkan jenisnya pada survey hari I 

(28 Oktober 2014) untuk Jalan Setia Budi 

No. Jenis Kendaraan Ke Kota Semarang Ke Banyumanik 

Jumlah Volume Jumlah Volume 

1. Mobil Penumpang 1861 1861 1909 1909 

2. Motor 12510 4128,3 5002 1650,66 

3. Truk  939 1408,5 1093 1639,5 

6. Bus 155 279 171 307,8 

 Jumlah Total  7711,8  5409,96 

 Volume /jam 4373,33 smp/jam 

(Sumber : Hasil Survey Ferista Dea dkk yang dianalisis,2014) 

 

Tabel 6. Jumlah kendaraan dan Volume kendaraan berdasarkan jenisnya pada survey hari II 

(25 November 2014) untuk Jalan Setia Budi 

No. Jenis Kendaraan Ke Kota Semarang Ke Banyumanik 

Jumlah Volume Jumlah Volume 

1. Mobil Penumpang   2278 2278 1854 1854 

2. Motor 11883 3921,39 6048 1995,84 

3. Truk     776 1164   601 901,5 

6. Bus    166 298,8   228 410,4 

 Jumlah Total  7698,19  5210,74 

 Volume /jam 4302,66 smp/jam 

(Sumber : Hasil Survey Ferista Dea dkk yang dianalisis,2014) 

 

Tabel 7 Jumlah kendaraan dan Volume kendaraan berdasarkan jenisnya pada survey hari I 

(28 Oktober 2014) untuk Jalan Brigjend Sudiarto 

No. Jenis Kendaraan Ke Kota Semarang Ke Purwodadi 

Jumlah Volume Jumlah Volume 

1. Mobil Penumpang 1733 1733 1056 1056 

2. Motor 3340 1102,2 2996 988,68 

3. Truk   165 247,5 167 250,5 

6. Bus   74 133,2 46 82,8 

 Jumlah Total  3257,9  2599,98 

 Volume /jam 1618,66 smp/jam 

(Sumber : Hasil Survey Kho Wilson dkk yang dianalisis,2014) 



 
 

Tabel 8. Jumlah kendaraan dan Volume kendaraan berdasarkan jenisnya pada survey hari II 

(25 November 2014) untuk Jalan Brigjend Sudiarto 

No. Jenis Kendaraan Ke Kota Semarang Ke Purwodadi 

Jumlah Volume Jumlah Volume 

1. Mobil Penumpang 1506 1506 1268 1268 

2. Motor 3096 1021,68 2372 782,76 

3. Truk   180 270   243 364,5 

6. Bus    38 68,4    44 79,2 

 Jumlah Total  2891,08  2494,46 

 Volume /jam 1797 smp/jam 

(Sumber : Hasil Survey Kho Wilson dkk yang dianalisis,2014) 

4.2. Analisis dan Pembahasan 

Hasil pengolahan data lalu lintas yang diperoleh pada sub bab sebelumnya kemudian 

dilakukan analisis pelayanan ruas jalan yaitu dengan pendekatan VCR (Volume Capacity 

Ratio), Adapun hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini, 

Tabel 9. VCR Jalan Setia Budi 

No. Tgl. Survey 
Nama Jalan Volume 

(SMP/jam) 

Kapasitas 

(SMP/jam) 

VCR 

1. 
28 Oktober 

2014 

Jalan setia 

Budi 

4373,33 6015,09 0,73 

2. 
25 November 

2014 

Jalan setia 

Budi 

4302,66 6015,09 0,72 

(Sumber : Hasil Analisis,2014) 

Tabel 10. VCR Jalan Majapahit (Jalan Brigjend. Sudiarto)  

No. Tgl. Survey 
Nama Jalan Volume 

(SMP/jam) 

Kapasitas 

(SMP/jam) 

VCR 

1. 
28 Oktober 

2014 

Jalan 

Brigjend. 

Sudiarto 

1618,66 8006,17 0,20 

2. 
25 November 

2014 

Jalan 

Brigjend. 

Sudiarto 

1797 8006,17 0,24 

(Sumber : Hasil Analisis,2014) 

 



 
 

Berdasarkan hasil analisis, ternyata diperoleh hasil bahwa VCR di jalan Setia Budi pada 

saat survey dilakukan pada kondisi harga BBM bersubsidi  sebesar premium Rp. 6500 dan 

solar Rp. 5500 ternyata VCR jalan tersebut sebesar 0,73 sedangkan di jalan Brigjend 

Sudiarto adalah sebesar 0,20. Pada saat seminggu setelah kenaikan BBM bersubsidi (19 

November 2014) diperoleh hasil VCR Jalan Setia Budi 0,72 dan jalan Brigjend Sudiarto 

sebesar 0,22. Hasil ini menunjukkan bahwa ternyata perubahan harga BBM bersubsidi 

ternyata tidak mempengaruhi kinerja pelayanan ruas jalan terpilih yaitu Jalan Setia Budi dan 

Jalan Brigjend Sudiarto, hal ini terbukti dari besarnya nilai VCR ruas jalan tersebut. 

Penjelasan secara logis dari kondisi ini adalah bahwa kebutuhan perjalanan masyarakat 

terutama yang melalui ruas tersebut tidak terpengaruh dengan adanya perubahan harga 

BBM bersubsidi namun lebih kepada perjalanan karena kebutuhan sesuai dengan tujuan 

perjalanan yaitu bekerja, sekolah dan perdagangan sesuai dengan fungsi perkotaan Kota 

Semarang sebagai kota dengan tujuan untuk perdagangan dan jasa. 

 

5. KESIMPULAN  DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut di 

bawah ini, 

1. Volume lalu lintas di Jalan Setia Budi  pada kondisi BBM bersubsidi sebelum 

dinaikkan adalah sebesar 4373,33 smp/jam, sedangkan di Jalan Brigjend Sudiarto 

sebesar 1618,33 smp/jam. 

2. Volume lalu lintas pada kondisi setelah BBM bersubsidi dinaikkan sebesar 4302,66 

smp/jam untuk Jalan Setia Budi dan 1797 smp/jam di Jalan Brigjend Sudiarto 

3. VCR Jalan Setia Budi sebelum kenaikan BBM bersubsidi sebesar 0,73 sedangkan 

setelah kenaikan BBM bersubsidi sebesar 0,72. Hal ini menunjukkan tidak terjadi 

penurunan VCR ruas jalan tersebut. 

4. VCR Jalan Brigjend Sudiarto sebelum kenaikan BBM bersubsidi adalah sebesar 0,20 

sedangkan setelah kenaikan BBM bersubsidi menjadi 0,22. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa malah terjadi kenaikan VCR namun angka tersebut tidaklah 

signifikan. 

5. Berdasarkan angka VCR kedua ruas jalan tersebut, menunjukkan bahwa perubahan 

harga BBM bersubsidi ternyata tidak mempengaruhi kinerja pelayanan Ruas jalan 



 
 

Setia Budi dan Jalan Brigjend Sudiarto, hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

pelayanan ruas jalan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga BBM 

6. Kinerja pelayanan ruas jalan lokasi studi lebih dipengaruhi oleh tujuan perjalanan 

para pengguna jalan mengingat jalan tersebut adalah Jalan masuk menuju Kota 

Semarang sebagai pusat kegiatan daerah penyangga desekitarnya (kedungsepur). 

5.2. Saran 

Saran yang dapat disampaikan sehubungan penelitian ini adalah, 

1. Penelitian ini perlu diperdalam tidak hanya pendekatan VCR saja melainkan 

pendekatan lain seperti asal tujuan, maksud perjalanan dan lain-lain 

2. Penelitian ini perlu dikembangkan pada ruas jalan lain dan waktu survey perlu 

diperbanyak sehingga mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kondisi 

pelayanan ruas jalan di Kota Semarang 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk memperbaiki 

kinerja pelayanan ruas jalan dan masukan bagi penyusunan kebijakan lalu lintas di 

perkotaan sehingga permasalahan lalu lintas dapat terselesaikan. 
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