
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Landasan Teori Dan Peneliti Terdahulu 

2.1.1. Pengertian Pelabuhan 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor  11 Tahun 1983, tentang 

Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan 

disekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 

dankegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh,naik 

turun penumpang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang  pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

Menurut Soemartono  (2010) pelabuhan (port) merupakan suatu daerah 

perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat berlabuhnya 

kapal maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan 

penumpang, barang maupun hewan, reparasi,pengisian bahan bakar dan lain sebagainya 

yang dilengkapi dengan dermaga tempat menambatkan kapal, kran-kran untuk bongkar 

muat barang, gudang transito, serta tempat penyimpanan barang dalam waktu yang 

lebih lama, sementara menunggu penyaluran ke daerah tujuan atau pengapalan 

selanjutnya.Selain itu, pelabuhan merupakan pintu gerbang serta pemelancar hubungan 

antar daerah, pulau bahkan benua maupun antar bangsa yang dapat memajukan daerah 

belakangnya atau juga dikenal dengan daerah pengaruh. Daerah belakang ini 

merupakan daerah yang mempunyai hubungan kepentingan ekonomi, sosial,maupun 

untuk kepentingan pertahanan yang dikenal dengan pangkalan militer angkatan laut 

(Rahman, 2011). 



1.1.1.1 Macam Pelabuhan 

Menurut Rahman (2011), Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam segi tinjauan, yaitu segi penyelenggaraannya, segi pengusahaannya, fungsi 

dalam perdangangan nasional dan internasional, segi kegunaan dan letak geografisnya. 

1.1.1.2 Segi Penyelengg araan 

1. Pelabuhan Umum 

Pelabuhan ini diselenggarakan untuk kepentingan palayanan masyarakat 

umum, yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya diberikan kepada badan 

usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut. Di Indonesia, dibentuk 

empat badan usaha milik negara yang berwenang mengelola pelabuhan umum 

diusahakan, yaitu PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)  I berkedudukan di Medan, PT. 

Pelabuhan Indonesia (Persero)  II diJakarta, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)  III 

di Surabaya dan PT. Pelindo IV di Ujung Pandang. Pelabuhan pada perencaaan ini 

masuk pada kawasan operasi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) IV,Ujung Pandang, 

sebagai pelabuhan umum (Soemartono, 2010). 

2. Pelabuhan Khusus 

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan 

sendiri guna menunjang suatu kegiatan tertentu dan hanya digunakan untuk 

kepentingan umum dengan keadaan tertentu dan dengan ijin khusus dari Pemerintah. 

Pelabuhan ini dibangun oleh suatu perusahaan baik pemerintah ataupun swasta yang 

digunakan untuk mengirim hasil produksi perusahaan tersebut, salah satu contoh 

adalah Pelabuhan LNG Arun di Aceh, yang digunakan untuk mengirim gas alam 

cair ke daerah / negara lain. 

1.1.1.3 Segi kegunaan 

1. Pelabuhan Barang 



Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk 

bongkar muat barang, seperti (Rahman, 2011) : 

a. Dermaga harus panjang dan mampu menampung seluruh panjang kapal sekurang-

kurangnya 80% dari panjang kapal. Hal ini disebabkan oleh proses bongkar muat 

barang melalui bagian depan maupun belakang kapal dan juga di bagian tengah 

kapal. 

b. Pelabuhan barang harus memiliki halaman dermaga yang cukup lebar, untuk 

keperluan bongkar muat barang, yang berfungsi untuk mempersiapkan barang 

yang akan dimuat di kapal, maupun barang yang akan di bongkar dari kapal 

dengan menggunakan kran. Bentuk halaman dermaga ini beraneka ragam 

tergantung pada jenis muatan yang ada, seperti : 

1. Barang-barang potongan (general cargo), yaitu barang yang dikirim dalam 

bentuk satuan seperti mobil, truk, mesin, serta barang yang dibungkus dalam 

peti, karung, drum dan lain sebagainya. 

2. Muatan lepas (bulk cargo), yaitu barang yang dimuat tanpa pembungkus, 

seperti batu bara, biji besi, minyak dan lain sebagainya. 

3. Peti kemas (Container), yaitu peti yang ukurannya telah distandarisasi dan 

teratur yang berfungsi sebagai pembungkus barang-barang yang dikirim. 

c. Mempunyai transito dibelakang halaman dermaga. 

d. Memiliki akses jalan maupun halaman untuk pengambilan / pemasukan barang 

dari gudang maupun menuju gudang, serta adanya fasilitas reparasi. 

2. Pelabuhan Penumpang 

Seperti halnya pelabuhan barang, pelabuhan penumpang juga melayani 

bongkar muat barang, namun pada pelabuhan penumpang, barang yang dibongkar 

cenderung lebih sedikit. Pelabuhan penumpang, lebih melayani segala kegiatan yang 



berhubungan dengan kebutuhan orang bepergian, oleh karena itu daerah belakang 

dermaga lebih difungsikan sebagai stasiun / terminal penumpang yang dilengkapi 

dengan kantor imigrasi, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran dan lain 

sebagainya (Rahman, 2011). 

 

3. Pelabuhan Campuran 

Pelabuhan campuran ini lebih diutamakan untuk keperluan penumpang 

danbarang, sedangkan untuk minyak masih menggunakan pipa pengalir.Pelabuhan 

ini biasanya merupakan pelabuhan kecil atau pelabuhan yang masih berada dalam 

taraf perkembangan. 

4. Pelabuhan Minyak 

Pelabuhan minyak merupakan pelabuhan yang menangani aktivitas pasokan 

minyak. Letak pelabuhan ini biasanya jauh dari keperluan umum sebagai salah satu 

faktor keamanan. Pelabuhan ini juga biasanya tidak memerlukan dermaga / 

pangkalan yang harus dapat menampung muatan vertikal yang besar, karena cukup 

dengan membuat jembatan perancah atau tambatan yang lebih menjorok ke laut 

serta dilengkapi dengan pipa-pipa penyalur yang diletakkan persis dibawah 

jembatan, terkecuali pada pipa yang berada di dekat kapal harus diletakkan diatas 

jembatan guna memudahkan penyambungan pipa menuju kapal. Pelabuhan ini juga 

dilengkapi dengan penambat tambahan untuk mencegah kapal bergerak pada saat 

penyaluran minyak (Tania, 2007). 

5. Pelabuhan Ikan 

Pelabuhan ini lebih difungsikan untuk mengakomodasi para nelayan. 

Biasanya pelabuhan ini dilengkapi dengan pasa lelang, alat pengawet, persediaan 

bahan bakar, hingga tempat yang cukup luas untuk perawatan alat penangkap ikan. 



Pelabuhan ini tidak membutuhkan perairan yang dalam, karena kapal penambat yang 

digunakan oleh para nelayan tidaklah besar. 

6. Pelabuhan Militer 

Pelabuhan ini lebih cenderung digunakan untuk aktivitas militer. Pelabuhan 

ini memiliki daerah perairan yang cukup luas serta letak tempat bongkar muat yang 

terpisah dan memiliki letak yang agak berjauhan. Pelabuhan ini berfungsi untuk 

mengakomodasi aktifitas kapal perang. 

1.1.1.4 Segi fungsi perdagangan nasional dan internasional 

Pelabuhan jika ditinjau dari segi fungsi dalam perdagangan nasional 

daninternasional dapat dibedakan menjadi : 

a. Pelabuhan laut 

Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal 

berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan utama dan ramai 

dikunjungi oleh kapal-kapal yang membawa barang ekspor / impor dari luar negeri. 

b. Pelabuhan pantai 

Pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang lebih dimanfaatkan untuk perdagangan 

dalam negeri. Kapal asing yang hendak masuk harus memiliki ijin khusus. 

1.1.1.5 Sistem Pelabuhan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1983, disebutkan bahwa 

pelabuhan adalah tempat berlabuh dan atau bertambatnya kapal laut serta kendaraan air 

lainnyauntuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan 

hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi. Dengan demikian 

pengertian pelabuhan mencakup pengertian prasarana dan sistem transportasi yaitu 

pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan 

serta dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambat kapal, guna 



terselenggaranya kegiatan bongkar muat barang serta turun naiknya penumpang dari 

satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya. 

 

1.1.1.6 Fungsi Pelabuhan 

Sebagaimana pengertian sistem pelabuhan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 tahun 1983, maka pelabuhan mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut 

(Rahman, 2011) : 

1. Interface, yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda / system transportasi 

darat dan laut sehingga pelabuhan harus dapat menyediakan berbagai fasilitas dan 

pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk perpindahan barang / penumpang ke angkutan 

darat atau sebaliknya. Link (mata rantai) yaitu pelabuhan merupakan mata rantai dari 

system transportasi, sehingga pelabuhan sangat mempengaruhi kegiatan transportasi 

keseluruhan. 

2. Gateway, yaitu pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang dari suatu negara / daerah, 

sehingga dapat memegang peranan penting bagi perekonomian suatu negara atau 

daerah. 

3. Industri entity, yaitu perkembangan industri yang berorientasi kepada ekspor dari 

suatu negara atau daerah. Disamping itu, pelabuhan juga sebagai terminal 

pengangkutan, yang dapat dibagi dalam beberapa fungsi berikut (Yowei, 2012) : 

a. Fungsi pelayanan dan pemangkalan kapal, seperti : 

1. Bantuan kepada kapal yang masuk, meninggalkan dan berolah gerak di 

pelabuhan. 

2. Perlindungan kapal dari ombak selama berlabuh dan tambat. 

3. Pelayanan untuk pengisian bahan bakar, perbekalan dan sebagainya. 

4. Pemeliharaan dan perbaikan kapal. 

b. Fungsi pelayanan kapal penumpang, seperti : 



1. Penyediaan prasarana dan sarana bagi penumpang selama menunggu. 

2. Kapal dan melakukan aktivitas persiapan keberangkatannya. 

3. Penyediaan sarana yang dapat memberikan kenyamanan, penyediaan makanan 

dan keperluan penumpang. 

c. Fungsi penanganan barang, seperti : 

1. Penyediaan prasarana dan sarana untuk penyimpanan sementara, pengepakan, 

penimbunan barang, konsentrasi muatan dalam kelompok yang berukuran 

ekonomis untuk diangkut. 

2. Bongkar muat barang dari dan ke kapal dan penanganan barang di darat. 

3. Penjagaan keamanan barang. 

d. Fungsi pemrosesan dokumen dan lain-lain, seperti : 

1. Penyelenggaraan dokumen kapal oleh syahbandar. 

2. Penyelenggaraan dokumen pabean, muatan kapal laut dan dokumen lainnya. 

3. Penjualan dan pemeriksaan tiket penumpang. 

4. Penyelesaian dokumen imigrasi penumpang untuk pelayaran luar negeri. 

 

2.1.2. Sosial Ekonomi 

Aspek sosial mempunyai sifat yang sangat luas dan menyangkut banyak aspek 

kehidupan manusia. Kebudayaan adalah kompleks, yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dapat istiadat dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

lain yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah simbol 

dan fakta yang kompleks, yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke 

generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada 

(Rahman, 2011). Jadi perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh aspek sosial yang 

berada di sekitarnya dan pengaruh tersebut akan berubah setiap waktu sejalan dengan 



perkembangan atau kemajuan yang terjadi pada masyarakat. Aspek sosial dipengaruhi 

oleh (Rahman, 2011) : 

1. Kelompok Referensi. 

Kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang 

(bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. 

Kelompok referensi ini berpengaruh pada perilaku seseorang dalam melakukan 

pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh anggota dalam bertingkah laku. 

Seseorang dipengaruhi kelompok referensi sekurang-kurangnya melalui 3 cara 

(Yowei, 2010) yaitu: 

a. Kelompok referensi menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru. 

b. Mempengaruhi sikap, gambaran diri seseorang karena secara normal orang 

menginginkan untuk menyesuaikan diri. 

c. Menciptakan suasana untuk penyesuaian yang dapat mempengaruhi pilihan orang 

terhadap keputusan. 

2. Keluarga. 

Keluarga merupakan kelompok kecil yang paling kuat dan paling awet 

pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Dalam perilaku anggota maka keluargalah 

yang paling banyak melakukan menabung ataupun pengajuan pembiayaan. Peranan 

setiap anggota keluarga berbeda-beda bergantung pada jenis layanan yang 

diterimanya. Setiap anggota mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda. 

Maka perusahaan perlu mengetahui macam-macam peranan anggota keluarga yang 

dimainkan dalam setiap keputusan pembelian. 

3. Keadaan Ekonomi. 

Keadaan ekonomi seseorang akan berpengaruh besar terhadap pilihan produk 

(Yowei, 2010) semakin tinggi pendapatan seseorang akan meningkatkan permintaan 



untuk produk yang lebih berkualitas dengan kompensasi pembayaran yang lebih 

tinggi pula. 

4. Kepribadian dan Konsep Diri. 

Kepribadian mencakup kebiasaan dan lain sifat atau watak yang khas yang 

membedakan perilaku individu. Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat 

menentukan tanggapan dan cara untuk bertingkah laku terutama sebagaimana 

tingkah lakunya dapat dijelaskan oleh orang lain dengan cara yang konsisten. Setiap 

anggota mempunyai konsep diri yang berbeda, sehingga diperlukan usaha 

pemasaran yang berbeda pula untuk setiap segmen anggota (Yowei, 2010). 

2.1.3. Sarana dan Prasarana Jalan 

Pengertian manajeman sarana dan parasarana banyak dikeluarkan berdasarkan 

dengan kondisi kerja dan lingkungan kerja yang dilandasi dengan kebutuhan kerja. 

Pengertian sarana dan prasarana juga banyak diartikan baik oleh individu maupun 

lembaga resmi yang mengatur khusus sarana dan prasarana. International Facility 

Management Association (IFMA) mendefinisikan manajeman sarana dan prasarana 

sebagai praktek orang dalam mengkoordinasi pekerjaan organisasi ke dalam kerja fisik. 

IFMA memandang manajemen sarana dan prasarana sebagai sebuah proses manajemen 

terpadu yang mempertimbangkan orang, proses dan tempat dalam konteks 

organisasi(Yowei, 2010). 

Association of Facilities Managers (AFM) mengartikan manajemen sarana 

dan prasarana sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan 

dan orang-orang yang terkandung di dalamnya, ini memiliki implikasi dalam hal desain 

awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari dan pengendalian tenaga kerja, energi dan 

sumber daya terkait. Berdasarkan kedua pandangan asosiasi tersebut, manajemen 

sarana dan prasaran dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam melakukan usaha dan 



manajerial fasilitas mulai dari manajemen administrasi sarana dan prasarana hingga 

pengelolaan serta pemeliharaan dan perbaikan aset untuk menunjang pekerjaan 

manusia. 

Pendapat kedua asosiasi tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Strathclyde 

Centre for Facilities Management (CFM) yang mendefenisikan manajemen sarana dan 

prasarana sebagai manajemen fasilitas dalam sebuah proses, dimana suatu organisasi 

memberikan dan menopang level support disepakati dalam lingkungan yang berkualitas 

untuk memberikan nilai penuh yang digunakan untuk memenuhi tujuan strategis. Hal 

yang hampir sama juga disampaikan Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). 

RICS mendefenisikan sarana dan prasarana sebagai manajemen fasilitas yang 

melibatkan manajemen total dari semua layanan yang mendukung bisnis inti dari 

sebuah organisasi. Hal ini berkaitan dengan fokus pada interaksi antara bisnis inti, 

fungsi dukungan, dan fasilitas di seluruh bagian industri, perdagangan, dan jasa 

(Rahman, 2011). 

British Institute of Facilities Management (BIFM) mendefenisikan manajemen 

sarana dan prasarana sebagai kegiatan multi disiplin dalam mengelola fasilitas dan 

bangunan serta dampak yang ditimbulkan bagi orang yang bekerja di dalamnya. Dalam 

defenisi yang luas manajemen sarana dan prasarana atau manajemen fasilitas 

merupakan usaha mengambil kontrol, nilai tambah, mendukung bisnis, memastikan 

bahwa ruang dan lingkungan kerja tidak menghalangi dan dapat meningkatkan 

produktivitas kegiatan inti. Dalam manejemen sarana dan prasarana yang profesional 

akan mengarahkan pengguna dan pemakai fasilitas dalam menyelesaikan pekerjaannya 

dengan lebih mudah serta mendapatkan efisiensi dan efektivitas yang maksimal dari 

ruang (Yowei, 2010). 



Berbeda dengan asosiasi dan kelompok sebelumnya, Chartered Institute of 

Building (CIOB) justru menolak memberikan defenisi terkait dengan sarana dan 

prasarana karena dianggap bukan hal yang mudah untuk mendefenisikan sarana dan 

prasarana dalam hal yang spesifik. Namun CIOB memberikan suatu batasan terkait 

manajemen sarana dan prasarana yakni daftar tanggung jawab dan kegiatan berlimpah 

khususnya dalam sarana dan prasarana. 

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagianjalan, 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 danjalan rel. Macam- 

macam jalan menurut definisinya sebagai berikut (Citasuara, 2013) : 

1. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

2. Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instasi, badan usaha, perseorangan, 

atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 

3. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan 

sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. 

4. Pengaturan jalan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan 

perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. 

5. Pengembangan jalan  adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan 

teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 

6. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib 

pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan. 

7. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, 

pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. 



8. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan 

pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding 

serta dilengkapai dengan pagar. Peran Jalan menurut Undang-Undang Nomor  38 

Tahun 2004, Pasal 5(Noer, 2013) : 

a. Sebagai bagian prasarana transportasi  mempunyai peran penting dalam bidang 

ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, hankam, serta dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

b. Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa  merupakan urat nadi kehidupan 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

c. Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat 

seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Kegiatan sarana prasana umum diharapkan akan memberikan dampak yang positif 

bagi masyarakat dan lingkungan tempat sarana umum tersebut dibangun. Selain berdampak 

langsung dapat memberikan tambahan penghasilan pada saat pelaksanaan kegiatan, 

diharapkan dapat memperlancar kegiatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan dan pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan taraf hidup terutama 

masyarakat dari golongan Rumah Tangga Miskin. 

Untuk memperlancar hubungan dan komunikasi dengan tempat lain, mempermudah 

pengiriman sarana produksi ke desa, mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik 

yang di desa maupun yang di luar, dan meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk 

kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan. 

2.1.4. Rambu-Rambu Lalu Lintas 

Yang dimaksud dengan rambu tetap adalah semua jenis rambu yang ditetapkan 

menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang dipasang secara tetap, sedangkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Perhubungan_Republik_Indonesia


rambu sementara adalah rambu yang dipasang dan berlaku hanya beberapa waktu, 

dapat ditempatkan sewaktu-waktu dan dapat dipindah-pindahkan (Noer, 2013). 

Pengelompokan rambu berdasarkan jenis pesan yang disampaikan, rambu lalu 

lintas dapat dikelompokkan menjadi rambu-rambu sebagai berikut (Noer, 2013) : 

1. Rambu peringatan. 

Rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya dan berpotensi bahaya agar 

para pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. Misalnya rambu 

yang menunjukkan adanya lintasan kereta api, atau adanya persimpangan berbahaya 

bagi para pengemudi. 

2. Rambu petunjuk. 

Rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai 

jalan lainnya, tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju 

lengkap dengan nama dan arah letak itu berada sebagian besar kejadian kecelakaan 

lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia, sehingga langkah untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna sistem lalu lintas 

dapat dilakukan dengan baik. 

Jenis rambu menurut cara pemasangan dan sifat pesan yang akan disampaikan 

maka secara garis besar sistem perambuan dapat dikelompokkan atas (Noer, 2013) : 

 

 

 

 

1. Rambu tetap. 

Yang dimaksud dengan rambu tetap adalah semua jenis rambu yang ditetapkan 

menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang dipasang secara tetap. 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api
http://id.wikipedia.org/wiki/Persimpangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Perhubungan_Republik_Indonesia


2. Rambu sementara. 

Sedangkan rambu sementara adalah rambu yang dipasang dan berlaku hanya 

beberapa waktu, dapat ditempatkan sewaktu-waktu dan dapat dipindah-pindahkan. 

2.1.5. Kondisi Jalan Pelabuhan 

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan semakin rendahnya kesadaran 

para pengendara terhadap keselamatan serta disiplin menyebabkan kemacetan, 

ketidakteraturan dan terjadinya berbagai pelanggaran lalu lintas di jalan. Mungkin 

setiap hari kita bisa jumpai sejumlah kecelakaan yang merenggut korban jiwa karena 

masalah ini (Noer, 2013). 

Hal yang lebih memperihatinkan adalah mudahnya mendapatkan Surat Izin 

Mengemudi (SIM). Apalagi didapat dengan cara illegal dituding menjadi salah satu 

penyebab banyaknya kecelakaan, kemacetan, dan ketidakteraturan. Menurut Korps 

Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia via NTMC Korlantas Polri, setiap 

pengguna jalan harus memperhatikan dan melaksanakan 9 skala prioritas keselamatan 

jalan (Noer, 2013) : 

a. Menggunakan sabuk pengaman (seatbelt) mobil, dan helm Standar Nasional 

Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor. 

b. Menggunakan kaca spion lengkap untuk kendaraan mobil. 

c. Lampu kendaraan bermotor lengkap dan dapat berfungsi dengan baik. 

d. Sepeda motor menyalakan lampu di siang hari. 

e. Patuhi batas kecepatan (dalam kota 50 km/jam, luar kota 80 km/jam, pemukiman 

(keramaian) 25km/jam, jalan bebas hambatan 100 km/jam). 

f. Kurangi kecepatan pada saat mendekati persimpangan. 

g. Sepeda motor, kendaraan berat, dan kendaraan lambat, menggunakan jalur kiri. 



h. Patuhi dan disiplin terhadap ketentuan dan tata cara berlalu lintas saat memasuki 

jalan utama, mendahului, membelok / memutar arah, penggunaan lampu sinyal 

(sein). 

i. Patuhi rambu-rambu, marka jalan, dan peraturan lalu lintas. 

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. 

Peningkatan jalan dapat dilakukan dengan memperhatikan : Geometrik jalan yaitu 

radius tikung dan kelandaian, Median, Guad rai, Black Spot. 

 

 

2.1.Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

     Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Eryus AK 

(2012) 

Pengaruh 

Pemeliharaan 

Prasarana 

Jalan,Rambu-Rambu 

Lalu Lintas, Kondisi 

Jalan terhadap 

Keberadaan Jalan 

Tuban –Surabaya 

Jawa Timur 

X1= Pemeliharaan 

Prasarana Jalan, 

X2 = Rambu-Rambu 

Lalu Lintas, 

X3 = Kondisi Jalan, 

Y = Keselamatan 

Pengguna Kendaraan 

Bermotor 

Bahwa ada pengaruh 

signifikan dari 

pemeliharaan prasarana 

jalan,rambu-rambu lalu 

lintas, kondisi jalan 

terhadap keselamatan 

pengguna kendaraan 

bermotor dan ada 

pengaruh negatif rambu-

rambu lalu lintas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut
http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api
http://id.wikipedia.org/wiki/Udara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Korban_kecelakaan&action=edit&redlink=1


terhadap keselamatan 

pengguna kendaraan 

bermotor 

 

2 

 

Riza S. 

Citasuara 

(2013) 

Dampak 

Pemeliharaan 

Prasarana Jalan,dan 

Kondisi Jalan 

terhadap Keberadaan 

Jalan Raya Pantura 

Barat (Cirebon- 

Cikampek) 

X1= Pemeliharaan 

Prasarana Jalan, 

X2 = Kondisi Jalan, 

Y = Keselamatan 

Pengguna Kendaraan 

Bermotor 

Bahwa ada pengaruh 

signifikan dari 

pemeliharaan prasarana 

jalan,dan kondisi jalan 

terhadap keselamatan 

pengguna kendaraan 

bermotor di Jalan Raya 

Pantura Barat (Cirebon- 

Cikampek) 

3 M. Fathur 

Rahman 

(2011) 

 

Pengaruh sarana dan 

prasarana penyediaan 

transportasi dan 

lokasi pelabuhan 

Terhadap 

Pembangunan 

Pelabuhan Laut 

Tanjung Perak 

Surabaya 

X1=sarana dan prasarana 

X2=penyediaan 

transportasi 

X3=lokasi pelabuhan 

Y= Pembangunan 

Pelabuhan Laut 

menunjukkan ada 

pengaruh yang signifikan 

antara sarana dan 

prasarana penyediaan 

transportasi danlokasi 

pelabuhan Terhadap 

Pembangunan Pelabuhan 

Laut Tanjung Perak 

Surabaya 

4 Soemartono 

(2010) 

Analisis aspek sosial, 

sarana dan prasarana 

penyediaan 

transportasi danlokasi 

pelabuhan Terhadap 

Pembangunan 

Pelabuhan Laut 

Tanjung Priok Jakarta 

X1=aspek sosial 

X2=sarana dan prasarana 

X3=penyediaan 

transportasi 

X4=lokasi pelabuhan 

Y= Pembangunan 

Pelabuhan Laut 

Hasil dalam penelitian 

menunjukkan ada 

pengaruh yang signifikan 

antara aspek sosial, sarana 

dan prasarana penyediaan 

transportasi dan lokasi 

pelabuhan Terhadap 

Pembangunan Pelabuhan 

Laut Tanjung Priok 



Jakarta 

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan 

Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan obyek 

pelabuhan laut dengan variabel yang sama. Persamaan penelitian ini dengan Yowei (2010), 

Riza S. Citasuara (2013), M. Fathur Rahman (2011) dan Soemartono (2010) teknik 

pengambilan sampel dengan purposive random sampling dan dalam analisis data dengan 

regresi berganda. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan Yowei (2010), Riza S. 

Citasuara (2013), M. Fathur Rahman (2011) dan Soemartono (2010) pada variabel 

independen, lokasi obyek penelitian dan periode penelitian. 

2.2. Hipotesis 

Ghozali (2011) mengatakan anggapan dasar merupakan dasar pemikiran yang 

memungkinkan kita mengadakan penelitian tentang permasalahan kita, maka hipotesis 

merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti tetapi harus dibuktikan 

atau dites atau diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan sesuatu dimana penelitian, kita 

arah pandangkan kesana sehingga ada yang menuntut kegiatan. Untuk memberikan 

angka pada penelitian yang dilaksanakan dan untuk memberikan jawaban sementara 

atas masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian 

sebagaimana tertulis di bawah ini : 

1. Diduga sosial ekonomi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keberadaan Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang. 

2. Diduga pemeliharaan prasarana jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keberadaan Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang. 

3. Diduga rambu-rambu lalu lintas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keberadaan Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang. 



4. Diduga kondisi jalan pelabuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keberadaan Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang. 

 

 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

     H1 

 

 

H2 

 

H3 

 

 

H4 

 

   

 

 

Keterangan Gambar : 

=  Variabel    =          

        Pengaruh 

 

=            Indikator 

     =              Pengukuran 

 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X3.1

X3.3 

X3.2 

Y.3 Y.2 Y.1 

X1 

Sosial Ekonomi 

X2 

Pemeliharaan 

prasarana 

  X3 

Rambu-rambu 

Lalu Lintas 

Y 

Keberadaan 

Pelabuhan Laut 

X4 

Kondisi Jalan 

Pelabuhan              

X4.1 

X4.2 

X4.3 



 

 

 

 

Keterangan : 

Sosial Ekonomi ( X1 ) 

X1.1 : Kelompok referensi. 

X1.2 : Keluarga. 

X1.3       : Kepribadian dan konsep diri. 

Pemeliharaan Prasarana Jalan ( X2 ) 

X2.1 : Rutin. 

X2.2 : Bertahap. 

X2.3 : Mutu. 

Rambu-rambu lalu Lintas ( X3 ) 

X3.1 : Rambu perintah memasuki lajur yang ditunjuk. 

X3.3    : Rambu batas minimum kecepatan. 

X3.3 : Rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu untuk melalui lajur      atau 

jalur tertentu. 

Kondisi Jalan ( X4 ) 

X4.1       : Penerangan. 

X4.2       : Lebar jalan. 

X4.3       : Ramai. 

Keberadaan  Pelabuhan Tanjung Emas ( Y ) 

Y1        : Aspek Sosial. 

Y2        : Aspek Ekonomi 



 


