
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jalan raya merupakan salah satu sarana transportasi darat. Sarana ini adalah 

salah satu bagan yang terpenting dalam menumbuhkan, mendukung dan 

memperlancar laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Sebagaimana kita ketahui dalam waktu yang relatif singkat jumlah kendaraan 

bermotor bertambah dengan pesat sedangkan ruang gerak bagi kendaraan ini 

pertumbuhanya agak lamban. 

Demikian juga dengan pengaturan arus lalu-lintasnya dan kurang disiplinya 

pengguna jalan raya dalam berkendara. Akhirnya timbul permasalahan lalu-lintas 

yang berdampak pada kinerja jalan itu sendiri. 

Jalan Tugu Barat kec.Sampang kab.Cilacap merupakan jalan raya yang 

sangat sentral bagi masyarakat Sampang guna menunjang aspek EKSOSBUD 

masyarakat Sampang. Sedangkan pada waktu pagi hari dimana awal dimulainya 

segala jenis kegiatan masyarakat, jalan Tugu Barat kec.Sampang sering mengalami 

kemacetan yang disebabkan antara lain karena adanya aktifitas pasar. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisa dampak Pasar Sampang 

terhadap kinerja jalan, maka penulis memilih judul tugas akhir ini : 

“ Pengaruh hambatan samping Pasar Sampang terhadap kinerja jalan“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah kinerja jalan Tugu Barat dengan adanya pengaruh hambatan 

samping Pasar Sampang ? 

 Bagaimana hambatan samping yang diakibatkan oleh keberadan Pasar, 

apakah berdampak terhadap tingkat pelayanan jalan? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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 Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh hambatan samping Pasar Sampang terhadap kinerja 

jalan Tugu Barat. 

2. Mengetahui apakah hambatan samping yang diakibatkan Pasar Sampang 

berdampak terhadap tingkat pelayanan jalan Tugu Barat. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Survey arus lalu lintas dilakukan di 2 lokasi, lokasi pertama diarea Pasar 

survey ke 2 berada jauh dari area Pasar. 

 Perhitungan berdasarkan MKJI 1997 untuk jalur perkotaan. 

 Analisis hanya dilakukan pada kinerja jalan Tugu Barat. 

 Analisis hambatan samping hanya dilakukan pada Pasar Sampang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

 Untuk mahasiswa, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

transportasi dan rekayasa lalu lintas tentang dampak hambatan 

samping pasar sampang terhadap kinerja lalu lintas. 

 Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada 

Pemerintah Daerah dan instasi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum 

Direktorat Jendral Bina Marga serta Dinas Perhubungan Kabupaten 

Cilacap. 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Hambatan Samping Pasar..., Fiat Aldila, Fakultas Teknik UMP, 2016




