
Seminar Nasional  IX - 2013Teknik Sipil ITS Surabaya 

Peran Industri Konstruksi dalam Menunjang MP3EI  

(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 
 

                       

 Kumpulan Abstrak Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi - 1 

 

STUDI BANGKITAN PERGERAKAN KOMUTER  

PADA PERUMAHAN BERLOKASI DI PINGGIRAN KOTA 

MAKASSAR 
 

Rais Rachman
1
, M. Isran Ramli

2
, Nur Ali

3
, dan Herman Parung

4
 

 
1
Mahasiswa S-3, Jrsn. Teknik Sipil, Fak. Teknik, Univ. Hasanuddin (Dosen Fak. Teknik UKIP, 

Makassar), Kampus UNHAS Tamalanrea, Makassar, Telp 0411-587636, email: 

rais.rachman@gmail.com 
2
Dosen-Lektor Kepala, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Kampus UNHAS 

Tamalanrea, Makassar, Telp 0411-587636, email: muhisran@yahoo.com 
3
Dosen-Lektor Kepala, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Kampus UNHAS 

Tamalanrea, Makassar, Telp 0411-587636, email: nuralimti@gmail.com 
4
Dosen-Professor, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Kampus UNHAS 

Tamalanrea, Makassar, Telp 0411-587636, email: hermanparung@gmail.com 

 

ABSTRAK 
 
Trend perkembangan pembangunan perkotaan di Indonesia dewasa ini telah mendorong kelompok-

kelompok masyarakat khususnya kelompok komuter (kelompok pekerja) untuk berpindah dari pusat-

pusat kota ke wilayah-wilayah pinggiran kota. Hal ini membawa konsekuensi terjadi pergerakan dalam 

jumlah yang cukup besar dari wilayah pinggiran kota ke pusat kota oleh para kelompok komuter tersebut, 

baik di pagi hari (saat ketempat kerja) maupun di sore atau petang hari (saat pulang kerja). Sebagai 

dampaknya, pergerakan ini cenderung menimbulkan kemacetan transportasi pada kedua periode puncak 

pergerakan lalu lintas perkotaan tersebut. Dalam rangka mencari solusi atas permasalahan ini, sebagai 

langkah awal studi ini bertujuan untuk memodelkan dan menganalisis besaran potensi bangkitan 

pergerakan komuter yang ditimbulkan oleh suatu perumahan yang berlokasi di wilayah pinggiran kota. 

Studi ini mengambil kasus perumahan BTP yang berlokasi dipinggiran kota wilayah utara Kota 

Makassar. Suatu survei berbasis wawancara menggunakan kuesioner terhadap sampling rumah tangga 

dilakukan pada studi ini. Survei berupaya mengetahui berbagai karakteristik rumah tangga khususnya 

yang terkait dengan potensi bangkitan pergerakan dari rumah tangga tersebut, misalnya karakteristik 

jumlah anggota, pendapatan, tingkat pemilikan kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) dan 

jumlah pekerja yang ada dalam suatu rumah tangga. Analisis potensi besaran bangkitan pergerakan 

komuter dari perumahan di lokasi studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan model regresi linear 

berganda. Hasil analisis memperlihatkan bahwa tingkat pendapatan, dan jumlah orang kerja, dan jumlah 

anggota keluarga dalam suatu rumah tangga menjadi faktor utama potensi bangkitan pergerakan komuter 

dari perumahan yang berlokasi dipinggiran kota. Adapun variabel tingkat kepemilikan kendaraan 

bermotor kurang signifikan mempengaruhi bangkitan perjalan komuter pinggiran kota. Hasil-hasil yang 

dicapai pada studi ini dapat digunakan untuk menganalisis dan memodelkan berbagai aspek pengambilan 

keputusan para komuter pinggiran kota khususnya dalam hal pemodelan pemilihan waktu keberangkatan 

dan moda kendaraan yang akan digunakannya, pada studi-studi lanjutan dimasa mendatang. 

 

Kata kunci: Bangkitan Pergerakan, Komuter, Perumahan, Pinggiran Kota, Makassar.  
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ABSTRAK 

 
Kemacetan di ruas tol dalam kota Jakarta sudah menjadi rutinitas bagi pengguna jalan. Sehingga sebagai 

alternatif pemecahan masalah Menteri Perhubungan  mengeluarkan kebijakan PM No. 62 tahun 2011 

yang berisi tentang pelarangan kendaraan berat sumbu 1.2 melintasi ruas jalan tol dalam kota pada pukul 

05.00 – 22.00. Dampak dari kebijakan tersebut ialah meningkatnya volume kendaraan di ruas Jalan Raya 

Serpong yang terletak di Tangerang Selatan sebagai kota penyangga dan merupakan penghubung ke Tol 

Merak. Untuk itu Pemerintah Daerah Tangerang Selatan mengeluarkan kebijakan Perda No..3 tahun 2012 

yang berisi tentang pelarangan kendaraan berat MST > 8 Ton melintasi ruas jalan Raya Serpong pada 

pukul 05.00 – 22.00. Sebagai data primer akan dikaji bagaimana kondisi ruas jalan Raya Serpong setelah 

kebijakan Perda no. 3 tahun 2012 diberlakukan sehingga dapat diketahui kinerja ruas jalan dan komposisi 

kendaraan berat setelah kebijakan kebijakan tersebut diberlakukan. 

Analisis studi menggunakan standar Manual Kapasitas jalan Indonesia 1997 dengan parameter yang 

ditinjau adalah tingkat pelayanan jalan, kecepatan rata-rata, dan komposisi kendaraan, yang diolah 

berdasar data survey primer pada tiga pos pengamatan, yaitu Pos 1,di depan pabrik tifico, Pos 2  di depan 

yonkaf, dan Pos 3 berada di depan Mall Teras Kota.  

Dari analisis di dapat hasil tingkat pelayanan jalan (LOS) adalah B–C untuk Pos 1, C–D untuk Pos 2 dan 

A–B untuk Pos 3. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata Pos 1 33.3 – 33.5 Km/jam, Pos 2 12.7 – 31.9 

Km/jam dan Pos 3 32 – 42.9 Km/jam. Untuk komposisi kendaraan berat Pos 1: 3.8% - 14.8%, Pos 2 

:4.1% - 15.8%, Pos 3: 3.9 - 11.5%. Dengan demikian secara garis besar Perda no 3 tahun 2012 belum 

secara maksimal mengatasi permasalahan yang terjadi pada ruas jalan Raya Serpong karena permasalahan 

tidak sepenuhnya dampak dari PM No 62., namun juga karena pesatnya pertumbuhan kota Tangerang 

Selatan. 

 

Kata kunci : Tingkat pelayanan jalan, Peraturan Menteri Perhubungan No 62  2011, Perda no 3 tahun 

2012, Kendaraan berat 
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ABSTRAK 
 

Jalan Tol merupakan salah satu infrastruktur kunci yang dibutuhkan dalam MasterPlan Percepatan dan 

Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Agar supaya infrastruktur kunci tersebut selalu dalam kondisi 

yang baik, maka diperlukan suatu perencanaan pemeliharaan dan perbaikan perkerasan jalan yang 

sistematik yaitu dengan menerapkan sistem manajemen pemeliharaan perkerasan. Dalam studi ini 

dilakukan perancangan strategi pemeliharaan periodik dengan menggunakan metode Scraping Filling 

Overlay (SFO) pada setiap segmen perkerasan. Parameter ketidakrataan perkerasan digunakan sebagai 

indikator kinerja perkerasan dan Net Present Worth (NPW) digunakan sebagai indikator ekonomi dalam 

perancangan strategi pemeliharaan periodik tersebut. Nilai prediksi ketidakrataan selama periode analisis 

10 tahun digunakan untuk perancangan strategi pemeliharaan dan selanjutnya dapat dihitung biaya 

pemeliharaan periodik selama periode analisis. Hasil analisis memperlihatkan bahwa lajur 2 memberikan 

nilai NPW yang paling besar baik untuk strategi 1 dan strategi 2. Nilai NPW strategi 1 sebesar Rp 

8.645.672.755, Rp 7.925.629.415 dan Rp 7.271.602.393 berturut turut untuk bunga diskonto 3%, 4% dan 

5%. Sedangkan untuk strategi 2  untuk bunga diskoto 3%, 4% dan 5% memberikan nilai NPW sebesar Rp 

6.433.989.027, Rp 5.898.148.821 dan Rp 5.411.425.037. Analisis tersebut memperlihatkan bahwa lajur 2 

akan menghasilkan jumlah segmen yang lebih banyak untuk dilakukan pemeliharaan periodik dengan 

SFO dibandikan dengan lajur 1 dan 3 selama periode analisis 10 tahun 

Kata kunci : ketidakrataan, sistem manajemen pemeliharaan 
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ABSTRAK 
 

Bandar Udara Banyuwangi merupakan Bandar Udara yang cukup penting di Jawa Timur, 

dimana pembangunannya telah dilakukan secara bertahap semenjak tahun 2004 yang lalu. Pemerintah 

Propinsi Jawa Timur merencanakan Bandar Udara Banyuwangi sebagai Bandar Udara pendukung 

Program Penerbangan Antar Kota (City link). Lokasi yang tepat untuk Bandar Udara Banyuwangi dapat 

dipilih dengan memperhatikan aspek topografi, ketersediaan lahan, untuk pengembangan, daya dukung 

tanah, serta kemudahan pencapaian dan lain-lain. Permasalahan, lokasi mana yang tepat dari beberapa 

lokasi (Rogojampi, Glenmore, Bangsring, Sidodadi), sehingga dapat memenuhi aspek-aspek persyaratan 

yang ada. 

Penentuan lokasi Bandar Udara menggunakan metode pembobotan (Weighting Method) untuk 

setiap aspek, kemudian jumlah perkalian antara bobot dengan skore untuk setiap aspek, sesuai Lineair 

mailto:amalia.wirawan@yahoo.com


Seminar Nasional  IX - 2013Teknik Sipil ITS Surabaya 

Peran Industri Konstruksi dalam Menunjang MP3EI  

(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 
 

  Kumpulan Abstrak Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi - 4 

 

Additive Model (LAM) menjadi penentu dalam pemilihan lokasi terbaik untuk Bandar Udara 

Banyuwangi. 

Hasil penilaian, menunjukkan urutan alternatif lokasi Bandar Udara Banyuwangi, adalah sebagai 

berikut, alternatif 1 lokasi Rogojampi, alternatif 2 lokasi Bangsring, alternatif 3 lokasi Sidodadi dan 

alternatif 4 lokasi Glenmore. 

  

Kata kunci : bandara, pembobotan, lokasi terbaik. 
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ABSTRAK 

 
Meningkatnya problem transportasi perkotaan dan pencemaran lingkungan merupakan isu global yang 

terjadi di kota-kota besar di dunia seperti: kemacetan, parkir terbatas, pemborosan energi bahan bakar 

minyak, polusi udara dan suara serta kurang ramahnya lingkungan. Menyebabkan pemerintah setempat 

dan perancang kota  saat ini mengambil perhatian serius untuk mencari solusinya.  Salah satu alternatif  

sebagai upaya untuk menjawab fenomena tersebut dengan pengembangan publik transport modern  

diantaranya  system publik transport monorel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan 

prestasi kerja dan kepuasan pengguna  pengoperasian  Kuala Lumpur Monorel di  Malaysia, sebagai  

ko n t r ib u s i  dari  efektifitas  pelayanan dan pengembagan serta harapan pengguna   untuk perbaikan 

kinerja saat ini dan yang akan datang. 

Berdasarkan pengumpulan data  observasi serta penyebaran kuesioner kepada 400 orang responden 

pengguna monorel di dalam train dan area stasiun-stasiun  Sebagai instrument pengukur kepuasan 

pengguna terhadap oprasional KL Monorel menggunakan IPA (Importance Performance Analysis). 

Dari hasil  survey di lapangan menunjukkan bahwa KL monorel adalah suatu sistem publik transport  

yang sangat membantu bagi masyarakat pusat kota Kuala Lumpur, serta memiliki potensi  

perkembangan yang positif dimasa yang akan datang. Dilihat dari perkembangan  penumpang pada 

tahun 2012 sebesar 24.435.931 orang dan jumlah rata-rata per hari 66.765 orang , dengan 3.709 

penumpang per jam serta persentase kenaikan  jumlah penumpang 11,04% per tahun. dari OD matrik 

sebelas stasiun   yang paling tinggi penumpangnya di Stasiun Bukit Bintang dan yang paling  rendah 

adalah Stasiun Tun Sambanthan. 

Dari analisa metode IPA bahwa terdapat empat faktor yang menjadi prioritas perlu untuk ditingkatkan 

karena belum memuaskan adalah: Eskalator turun, korsi dalam train, penambahan gerbong / Coach & 

Rute, sarana parkir disekitar stasiun. Sedangkan faktor yang penting dan   memuaskan adalah: 

Kebersihan lingkungan di stasiun, kaunter & automatic tiket, papan informasi, ketepatan waktu train, 

kebersihan di dalam train, keamanan & instalasi CCTV dan mengurangi kemacetan lalu lintas serta 

ramah lingkungan.  

 

Kata kunci: Perkembangan, Importance Performance Analysis, Kuala Lumpur Monorel 
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ABSTRAK 
 
Jalan Tol Jagorawi, dengan volume lalu-lintas yang sangat padat, memiliki peran yang sangat penting 

dalam mendorong industri dan jasa nasional guna mendukung potensi pertumbuhan ekonomi sebagai 

kekuatan ekonomi 10 besar di dunia pada tahun 2030. Untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi 

seperti yang tertuang dalam MasterPlan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tersebut, 

maka kinerja perkerasan Tol Jagorawi harus selalu dalam kondisi yang baik. Dalam studi ini analisis 

deskripsi statistik digunakan untuk melakukan evaluasi prosentase kerusakan dan nilai ketidakrataan 

tahun 2007, 2009 dan 2011 dan  nilai kekesatan pada tahun 2009 dan 2011. Hasil analisis yang telah 

dilakukan pada jalur A untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 memperlihatkan nilai ketidakrataan 

mengalami peningkatan yaitu dari 2,63 m/km  menjadi 2,79 m/km, sedangkan dari tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2011 mengalami penurunan nilai ketidakrataan yaitu dari  2,79 m/km menjadi 2,45 m/km. 

Untuk jalur B nilai ketidakrataan adalah 2,67 m/km, 2,85 m/km dan 2,39 m/km berturut-turut untuk tahun 

2007, 2009 dan 2011. Sama halnya dengan nilai ketidakrataan, nilai prosentase kerusakan menunjukan 

pola yang sama pada jalur A yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 prosentase kerusakan 

mengalami peningkatan dari 0,03% menjadi 1,60%, sedangkan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 

2011 mengalami penurunan dari 1,60%  menjadi 0,09%. Sedangkan untuk lajur B pada tahun 2007 

prosentase kerusakan sebesar 0,26 %, pada tahun 2009 sebesar 1,46% dan pada tahun 2011 adalah 0,18%. 

Sedangkan untuk nilai kekesatan tidak memperlihatkan pola yang sama dengan kedua parameter diatas, 

pada lajur A tahun 2009 nilai kekesatan sebesar 0,66µm dan tahun 2011 sebesar 0,65µm. Pada lajur B, 

nilai kekesatan tahun 2009 adalah 0,63µm dan tahun 2011 sebesar 0,65µm. Hasil analisis tersebut 

memperlihatkan kinerja perkerasan Tol Jagorawi selalu berada dalam kondisi yang baik dan memenuhi 

standar pelayanan minimum jalan tol. 

 

Kata kunci: ketidakratan, kekesatan, prosentase kerusakan, perkerasan 
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ABSTRAK 
 

Pemakaian baja sebagai material konstruksi pada proyek-proyek seperti rumah, hotel, apartemen, jalan 

dan lain-lain sangatlah besar sehingga menghasilkan residu berupa limbah baja yang dapat menyebabkan 

pencemaran terhadap lingkungan. Penggunaan limbah baja sebagai material perkerasan jalan merupakan 

salah satu alternatif untuk mengurangi polusi tersebut. Penelitian ini akan menggunakan limbah dari 

pabrik pengecoran baja (Ispat Indo, Surabaya) dan memanfaatkannya sebagai bahan campuran agregat 

pada campuran aspal beton. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki karakteristik limbah baja, 

persentase limbah serta jenis gradasi Bina Marga (BM) yang mana menyebabkan penggunaan limbah 

sebanyak mungkin, stabilitas, penurunan, persentase rongga dalam campuran, persentase rongga terisi 

aspal, dan biaya penghematan dari penggunaan limbah. 

Penelitian ini akan dilakukan di laboratorium perhubungan dan bahan konstruksi jalan Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember, Surabaya untuk pengujian dengan metode Marshall yang bertujuan untuk meneliti 

pengaruh penggunaan limbah baja sebagai bahan campuran agregat terhadap campuran aspal beton. 

Apabila hasil dari pengujian Marshall memenuhi syarat maka akan dihitung besarnya biaya penghematan 

dari penggunaan limbah sebagai bahan campuran agregat pada campuran aspal beton. 

Setelah melakukan pencampuran agregat dengan limbah baja maka didapatkan tiga jenis gradasi Bina 

Marga yang mana menyebabkan penggunaan limbah yang paling banyak. Ketiga jenis gradasi Bina 

Marga adalah Bina Marga VI (22,16% BP15-26mm, 20,76% BP10-15mm, 2,90% BP5-10mm, 23,50% 

AB0-5mm dan 30,68% limbah besi), Bina Marga VII (40,57% BP10-15mm, 3,70% BP5-10mm, 25,72% 

AB0-5mm dan 30,01% limbah besi) dan Bina Marga X (14,01% BP10-20mm, 29,25% BP10-15mm, 

13,22% BP5-10mm, 12,70% AB0-5mm dan 30,82% limbah besi). Nilai stabilitas Marshall Bina Marga 

VI, Bina Marga VII dan Bina Marga X secara berurutan adalah sebesar 1720,57 kg, 1683,29 kg dan 

1440,53 kg. Kadar aspal optimum untuk Bina Marga VI, Bina Marga VII dan Bina Marga X secara 

berurutan adalah sebesar 4,79%, 4,38% dan 4,91%. Harga produksi per m3 campuran aspal beton Bina 

Marga VI, Bina Marga VII dan Bina Marga X secara berurutan adalah sebesar Rp 1.225.781, Rp 

1.173.204 dan Rp 1.268.426. Persentase biaya penghematan produksi per m3 campuran aspal beton Bina 

Marga VI, Bina Marga VII dan Bina Marga X secara berurutan adalah sebesar 9,11%, 19,34% dan 

10,86%. Campuran variasi Bina Marga VII merupakan campuran aspal beton yang memiliki persentase 

penghematan paling besar diantara dua variasi Bina Marga yang lainnya. 

 

Kata kunci: Limbah Baja, Aspal Beton, Pencampuran Agregat, Biaya Penghematan 
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ABSTRAK 
 

Permasalahan yang dihadapi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII dalam menangani ruas-ruas 

jalan nasional di Propinsi Bali adalah kondisi jalan yang cenderung mengalami penurunan diakibatkan 

oleh kerusakan pada perkerasan jalan dan terbatasnya dana sehingga penanganan pemeliharaan jalan 

menjadi kurang optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menentukan urutan prioritas pemeliharaan jalan dengan menggunakan metode Bayes. Penentuan urutan 

prioritas dilakukan dengan menggabungkan 2 tahapan yang berbeda. Tahap 1 didasarkan pada kriteria 

kondisi teknis jalan seperti kondisi jalan, international Roughness Index (IRI), lalulintas harian rata-rata 

(LHR), dan jenis pemeliharaan jalan. Sedangkan tahap 2 didasarkan pada kombinasi antara kriteria 

kondisi teknis dan non teknis jalan seperti klasifikasi fungsi ruas, tingkat pelayanan jalan, hirarki jaringan 

jalan, dan jumlah penduduk terlayani. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat kepentingan kriteria 

yang digunakan pada setiap tahapan, maka dilakukan survey kuisioner terhadap 30 responden yaitu 

pihak-pihak yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan dan pembangunan jalan nasional 

di Propinsi Bali. 

Hasil pembobotan tingkat kepentingan kriteria pada tahap 1 adalah kondisi jalan (0,479), IRI 

(0,217), LHR (0,197), dan Jenis Pemeliharaan Jalan (0,108). Sedangkan pada tahap 2 adalah klasifikasi 

fungsi ruas (0,459), tingkat pelayanan jalan (0,226), jumlah penduduk terlayani (0,171), dan hirarki 

jaringan jalan (0,144). Nilai akhir tahap 1 dan tahap 2 didapat dari hasil perkalian skor hasil skala masing-

masing kriteria dengan bobot kriteria itu sendiri. Urutan prioritas ditentukan dengan menjumlahkan nilai 

akhir yang diperoleh dari setiap tahapan untuk setiap ruas jalan penelitian. 

Hasil analisa penelitian diperoleh bahwa kategori urutan prioritas pemeliharaan jalan pertama 

terletak pada ruas jalan yang memiliki nilai akhir keseluruhan tertinggi yang merupakan gabungan tahap 

1 dan tahap 2. Hal ini  dikarenakan ruas jalan tersebut dianggap harus mendapat penanganan terlebih 

dahulu karena mampu memberikan manfaat besar baik dari segi ekonomi ataupun sosial setelah 

dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan jalan. Berdasarkan hasil analisa penelitian maka kegiatan 

pemeliharaan jalan pada ruas jalan nasional di Propinsi Bali dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan 

tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.  

 
Kata kunci : Urutan prioritas, Pemeliharaan Jalan Nasional, Metode Bayes, dan      Propinsi  Bali  
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MANAJEMEN LALU LINTAS KAWASAN BOULEVARD 

DAN SIMPANG MASJID KAMPUNG UJUNG 

KABUPATEN BELITUNG 
 

Ardi Pradana 
1
 dan Djoko Setijowarno

 2
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2
 Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata, Jl. Pawiyatan Luhur 
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ABSTRAK 

Kawasan Boulevard di Kabupaten Belitung terdiri dari enam lengan simpang. Kondisi lalu lintas di 

kawasan tersebut tidak teratur. juga terjadi hal yang sama di Simpang Masjid Kampung Ujung. 

Ketidakteraturan di kawasan tersebut disebabkan karena manajemen lalu lintas yang kurang baik. Oleh 

karena itu, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan studi mengenai manajemen lalu lintas.Dalam 

penelitian ini, yang dilakukan pertama kali adalah mengkaji literature dan pustaka. Setelah itu dilakukan 

survei primer dan sekunder untuk mengetahui kondisi dan permasalahan persimpangan tersebut. Dari 

kondisi dan permasalahan yang telah diketahui dilakukan pemetaan yang berfungsi untuk menghasilkan 

usulan manajemen lalu lintas yang dapat mengatasi permasalahan di persimpangan tersebut. Hasil yang 

didapatkan adalah prosentase jenis kendaraan, kinerja, dan solusi permasalahan di kedua persimpangan 

tersebut. 

 

Kata kunci: Kawasan Boulevard, Simpang Masjid Kampung Ujung, manajemen lalu lintas, 

persimpangan  

 

STUDI EVALUASI ANGKUTAN UMUM LYN JSP 

DITINJAU DARI KARAKTERISTIK OPERASIONAL  

DAN OPTIMALISASI ARMADA 
 

Ari Widayanti1 dan Edi Sugianto2 
 

1Dosen Jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Surabaya, Kampus Unesa Ketintang Surabaya,  

Telp 08155613917, email: ari_wid@yahoo.co.id 

2Jurusan Teknik Sipil, email: edisugianto@gmail.com 

 

ABSTRAK 
 

Transportasi baik berupa prasarana dan sarana merupakan bagian yang berperan untuk mendukung 

aktivitas masyarakat. Operasional angkutan umum lyn JSP, mendukung aktivitas masyarakat dari 

Surabaya ke Sidoarjo dan sebaliknya. Lyn JSP memiliki armada 375 unit yang beroperasi saat ini. Hal ini 

menimbulkan permasalahan di sepanjang rute yang dilalui, jumlah armada yang berlebihan akan menjadi 

potensi penumpukan armada di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Tujuan dari studi ini adalah 

memperoleh hasil evaluasi kinerja operasional dan jumlah armada yang optimal sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan 

melakukan on board survey, off board survey dan wawancara ke instansi/pihak terkait. 

Hasil dari studi ini adalah headway rata-rata sebesar 1 menit, load factor statis sebesar 12%, load factor 

dinamis sebesar 47%, jumlah armada yang optimal adalah 163 unit armada. Hal yang terjadi di lapangan 

adalah kelebihan jumlah armada yang beroperasi, ketidakseimbangan antara supply and demand, serta 

nilai load factor yang rendah. Potensi penumpang yang terbesar adalah daerah Waru yang berdekatan 

dengan Terminal Purabaya dan daerah Gedangan yang berupa kawasan industri dan permukiman.  

 

Kata kunci: angkutan umum, lyn JSP, headway, load factor, jumlah armada, potensi perjalanan.  
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ABSTRAK 
 
Salah satu dampak fenomena bencana banjir terhadap kinerja infrastruktur jalan pada daerah kawasan 

pesisir adalah adanya genangan banjir air laut yang berpotensi menurunkan kekuatan lapis perkerasan 

jalan khususnya bagian lapis permukaan jalan. Dalam konteks memahami efek dari fenomena tersebut, 

maka studi ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan lapis permukaan jalan yang telah digenangi oleh 

banjir air laut. Studi ini berbasis pada penelitian eksperimental dimana fenomena genangan banjir air laut 

direpresentasikan dengan uji Marshall Immersion menggunakan air laut terhadap benda uji campuran 

aspal berpori berbasis asbuton pada suhu 25° dan 60°. Durasi perendaman dilakukan untuk periode 0,5 

jam, 6 jam, 12 jam, 18 jam dan 24 hari. Selanjutnya dilakukan uji indirect tensile strength untuk melihat 

sejauhmana perubahan nilai kuat tarik tidak langsung dari campuran aspal pada setiap variasi suhu dan 

durasi perendaman. Hasil-hasil pengujian memperlihatkan bahwa terjadi penurunan kuat tarik campuran 

seiring dengan peningkatan durasi perendaman. Dimana, perendaman pada suhu 60° lebih signifikan 

menurunkan kuat tarik campuran dibandingkan dengan hasil pada perendaman 25°. Namun demikian, 

masih diperlukan penambahan durasi perendaman untuk melihat sejauhmana tingkat penurunan yang 

terjadi hingga mencapai suatu batas kekuatan minimal campuran beraspal pada studi-studi lanjutan. 

 

Key Words : Genangan banjir, air laut, campuran aspal berpori, kuat tarik. 
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ABSTRAK 

Tingkat pertumbuhan sepeda motor di Indonesia telah membawa dampak kemacetan di jalan-jalan 

perkotaan khususnya pada kondisi lalu lintas heterogen. Dalam rangka menemukan solusi pemecahan 

masalah, untuk optimalisasi pemanfaatan dan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi darat, 

maka terlebih dahulu diperlukan upaya untuk menemu kenali perilaku lalu lintas sepeda motor di jalanan. 

Dalam konteks ini, studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perilaku percepatan dan 

perlambatan kendaraan sepeda motor pada kondisi lalu lintas heterogen. Studi kasus terhadap perilaku 

tersebut dilakukan pada jaringan jalan arteri di KotaMakassar. Pengumpulan data dilakukan dengan 

survai pengukuran kecepatan kendaraan detik per detik dengan menggunakan alat GPS. Metode survey 

kecepatan untuk kendaraan uji mengadopsi metode floating car. Survei dilakukan untuk tiga periode 

puncak lalu lintas yaitu periode puncak pagi, siang dan petang. Analisis data meliputi penentuan nilai-

nilai percepatan dan perlambatan berdasarkan perubahan nilai-nilai kecepatan setiap detiknya. Studi ini 

lebih jauh menganalisis secara komparasi perilaku percepatan dan perlambatan kendaraan sepeda motor 

dengan menggunakan analisis uji statistik. Hasil-hasil analisis memperlihatkan bahwa perilaku 

perlambatan lebih dominan terjadi dibanding perilaku percepatan. Uji komparasi perilaku percepatan dan 

perlambatan antar ketiga periode puncak lalu lintas tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Hasil 

studi menjadi dasar untuk menganalisis perilaku waktu tempuh pengendaraan sepeda motor pada studi-

studi lanjutan. 

 

Kata kunci: emisi, sepeda motor, karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

mailto:muhisran@yahoo.com
mailto:marni_hamidaly@yahoo.com


Seminar Nasional  IX - 2013Teknik Sipil ITS Surabaya 

Peran Industri Konstruksi dalam Menunjang MP3EI  

(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 
 

  Kumpulan Abstrak Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi - 11 
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ABSTRAK 
 

Evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan reklame yang ada di Kota Bandung dipaparkan 

dalam studi penelitian ini. Kebijakan dan peraturan reklame di Kota Bandung sendiri telah beberapa kali 

mengalami perubahan, Perda dan Perwal Tahun 2012 saat ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan 

media reklame di Kota Bandung. Pengkajian dilakukan dengan membandingkan pedoman yang telah ada 

sebelumnya dan kebijakan yang baru dibuat. Pengkajian terhadap kebijakan dan peraturan reklame juga 

dilakukan dengan mewawancarai dinas-dinas terkait. Evaluasi dikhususkan pada media reklame luar 

ruangan di Jalan Merdeka   Kota Bandung mencakup aspek keselamatan pengguna jalan, keindahan dan 

keefektifan penyampaian informasi.      

Analisis dilakukan dari persepsi pengguna jalan terhadap ruang papan iklan di Jalan Merdeka 

Kota Bandung. Hasil analisis diperoleh melalui penarikan sampel kuisioner dan wawancara. Sebagai 

perbandingan, pihak pemerintah kota dan pihak biro juga dimintai keterangannya terhadap ruang papan 

iklan. Secara umum, masyarakat memandang kesan negatif atas keberadaan media reklame (46,66%).    

Rekomendasi terhadap Penataan Media Reklame Luar Ruangan telah disebutkan dalam studi 

ini. Pertimbangan terletak pada aspek keselamatan, keindahan dan keefektifan penyampaian informasi.  

Dari pengamatan lapangan di Jalan Merdeka  Kota Bandung diperoleh bahwa pemasangan 

media reklame elektronik maupun bukan masih saja tidak teratur. Tindakan tegas perlu dilaksanakan 

oleh Tim Teknis dalam hal penertiban penempatan media reklame yang tidak teratur/kacau.  

 

Kata kunci : reklame, keselamatan, efektifitas informasi 

 

STUDI KELAYAKAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 
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ABSTRAK 
Kepulauan Bangka Berlitung terdiri dari beberapa gugusan pulau-pulau, dan beberapa terbesar 

diantaranya Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau yang lebih 

kecil dan daratan pantai yang indah. Pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Belitung ini beberapa di antaranya 

berpenghuni. Salah satu Pulau yang memiliki kedekatan dengan Pulau Belitung ini adalah Pulau 

Mendanau (Selat Nasik).  Pelayanan kebutuhan perjalanan ini hanya dapat ditempuh melalui jalur laut 

dan menggunakan kapal motor. Ketergantungan penggunaan angkutan melalui perahu motor ini relatif 

memberikan keterbatasan dalam mobilitas. Kedepan terdapat rencana adanya pelayanan angkutan 

penyeberangan dari Pulau Belitung ke Selat Nasik yang terjadwal dan harga lebih terjangkau. Untuk 

mewujudkan potensi tersebut, dicoba dengan membuka rute angkutan penyeberangan pelabuhan Tanjung 

Ru ke Selat Nasik. Untuk mendukung keberadaan rencana tersebut perlu dilakukan kajian kelayakan 

terkait Kajian Kelayakan Rute Angkutan Penyeberangan Tanjung Ru-Pulau Mendanau (Selat Nasik). 

Tujuan dari Kelayakan Rute Angkutan Penyeberangan Tanjung Ru-Pulau Mendanau (Selat Nasik) untuk 

mengetahui tingkat kelayakan (visible) dari rencana pengembangan Angkutan Penyeberangan Tanjung 

Ru-Pulau Mendanau (Selat Nasik) dari sisi kelayakan teknis, kelayakan sosial, Kelayakan lingkungan dan 
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kelayakan ekonomi/finasial. Secara umum Metodologi teknis di dalam Studi Kelayakan Rute Angkutan 

Penyeberangan Tanjung Ru-Pulau Mendanau (Selat Nasik) dengan metode analisis kelayakan dengan 

melakukan penilaian terhadap aspek ekonomi/finasial. Perhitungan kelayakan finasial dengan menghitung 

FIRR, BCR, dan NPV. Hasil dari analisis kelayakan ini  yang memungkinkan tetap pada kondisi eksiting 

saat ini (skenario-1) dengan besaran NPV 18.387,80 juta rupiahm BCR 2,70, FIRR 78,59 dan skenario-4 

(layanan baru,tarif eksisting) dengan besaran NPV 17.986,56 juta rupiah, BCR 1,17, FIRR 23,1 

sedangkan yang lainnya memerlukan subsidi. Melihat nilai tersebut, maka pengembangan angkutan 

penyeberangan Belitung-Mendanau perlu dikembangkan sebagai aspek pelayanan masyarkat mobilitas 

penyeberangan antar pulau tersebut. 

 

Kata kunci: penyeberangan Belitung-Mendanau, kelayakan, kapal, subsidi 
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ABSTRAK 
Dewasa ini, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi untuk aktivitas wisata-belanja telah 

menimbulkan permasalahan transportasi perkotaan tersendiri, seperti semakin meningkatnya penggunaan 

sebagian badan jalan sebagai area parkir kendaraan. Sebagai salah satu langkah awal dalam memecahkn 

masalah perparkiran tersebut, studi ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi sistem perparkiran yang 

menggunakan sebagian badan jalan serta pengaruhnya terhadap kinerja lalu lintas pada suatu jalan yang 

merupakan kawasan utama aktivitas wisata-belanja di Kota Makassar. Studi ini berfokus pada sistem 

parkir badan jalan pada ruas Jl. Somba Opu, dimana merupakan jalan utama dari kawasan aktivitas 

wisata-belanja di Kota Makassar. Survei berupa karakteristik dan sistem parkir badan jalan yang 

diterapkan di ruas jalan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pencatatan plat kendaraan 

parkir. Sistem sudut parkir kendaraan juga disurvei pada studi ini. Disamping itu, disaat yang bersamaan 

dilakukan survey pencacahan volume lalu lintas dan survey kecapatan kendaraan yang melintasi pada 

ruas Jl.Somba Opu. Analisis kinerja parkir dan lalu lintas untuk kondisi sistem sudut parkir yang ada 

dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh sistem parkir badan jalan terhadap kinerja lalu 

lintas di ruas Jl. Somba Opu. Selanjutnya, studi ini melakukan analisis model hubungan volume dan 

kecepatan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan model Greenshield yang berbasis model linear. 

Di sisi lain, dilakukan simulasi dan optimasi untuk berbagai kondisi sudut parkir kedaraan dalam rangka 

menentukan titik optimal keseimbangan antara kapasitas ruang jalan dan jumlah kendaraan parkir yang 

dapat ditampung. Dengan menggunakan model hubungan volume dan kecepatan lalu lintas, dan hasil 

optimasi tersebut, maka evaluasi terhadap volume dan kecepatan aktual terhadap kondisi optimum 

dilakukan. Hasil-hasil analisis dan evaluasi memperlihatkan bahwa sistem parkir badan jalan yang ada 

telah menurunkan kinerja lalu lintas ruas jalan secara signifikan baik volume maupun kecepatan lalu 

lintas. Penurunan kinerja ini dominan diakibatkan oleh berkurangnya sebagian badan jalan untuk 

kendaraan yang melintas dan ketidak teraturan sudut parkir kendaraan. Hasil optimasi memperlihatkan 

bahwa sudut parkir 45
O
 merupakan sudut parkir optimum. Kondisi parkir optimum ini dapat kecepatan 

kendaraan yang melintas meskipun sedikit mengurangi volume lalu lintas. Hasil-hasil studi ini 

diharapkan dapat menjadi dasar pada studi-studi lanjutan dalam mengembangkan pemodelan dan 

simulasi pengaruh parkir badan jalan terhadap kinerja lalu lintas secara komprehensif. 

 

Kata kunci: Parkir badan jalan, Sudut parkir, lalu lintas, Kawasan wisata-belanja, Makassar.  
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ABSTRAK 
 

Salah satu faktor pendorong meningkatnya penggunaan sepeda motor dikota-kota besar di Indonesia, 

termasuk di Kota Makassar adalah biaya operasi kendaraan (BOK) sepeda motor lebih efisien 

dibandingkan dengan BOK jenis kendaraan lainnya. Dalam rangka keperluan analisis dan evaluasi biaya 

kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pengguna sepeda motor, maka terlebih 

dahulu perlu difahami BOK sepeda motor secara lebih mendalam. Untuk itu, studi ini bertujuan 

memodelkan berbagai komponen biaya operasi kendaraan penggunaan sepeda motor di Kota Makassar. 

Studi ini melakukan survei wawancara terhadap kurang lebih 1500 pengendara sepeda motor yang 

melintas pada 3 ruas jalan arteri utama di Kota Makassar, yaitu di Jl. A.Yani, Jl. Sudirman, dan Jl. AP. 

Pettarani. Survei wawancara bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai komponen biaya operasi 

kendaraan sepeda motor, baik biaya-biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Analisis data 

dilakukan dalam rangka membangun model BOK sepeda motor di Kota Makassar khususnya bagi biaya 

administrasi, biaya servis berat dan ringan, biaya ban, dan biaya pemakaian oli. Dalam hal ini, berbagai 

pendekatan model, mulai dari model linear maupun model non-linear dianalisis untuk menemukan 

model-model BOK terbaik sesuai data yang ada. Hasil-hasil pemodelan berbagai komponen BOK pada 

studi ini telah memberikan kepercayaan yang cukup untuk dapat dipergunakan dalam mengestimasi 

besaran BOK penggunaan sepeda motor di Kota Makassar. Lebih jauh, hasil studi ini akan diaplikasikan 

pada pemodelan biaya kemacetan transportasi akibat penggunaan sepeda motor pada studi lanjutan. 

 

Kata kunci: Model, Biaya Operasi Kendaraan (BOK), Sepeda Motor, Makassar.  
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ABSTRAK 
 

Sepanjang jalan Borobudur kota Malang  terdapat banyak aktifitas yang dapat mengakibatkan 

meningkatnya arus lalu lintas terutama  pada jam-jam sibuk. Fasilitas median di Jalan Borobudur kota 

Malang membagi arus lalu lintas menjadi 2 arah dengan 4 lajur (4/2 D). Tujuan penelitian  menganalisa 

waktu tempuh  u-turn yg berada di bagian timur jalan Borobudur kota Malang 
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Adapun data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan 

antara lain waktu tempuh kendaraan, inventarisasi geometrik, volume lalu lintas, Volume kendaraan 

memutar arah, tata guna lahan, dan tundaan.  

Hasil analisis diperoleh waktu tempuh rata-rata kendaraan ringan (LV) yang tidak terganggu akibat 

adanya kendaraan yang putar balik dari arah barat ke timur sebesar 2.56 detik dengan kecepatan rata-rata 

19.545 km/jam dan untuk dari arah timur ke barat sebesar 3.33 detik dengan kecepatan rata-rata 14.807 

km/jam. Waktu tempuh rata-rata kendaraan ringan (LV) yang terganggu akibat adanya kendaraan yang 

putar balik dari arah barat ke timur sebesar 10.36 detik dengan kecepatan rata-rata 4.705 km/jam dan 

untuk dari arah timur ke barat sebesar 9.25 detik dengan kecepatan rata-rata 5.260 km/jam. 

 

Kata kunci: waktu tempuh, U-turn, U-turn Jalan Borobudur, 
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ABSTRAK 
 
Salah satu fokus utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

2011-2025 adalah pengembangan dan pembangunan infrastruktur sistem angkutan barang. Dalam 

konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk memahami karakteristik angkutan barang di Provinsi Sulawesi 

Selatan sehingga pemetaan prospek dan tantangannya dapat ditemukenali dengan baik dalam rangka 

pengembangan infrastruktur sistem transportasi barang di Provinsi Sulawesi Selatan. Suatu survei 

angkutan barang berbasis wawancara menggunakan kuesioner terhadap operator angkutan barang 

dilakukan dengan teknik sampling acak. Survei dilakukan pada berbagai jaringan rute utama angkutan 

barang di wilayah Mamminasata Metropolitan Area (MMA) di Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data 

survei dilakukan secara deskriptif dan pemodelan polinomial. Hasil-hasil analisis memperlihatkan bahwa 

angkutan barang di Provinsi Sulsel memiliki potensi yang cukup baik untuk terus ditingkatkan dalam 

melayani permintaan pengangkutan berbagai jenis komiditi. Disisi lain, bervariasinya kapasitas angkut 

jenis moda angkutan barang dan keterbatasan daya dukung prasarana jalan menjadi tantangan tersendiri 

dalam pengembangan sistem moda dan infrastruktur angkutan barang di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil 

studi ini menjadi dasar dalam rangka menganalisis dan memodelkan perilaku sistem angkutan barang 

tersebut pada studi-studi lanjutan di masa mendatang. 

 

Kata kunci: Infrastruktur, Sistem Angkutan Barang, Prospek dan Tantangan, Sulawesi Selatan.  
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ABSTRAK 
 

Perilaku pengendara kendaraan yang tidak tertib di kota-kota Negara berkembang termasuk di Makassar, 

Indonesia telah membawa perilaku karakteristik lalu lintas dari homogen menjadi heterogen. Sehingga, 

teknik penanganan dan pemecahan masalah-masalah lalu lintas kurang tepat didekati dengan berbagai 

teori pendekatan lalu lintas homogen yang telah mapan digunakan di negara-negara maju. Dalam konteks 

tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis distribusi headway kendaraan penumpang pada suatu 

kondisi lalu lintas heterogen di Kota Makassar, sebagai langkah awal memahami karakteristik dasar 

perilaku lalu lintas heterogen di Negara-negara berkembang. Survei perekaman kondisi lalu lintas pada 

suatu ruas jalan arteri tipe 2 lajur 1 arah di Kota Makassar dilakukan dalam rangka mencacah frekuensi 

headway kendaraan penumpang yang melintas di jalan tersebut. Pencacahan dilakukan dengan memutar 

kembali hasil perekaman di laboratorium untuk kemudian dicatatkan pada suatu lembar formulir survei 

headway. Analisis parameter statistik dari data headway berupa rerata, standar deviasi, nilai maksimum, 

nilai minimum, modus, dan median, dilakukan untuk suatu interval waktu optimum dari suatu distribusi 

headway. Dalam hal ini, suatu simulasi distribusi data dilakukan secara trial-error untuk berbagai nilai 

interval kelas dan periode waktu headway, dalam rangka mencari bentuk distribusi headway yang 

memuaskan. Selanjutnya, distribusi headway antar periode waktu 15 menit-an dalam sejam diuji 

kesamaan dan perbedaan variansi dan reratanya dengan menggunakan uji-F dan uji-t. Hasil-hasil analisis 

uji statistik memperlihatkan bahwa distribusi headway kendaraan penumpang antar periode waktu dalam 

sejam tidak berbeda satu sama lain. Secara visual telihat kecenderungan headway mengikuti pola 

distribusi eksponensial. Hasil studi memberikan ekspektasi yang baik untuk dilanjutkan dalam rangka 

menguji kecocokan model distribusi secara numerik, sehingga dapat digunakan dalam pengembangan 

suatu model mikro simulasi lalu lintas pada studi-studi lanjutan. 

 

Kata kunci: Distribusi, Headway, Kendaraan Penumpang, Lalu Lintas Heterogen, Makassar.  
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ABSTRAK 
 
Tuntutan kebutuhan perjalanan yang berjarak pendek dan bersifat responsif di kota-kota besar di In-

donesia termasuk di Kota Makassar, telah mendorong munculnya penyediaan layanan angkutan umum 

yang berakselerasi dan mobilitas tinggi seperti becak, taksi sepeda motor (ojek), dan becak bermotor 

(bentor). Namun demikian, keberadaan jenis-jenis angkutan umum tersebut masih bersifat informal 

karena tidak didukung oleh suatu regulasi terhadap pengoperasiannya. Di sisi lain, pengoperasian 

angkutan umum informal ini telah menimbulkan permasalahan baru dalam hal kompetisi pelayanan 

penumpang angkutan umum formal seperti angkutan mikro-bus dan taksi. Dalam rangka mencari solusi 

terhadap permasalahan-permasalahan di atas, maka terlebih dahulu perlu diketahui dan dipetakan 

kondisi-kondisi pengoperasian dari angkutan umum informal tersebut. Untuk itu, studi ini bertujuan 

menginvestigasi berbagai karakteristik operasional angkutan umum informal di Kota Makassar. Studi ini 

melakukan survei literatur terhadap berbagai studi terdahulu mengenai karakteristik operasional angkutan 

umum informal yang sedang dan masih beroperasi di Kota Makassar. Hasil investigasi memperlihatkan 

bahwa keberadaan moda angkutan umum informal direspon secara positif oleh masyarakat/penggunanya. 

Karakteristik operasional mengindikasikan jumlah kebutuhan perjalanan dengan menggunakan angkutan 

umum informal cukup potensial dan dijadikan sebagai pekerjaan utama oleh pengemudinya. Hasil-hasil 

yang dicapai pada studi ini memberikan pijakan dan dasar untuk melakukan studi-studi lanjutan yang 

bertujuan untuk menganalisis dan memodelkan serta mengevaluasi berbagai aspek pengoperasian 

angkutan umum informal lebih lanjut yang bersifat analisis pengambilan keputusan operator dan 

penggunanya, seperti pemodelan pilihan menjadi operator moda angkutan umum informal, model 

pemilihan penggunaan moda angkutan umum informal, dan lain-lain. 

 

Kata kunci: Karakteristik Operasional, Angkutan Umum Informal, Becak, Ojek, Bentor.  
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ABSTRAK 
 
Dalam pemodelan transportasi, pergerakan kendaraan dari satu titik ke titik yang lain mencerminkan 

pegerakan orang. Jaringan jalan yang dapat dilewati merupakan penyediaan layanan yang dibatasi oleh 

kapasitas. Optimasi terhadap kebutuhan pergerakan dan kapasitas layanan menjadi titik perhatian dari 

perencana transportasi. Matriks asal tujuan merupakan gambaran dari pergerakan tersebut. Untuk 

mendapatkan matriks tersebut dibutuhkan survai yang membutuhkan suberdaya yang cukup besar. Data 

asal tujuan ini sangat dibutuhkan dan akurasi yang dituntut juga tinggi agar hasil pemodelan transportasi 

yang akan dilakukan selanjutnya juga akurat. Matriks asal tujuan tersebut hanya menggambarkan 

pergerakan dari satu titik ke titik yang lain, sedangkan data yang lain menggambarkan penggunaan moda 

serta maksud perjalanan juga penting sebagai salah satu input dalam pemodelan. 

Kota Yogyakarta menyandang berbagai predikat kota, mempunyai karakteristik transportasi dengan ciri-

ciri sebagai kota menengah. Identitas penduduk perkotaan di Yogyakarta menentukan pola perjalanan 

masyarakat dalam wilayah perkotaan di Yogyakarta. Metode pendekatan yang dilakukan pada kajian ini 

adalah melakukan analisis perjalanan asal tujuan dari orang yang melakukan perjalanan di kota 

Yogyakarta. Survai yang dilakukan adalah berupa survai rumah tangga dengan instrumen kuesioner asal 

tujuan perjalanan orang. Hasil dari analisis ini adalah berupa matriks asal tujuan perjalanan yang sangat 

dibutuhkan untuk dipergunakan sebagai input bagi proses pemodelan transportasi selanjutnya. Proses 

perencanaan dan pengambilan keputusan bidang transportasi didasari oleh pemodelan yang dilakukan 

dengan proyeksi jangka pendek, menengah serta jangka panjang. 

 

Kata kunci:  bangkitan perjalanan, pola perjalanan, pemodelan transportasi 
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ABSTRAK 
 

Permasalahan perkerasan aspal porus dengan gradasi terbuka (open graded) secara umum terletak pada 

nilai struktural perkerasan seperti nilai stabilitas yang masih rendah dibandingkan dengan perkerasan 

dengan gradasi rapat (dense graded). Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kinerja 

perkerasan campuran aspal berpori dengan menggunakan aspal polimer Starbit jenis E-55. Metode 
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penelitian dilakukan dengan penentuan komposisi campuran agregat dengan analisis Metode Pemampatan 

Kering (MPK) agar kepadatan maksimum (maximum density) dapat tercapai. Analisis model resapan 

campuran aspal berpori dilakukan dengan metode falling head permeability (FHP) dimana air di dalam 

tabung (stand pipe) jatuh bebas dengan ketinggian tertentu sampai melewati rongga pada campuran aspal 

berpori. Analisis kinerja fungsi kekuatan campuran aspal berpori dilakukan dengan metode Marshall 

dengan membandingkan hasil pengujian dengan parameter seperti stability dan cantabro loss. Hasil 

penelitian melahirkan gradasi versi terbaru dengan memanfaatkan agregat lokal Sungai Jeneberang 

Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil uji kinerja campuran memenuhi standar parameter yang ada, seperti nilai 

stabilitas >756 kg, nilai porositas: 20,18%, nilai flow: 3,58 mm, nilai cantabro loss 14,20%, permeability: 

> 0,23 cm/det, binder drain down 0,05%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa campuran aspal berpori 

gradasi terbuka dengan menggunakan aspal polimer starbit E-55 memiliki nilai struktural sesuai dengan 

standar yang ada. 

 

Kata kunci: open graded, aspal, polimer 
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ABSTRAK 
 

Parkir di kota Surabaya dalam hal ini dibedakan menjadi 2 batasan wilayah yaitu parkir di tepi jalan (on 

street parking) atau nama lainnya Parkir Jalan Umum (PJU) dan parkir di suatu area tertentu (off street 

parking). On street parking yang berada di wilayah kota Surabaya dikelola olah Dinas Perhubungan Kota 

Surabaya. Banyaknya titik titik on street parking ini tentunya mengakibatkan meningkatnya jumlah 

pendapatan daerah dari sektor perparkiran. Di kota Surabaya untuk tahun 2010 total terdapat 1423 titik 

parkir di tepi jalan ( on street parking). Untuk pendapatan dari sektor perpakiran Kota Surabaya pada 

tahun 2010 mendapatkan Rp 20.422.400.000,00. Angka tersebut merupakan keseluruhan pendapatan dari 

sektor parkir , baik on street parking maupun  off street parking. Untuk sektor parkir tepi jalan umum atau 

on street parking tahun 2010 adalah sebesar Rp 10.291.809.500,00 atau sekitar 50,39% dari total 

pendapatan sektor parkir secara keseluruhan.  

Pengambilan data primer dilakukan pada 30 lokasi titik parkir yang menggunakan metode angka acak. 

Dari pengambilan data primer tersebut didapatkan perbandingan panjang titik parkir total di wilayah kota 

Surabaya dengan panjang total yang didapatkan ketika pengambilan data primer adalah 30,615. Dari 

perbandingan tersebut dapat diketahui potensi pendapatan untuk on street parking serta dapat diketahui 

potensi pendapatan untuk tiap meter panjang parkirnya. Potensi pendapatan tahunannya berkisar Rp 

1.746.232 hingga Rp 2.807.819 untuk tiap meter panjang titik parker 

 

Kata kunci : on street parking,titik parkir, potensi pendapatan sektor parkir 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tentang kualitas pelayanan yang meliputi tingkat 

kinerja, tingkat harapan, dan tingkat kepentingan penumpang atas pelayanan operasional sisi darat 

Bandar Udara Nabire. Penelitian mengacu pada model kualitas pelayanan (SERVQUAL) dari 

Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) yang meliputi dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati.  

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pengumpulan data melalui survei dengan 

menggunakan instrumen penelitian skala Likert. Ukuran sampel sebanyak 99 penumpang yang diambil 

dengan non probability sampling melalui metode convenience sampling. Analisis data menggunakan 

analisis kualitas pelayanan dan Diagram Kartesius. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penumpang memiliki harapan yang tinggi terhadap 

pelayanan di operasional sisi darat Bandar Udara Nabire baik untuk dimensi bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, maupun empati. Sementara untuk tingkat kinerja pelayanan secara umum masih kurang 

memuaskan baik untuk dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, maupun empati. Dimensi 

kualitas pelayanan yang dianggap paling penting adalah dimensi bukti fisik, diikuti daya tanggap, empati, 

jaminan, dan keandalan. Secara umum kualitas pelayanan operasional sisi darat Bandar Udara Nabire 

tergolong kurang memuaskan yang secara keseluruhan tingkat pemenuhannya sebesar 59,22%. 

Kekurangpuasan terhadap kualitas pelayanan tersebut bertalian dengan tempat parkir, kondisi ruang lobi, 

ruang pelaporan, kenyamanan dan kapasitas ruang tunggu, kebersihan toilet serta tidak tersedinya trolli 

dan ATM. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka manajemen bandara perlu memberikan pelayanan minimal 

sesuai yang diatur dalam peraturan tentang penyelenggaran pelayanan kebandaraan dan melakukan studi 

banding dengan bandara-bandara lain yang telah memenuhi standar kualitas. Aspek-aspek yang 

membutuhkan perbaikan segera terutama kapasitas ruang tunggu, kebersihan areal bandara, ketersediaan 

denah dan papan petunjuk lokasi, pemberian pelayanan oleh petugas sejak awal secara profesional kepada 

penumpang, pelayanan petugas sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, pemberian pelayanan oleh 

petugas dengan cepat dan tepat, kesigapan petugas bila terjadi hal-hal yang tak terduga, kesiapsediaan 

petugas dalam membantu penumpang, dan rasa aman di lingkungan bandara.  

 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan 
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ABSTRAK 
 

Tiap jenis  pesawat memiliki spesifikasi dan kemampuan teknis yang berbeda-beda, antara lain 

dalam hal penggunaan runway dan kecepatan pesawat saat landing. Lokasi exit taxiway dipilih 

sedemikian rupa sehingga tiap-tiap jenis pesawat memperoleh titik yang ideal untuk keluar dari runway. 

Penelitian ini mencoba menentukan jumlah kebutuhan exit taxiway berdasarkan karakteristik 

operasional suatu bandara. Karakteristik tersebut meliputi: jenis pesawat yang beroperasi secara 

simultan, jadwal penerbangan, dan arah pergerakan. Yang dimaksud dengan arah pergerakan adalah 

arah pergerakan di runway yang disesuaikan dengan arah angin. Jenis pesawat berpangaruh pada 

approach speed dan runway occupancy time, juga prosentase arrival dan departure. Jadwal 

penerbangan diperlukan dalam analisa penentuan prioritas pengguna runway. Umumnya arrival 

diprioritaskan lebih dahulu apabila waktunya berdekatan atau hampir sama dengan departure.  

Dari hasil perhitungan Penelitian ini, dapat diketahui bahwa untuk kondisi penerbangan 

normal, Bandara Juanda Surabaya exit taxiway bandara udara juanda terdapat 5 buah exit taxiway yang 

pemakaian pada jam puncak bandara tersebut tidak ideal lagi sehingga  diberikan beberapa alternative 

yaitu: alternative 1 Menambah 1 buah exit taxiway N5 sejauh 1941 m dari ujung Runway 10 dengan 

sudut 30
0
, Menggeser/menghilangkan exit taxiway N6 dan diganti menjadi exit taxiway N5 bersudut 30

0
, 

Menghilangkan exit taxiway N3 (sudut 900) kemudian menggantinya dengan exit taxiway N4 yang 

bersudut 30
0
. 

 

Kata kunci : runway, kapasitas runway, exit taxiway, bandar udara juanda 
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