
BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

     Pembangunan yang pesat tidak dapat dihindari oleh 

suatu daerah yang sedang berkembang, seperti Kabupaten Semarang. Berbagai kegiatan 

perdagangan dan jasa bertumbuh subur dengan ditandai dengan adanya pembangunan 

kawasan perumahan, pusat perbelanjaan mall, pertokoan, perhotelan dan industri. 

Pembangunan yang pesat tersebut akan menimbulkan dampak positif bagi Kabupaten 

Semarang khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya, terutama dalam hal 

perekonomian. 

     Pembangunan suatu kawasan baru ataupun perubahan 

peruntukan tata guna lahan yang intensifitas kegiatannya tinggi dapat membangkitkan 

dan menarik perjalanan baru dalam jumlah besar yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kinerja layanan jaringan jalan di sekitar lokasi pembangunan. Untuk 

mengetahui besaran dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut 

dan upaya penanganan permasalahan yang terjadi, maka perlu dilakukan studi Analisis 

Dampak Lalu Lintas (Andalalin) (Rencana Strategis Bappeda Kab. Semarang, 2014). 

     Untuk memprediksi apakah jaringan di sekitar lokasi 

pembangunan tersebut dapat melayani lalu lintas yang ada ditambah dengan lalu lintas 

yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut. Bila prasarana yang ada 

tidak dapat mendukung lalu lintas tersebut, maka diperlukan upaya penanganan untuk 

mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap kelancaran dan keselamatan lalu 

lintas di sekitar lokasi pembangunan (Peraturan Pemerintah Nomor  11 Tahun 1983). 



     Pembangunan yang efisien secara ekonomi dapat 

direalisasikan jika biaya eksternal maupun sosial dipertimbangkan dalam perhitungan 

investasi maupun bisnis. Sesuai dengan konsep analisis menginternalkan eksternalitis 

dengan konsekuensi poluter pays maka pengembang mempunyai kewajiban untuk 

memberikan kontribusi yang nyata di dalam penanganan dampak lalu lintas sebagai 

akibat pembangunan di kawasan atau lokasi tertentu (Soemartono, 2010). 

Keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mengakibatkan terjadinya 

penambahan pembebanan lalu lintas yang ada yaitu dengan adanya kendaraan yang 

dibangkitkan maupun ditarik oleh aktifitas pelabuhan. Pembebanan lalu lintas baru 

akibat beroperasinya Pelabuhan Tanjung Emas Semarang secara langsung akan 

menimbulkan dampak terhadap kinerja layanan jaringan jalan di sekitar kawasan 

pelabuhan dan rute distribusi bahan baku. Sebagai perwujudan tanggung jawab dan 

komitmen dari pemrakarsa dalam mengantisipasi dampak lalu lintas yang timbul di 

sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan rute distribusi bahan baku 

(Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2014). 

Begitu juga kondisi perekonomian yang sehat, yang ditandai dengan 

meningkatnya kegiatan ekonomi dan inflasi yang rendah, akan menarik banyak 

investasi untuk ditanamkan di kabupaten tersebut. Hal ini akan berimbas terhadap sosial 

ekonomi yaitu peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan penduduknya. Namun, 

di samping dampak positif tersebut, perkembangan suatu daerah yang terlalu pasif akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan daerah tersebut, terutama di bidang 

transportasi (Rencana Strategis Bappeda Kab. Semarang, 2014). 

Sarana umum sistem jaringan di Kabupaten Semarang dibedakan atas sistem 

primer dan sekunder, yang dimaksudkan dengan sistem primer adalah melayani 

pergerakan dari dan ke atau yang melintasi kabupaten Semarang. Sedangkan yang 



dimaksud dengan jaringan jalan sekunder adalah melayani pergerakan di dalam kota 

untuk melayani pergerakan kawasan sekunder dengan primer dan atau antar kawasan 

sekunder di Kabupaten Semarang (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 

2014). 

Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mobilitas, ditribusi 

barang, penumpang dan jasa. Infrastrutur jalan yang baik akan memberikan dukungan 

kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Infrastruktur jalan hingga saat ini masih 

memegang peranan penting sebagai prasarana transportasi darat di Indonesia, hampir 90 

% distribusi barang menggunakan moda jalan. Infrastruktur jalan akan mengalami 

kerusakan, baik sebagai akibat penggunaan jalan tersebut untuk lalu lintas kendaraan, 

cuaca yang mempengaruhi kinerja perkerasan atau faktor kinerja perkerasan jalan itu 

sendiri. Data beban sumbu kendaraan merupakan salah satu input data yang diperlukan 

dalam perencanaan,  pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan (Citasuara,2013). 

Perencanaan konstruksi jalan didasarkan atas prakiraan beban lalu lintas yang 

melewatinya dengan mengkonversikannya menjadi satuan mobil penumpang 

(SMP), beban per roda kendaraan, dan jumlah roda kendaraan. Beban kumulatif lalu 

lintas tersebut menjadi masukan untuk memperhitungkan kekuatan lapis-lapis 

konstruksi jalan.Sesuai dengan fungsi jalan, beban maksimum ditetapkan antara 8 ton 

dan 12 ton, sehingga secara teoritis masa layan jalan dapat diperhitungkan (Noer, 2013). 

Penambahan beban per roda kendaraan mengakibatkan tingkat kerusakan sebesar 

pangkat empat rasio antara beban nyata yang bekerja dan beban standar. Artinya, 

penambahan beban tersebut akan sangat mempengaruhi umur layan jalan yang menjadi 

jauh lebih pendek karena faktor pangkat empat tersebut. Kerusakan dini dengan segera 

dapat terjadi, apabila beban lalu lintas melebihi beban standar rencana. Perilaku 

pengguna jalan yang berdampak pemendekan umur layan konstruksi jalan dipengaruhi 



oleh keinginan untuk mengangkut barang semaksimal mungkin untuk setiap kendaraan 

(Eryus, 2012). 

Berbagai faktor menjadi alasan para pengguna jalan untuk mengangkut beban 

yang lebih besar, khususnya kendaraan berat seperti truk, kontainer, dan kendaraan 

berat lainnya. Perusakan terjadi lebih cepat karena konsentrasi beban pada setiap roda 

kendaraan sangat tinggi akibat jumlah akses yang terbatas, karena konfigurasi roda 

kendaraan masih mengacu kepada desain truk untuk muatan normal. 

Perilaku pengemudi atau pengusaha angkutan truk tersebut lebih mengutamakan 

efisiensi dari satu sudut pandang biaya transportasi yang lebih rendah. Kerugian yang 

diderita akibat kerusakan jalan menjadi pertimbangan terakhir. Meski pada saatnya 

apabila jalan tersebut rusak dan mengakibatkan turunnya kecepatan, biaya transportasi 

justru akan menjadi semakin tinggi. Biaya yang harus ditanggung bukan saja biaya 

transportasi tetapi juga mencakup biaya kerusakan kendaraan yang sangat mungkin 

terjadi karena guncangan dan ke tidak stabilan gerakan kendaraan (Noer, 2013). 

Solusi yang dapat diambil adalah mengurangi beban setiap roda dengan 

menambah axle setiap kendaraan. Apabila ini disepakati dan menjadi ketentuan yang 

mengikat untuk semua komponen yang terkait dengan angkutan kendaraan berat, maka 

tingkat kerusakan nampaknya akan dapat diatasi atau dapat diminimalisirkan. 

Tujuan pemeliharaan jalan adalah agar jalan yang sudah dibangun selalu dapat 

berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan secara optimal dan terjaga 

kelestariannya serta dapat dipakai sepanjang waktu. Prasarana jalan perlu diperiksa 

secara rutin serta dilakukan pendataan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dan 

kemudian diperbaiki (Eryus,2012). 

Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu 

yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan di antaranya, yang 



digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai 

jalan. Agar rambu dapat terlihat baik siang ataupun malam atau pada waktu hujan maka 

bahan harus terbuat dari material yang reflektif (memantulkan cahaya). 

Dengan mengenali arti dari rambu-rambu lalu lintas dapat berperilaku tertib di 

jalan raya. Karena rambu lalu lintas dibuat untuk kenyamanan para pengguna jalan, 

sudah seharusnya kita mematuhi rambu-rambu tersebut baik ada petugas maupun tidak 

ada petugas. Keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan 

lalu-lintas di jalan. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi dari 

kecelakaan transportasi laut, kereta api dan udara. Keselamatan lalu lintas merupakan 

suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena 

kecelakaan mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan (Eryus, 

2012). 

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, 

huruf, angka, kalimat atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan 

peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.Agar rambu dapat 

terlihat baik siang ataupun malam atau pada waktu hujan maka bahan harus terbuat dari 

material retro-reflektif. 

Tidak kalah penting adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, bawah 

permukaan tanah atau air,  serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol 

dan jalan rel. 

 Berdasarkan Untuk itu, peneliti melakukan  penilitian dengan judul “Pengaruh 

Sosial Ekonomi, Pemeliharaan Prasarana Jalan, Rambu-Rambu Lalu Lintas Dan 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Retro-reflektif


Kondisi Jalan Pelabuhan Terhadap Keberadaan Pelabuhan Laut (Studi Pada 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diajukan pada  penelitian ini adalah : 

1. Apakah sosial ekonomi berpengaruh terhadap keberadaan Pelabuhan Laut Tanjung 

Emas Semarang. 

2. Apakah pemeliharaan prasarana jalan berpengaruh terhadap keberadaan Pelabuhan 

Laut Tanjung Emas Semarang. 

3. Apakah rambu-rambu lalu lintas berpengaruh terhadap keberadaan Pelabuhan Laut 

Tanjung Emas Semarang. 

4. Apakah kondisi jalan pelabuhan berpengaruh terhadap keberadaan Pelabuhan Laut 

Tanjung Emas Semarang 

1.3.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganaliis pengaruh sosial ekonomi terhadap keberadaan Pelabuhan Laut 

Tanjung Emas Semarang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pemeliharaan prasarana jalan terhadap keberadaan 

Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang. 

3. Untuk menganaliis pengaruh rambu-rambu lalu lintas terhadap keberadaan 

Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang. 

4. Untuk menganaliis pengaruh kondisi jalan pelabuhan terhadap keberadaan 

Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang. 

1.3.2   Kegunaan Penelitian 



Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori - teori yang diperoleh 

dibangku kuliah dan  menambah pengalaman dan pengetahuan penulis akan 

keberadaan Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang 

2. Bagi Pemerintah Kota Semarang. 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi 

keberadaan Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang. 

3. Bagi peneliti berikutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan  informasi untuk bahan penelitian 

mengenai keberadaan Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dan ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I   : Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II   : Landasan Teori 

Bab ini terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dan 

kerangka pemikiran penelitian. 



BAB III   : Metodologi Penelitian 

Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi    operasional, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

metode analisis dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian. 

BAB IV  : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian,analisi data     dan 

pembahasan. 

BAB V   : Penutup 

Bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 


