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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota purbalingga merupakan salah satu kota yang terdapat banyak 

jalur wiasta. Dengan adanya berbagai macam wisata di Kota purbalingga 

sehingga mempunyai tingkat kapasitas yang tinggi, karena banyaknya 

kendaraan setempat maupun dari luar daerah yang melalui segmen jalur 

wisata. Hal ini menyebabkan banyaknya jumlah kendaraan yang terjadi 

menuju tempat wisata di kota purbalingga.  

Namun besarnya volume kendaraan yang ditimbulkan oleh objek 

wisata dapat menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, keramaian, 

kepadatan lalu lintas dan potensi kecelakaan. Maka dari itu, 

pengembangan pada jalur wisata harus diperhitungkan dampak lalu lintas 

yang mungkin terjadi. Persoalan yang dapat menimbulkan dampak lalu 

lintas dapat dihindari dengan suatu tindakan antisipasi yakni dengan 

memprediksi permasalahan yang ditimbulkan dengan mengetahui 

besarnya kapasitas jalan dan volume kendaraan yang terjadi. Dimana 

prediksi besarnya kapasitas dengan volume kendaraan yang terjadi. Oleh 

sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar jumlah 

volume kendaraan terhadap kapasitas jalan yang melalui jalur wisata.  
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B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah berapa kapasitas jalan di jalur wisata Karanggambas-Karangklesem 

Purbalingga ? 

 

C. Tujuan penelitian  

Secara khusus penelitian mempunyai tujuan adalah mengetahui berapa 

besarnya kapasitas jalan di jalur wisata Purbalingga. 

 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi berapa besarnya kapasitas jalan dalam kendaraan 

lalu lintas yang melintasi di sepanjang jalur wisata Karanggambas-

Karangklesem Purbalingga 

2. Sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa lain untuk menyelesaikan 

tugas akhirnya, dan mengambil permasalahan yang hampir sama mengenai 

kapasitas jalan dijalur wisata Karanggambas-Karangklesem Purbalingga. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kapasitas Jalan..., Triyan Cahyanto,  Fakultas Teknik UMP, 2017



3 
 

E. Batasan masalah  

Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Penelitian hanya dilakukan di jalur wisata Karanggambas-Karangklesem 

Purbalingga 

2. Pengambilan data volume lalu lintas di lakukan pada bulan Mei hari Sabtu 

1x, dan minggu 3x,  Pukul 07.00 s/d 16.00 WIB. 

3. Data yang diambil dari pelaksanaan survey lalu lintas adalah jumlah 

volume lalu lintas yang melalui ruas jalan yang di tinjau dan waktu 

tempuh kendaraan. 

 

 

 

 

Analisis Kapasitas Jalan..., Triyan Cahyanto,  Fakultas Teknik UMP, 2017



4 
 

 

Gambar 1.1. Peta Lokasi Survey 

Keterangan : 

  : Jalur jalan lokasi survey 

  : Petunjuk lokasi wisata 
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