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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan salah satu sarana penting yang menunjang masyarakat untuk 

melakukan segala macam kegiatan dan aktivitas. Transportasi adalah proses pemindahan 

atau gerakan berpindah orang dan atau barang dari lokasi atau tempat yang satu ke lokasi 

atau tempat yang lain, menggunakan sarana dan prasarana dalam suatu sistem dengan tujuan 

tertentu (Gunardo, 2014). 

Menurut Warpani (1990) ada tiga jenis transportasi, yaitu transportasi darat, 

transportasi air dan transportasi udara. Transportasi darat merupakan jenis transportasi yang 

lebih banyak diminati oleh banyak orang. Prasarana dan sarana dalam transportasi darat 

salah satunya adalah jalan raya dan kendaraan. Pertumbuhan kendaraan selama beberapa 

dekade terakhir ini tumbuh dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan 

penambahan panjang infrastruktur jalan yang mengakibatkan permasalahan kemacetan, 

terutama di kota-kota besar di Indonesia termasuk jalan-jalan arteri yang terus bertambah 

padat (Gunardo, 2014). 

Kota Bandung  merupakan wilayah yang bertumpu pada sektor sekunder dan tersier 

yang dalam kegiatan perekonomiannya kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 

terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran, lalu diikuti dengan sektor jasa. 

Majunya sektor-sektor tersebut tidak terlepas dari kegiatan pariwisata yang memang menjadi 

kekuatan dan andalan dari Kota Bandung. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh 

Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group, indeks pariwisata Kota Bandung 

menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai  95.30 atau lebih tinggi dari 

Kota Denpasar dengan Index Pariwisata 87.65 dan Kota Yogyakarta dengan Index 

Pariwisata 85.68 (website resmi Provinsi Jawa Barat). Hal ini juga ditandai dengan semakin 

banyaknya kendaraan wisatawan yang masuk ke Bandung via gerbang tol (Pasteur, Pasir 

Koja, Kopo, M Toha, Buah Batu). 
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Tabel 1.1 Jumlah kendaraan dan wisatawan yang masuk ke Kota Bandung 

N

O 
KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I Jumlah Kendaraan 

yang masuk via 

gerbang tol 

(pasteur,Pasir koja, 

Kopo,M.Toha,Buah 

Batu 

28.686.8

24 

30.533.8

12 

32.587.3

86 

33.731.3

85 

35.002.81

5 

32.174.34 

II 1. Jumlah 

Pengunjung 

Melalui 

gerbang Tol.  

2. Jumlah 

Pengunjung 

melalui 

Bandara, 

stasiun,terminal 

3.  

Jumlah 

65.442.9

16  

 

 

7.990.40

7  

  

 

 

 

73.433.3

23 

69.674.5

07  

 

 

6.388.44

7  

  

  

 

 

76.062.9

54 

73.976.9

93  

 

 

6.524.07

1  

  

  

 

 

80.501.0

64 

76.765.3

64  

 

 

7.073.61

5  

  

  

 

 

83.838.9

79 

79.164.05

1  

 

 

7.038.837  

  

  

 

 

 

86.202.88 

73.592.44

2  

 

 

7.603.193  

  

  

 

 

 

81.195.63

5 

III Wisatawan yang 

melalui pintu 

gerbang kedatangan  

a. Wisman  

b. Wisnus  

  

 

Jumlah 

 

 

 

228.449       

4.951.43

9  

  

5.179.88 

 

 

 

225.585        

6.487.23

9  

 

6.712.82

4 

 

 

 

176.855        

5.080.58

4  

  

 5.257.43 

 

 

 

176.432       

5.388.29

2  

  

5.564.72

4 

 

 

 

180.143       

5.627.421  

  

      

5.807.564 

 

 

 

183.932   

5.877.162  

  

 

6.061.094 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

 

Berdasarkan data, volume kendaraan yang masuk ke kota Bandung setiap tahun 

mengalami peningkatan. Apalagi pada saat musim liburan jumlah kunjungan wisatawan 

terbilang sangat pesat terutama di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Menjamurnya 

tempat wisata di Kota Bandung ini, membuat banyak wisatawan berdatangan. Hal itu secara 

tidak langsung berdampak kepada macetnya sejumlah ruas jalan di kota Bandung. 

Selain itu, pertumbuhan penduduk di kota Bandung juga setiap tahunnya meningkat, 

hal ini terjadi karena banyak faktor tarikan yang menentukan, tetapi dari semua faktor 

penarik yang paling besar pengaruhnya adalah peluang ekonomi. Peluang ekonomi ini akan 

memberikan daya eksistensi kepada penduduk, maknanya adalah untuk mempertahankan 

eksistensi kehidupan manusia sehingga diperlukan aktivitas yang bersifat komersial, oleh 

karena itu tidaklah mengherankan di daerah yang memiliki peluang komersial sangat tinggi 

akan terjadi lokasi konsentrasi penduduk (Ruhimat, 2016). Kota Bandung merupakan salah 

satu wilayah yang memiliki peluang ekonomi sangat tinggi. Oleh sebab itu banyak pengguna 

jalan yang bukan berasal dari kota Bandung namun melakukan aktivitas baik itu untuk 

bekerja maupun untuk kebutuhan tertentu dengan menggunakan inrastruktur jalan di kota 
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Bandung. Berdasarkan hal ini kebutuhan akan transportasi berupa kendaraan menjadi 

semakin bertambah seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk tersebut namun 

peningkatan jumlah penduduk ini tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur ruas 

jalan. 

   Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Kota Bandung 

Tahun Jumlah Penduduk 

2011 2.429.176 

2012 2.444.617 

2013 2.458.503 

2014 2.470.802 

2015 2.481.469 

2016 2.490.622 

2017 2.497.938 

     Sumber: BPS Kota Bandung 2017 

Pertumbuhan kendaraan di Kota Bandung mengalami peningkatan rata-rata 11% 

setiap tahunnya. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan di sejumlah ruas jalan di Kota 

Bandung. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Bandung, saat ini kendaraan roda dua di 

Kota Bandung sebanyak 1.251.080 unit. Sedangkan roda empat berjumlah 536.973 

unit.  Didominasi kendaraan pribadi sebanyak 98% dan kendaraan umum 2%. Dengan 

jumlah tersebut mengakibatkan jalanan di Kota Bandung mengalami kepadatan pada jam-

jam tertentu. (http://bandung.bisnis.com) 

Berdasarkan pantauan, ruas jalan menuju Bandung Timur atau pun sebaliknya selalu 

mengalami kepadatan, salah satunya di ruas jalan A.H Nasution hingga perbatasan menuju 

Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ruas jalan Ahmad Yani menuju ke arah jalan Jakarta juga 

selalu terjadi kepadatan kendaraan, sementara di arah lainnya, jalan PHH. Mustofa juga 

sering terjadi kepadatan arus lalu lintas menuju Gasibu. Ruas jalan menuju Pasteur pun 

selalu dipadati kendaraan saat jam pulang sekolah atau kerja. Kepadatan bahkan bisa 

mengular hingga jembatan Pasopati. Ruas jalan di pusat kota pun terpantau selalu mengalami 

kepadatan, seperti di jalan Asia Afrika menuju Alun-Alun Kota Bandung. 

Menurut Kapolrestabes Bandung, kemacetan di Bandung bahkan tak mengenal 

waktu, hampir setiap jam dan setiap titik jalan di Bandung ini macet bahkan kemacetan di 

Kota Bandung disinyalir lebih padat daripada di wilayah DKI Jakarta. 
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(https://news.okezone.com). Berikut ini ditampilkan potret kemacetan lalu lintas di kota 

Bandung. 

Gambar 1.1 Potret Kemacetan di Kota Bandung 

 Sumber : Dokumentasi Peneliti, Januari 2019 

      Gambar 1.2 Potret Kemacetan di Kota Bandung 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, Januari 2019 

Kemacetan merupakan kondisi arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang 

ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan 

tersebut mendekati 0 km/jam atau bahkan menjadi 0 km/jam sehingga mengakibatkan 

terjadinya antrian (Khairunnisa Q, 2005). Kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang 

sangat besar, banyaknya jumlah kendaraan yang semakin meningkat membuat wisatawan 

sulit untuk mengakses jalan menuju ke daerah tujuan wisata, karena kapasitas jalan tidak 

sebanding dengan jumlah kendaraan. Kemacetan semakin lama semakin memberikan 

masalah yang akhirnya berdampak pada masalah sosial ekonomi pengguna jalan.  

Kemacetan lalu lintas terjadi karena rendahnya nilai tingkat pelayanan jalan, Hal ini 

disebabkan oleh besarnya volume kendaraan (V) sedangkan kapasitas jalan terbatas (C). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2006 tingkat pelayanan 

jalan adalah kemampuan ruas jalan dan atau persimpangan untuk menampung lalu lintas 

https://news.okezone.com/
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pada keadaan tertentu. Kemacetan ini tentunya menimbukan dampak yang signifikan bagi 

pengguna jalan, yaitu mengakibatkan kerugian baik aspek sosial maupun ekonomi.  

Dilihat dari aspek sosial, pengguna jalan akan mengalami stress di jalan, disebabkan 

oleh adanya bising (berisik) kendaraan pada saat terkena kemacetan. Banyaknya kendaraan 

yang terjebak macet membuat lalu lintas menjadi tidak tertib, misalnya pengendara yang 

saling serobotan atau tidak ada yang mau mengalah. Seseorang yang mengalami stress akan 

merasakan lelah, penurunan konsentrasi, penurunan daya ingat, serta emosi yang tak 

terkendali akibat dari lamanya diperjalanan.  

Dari aspek ekonomi kemacetan membuat laju kendaraan melambat atau bahkan 

terhenti (stuck position). Kondisi ini membuat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) 

meningkat karena mesin menyala lebih lama sehingga pengendara harus mengeluarkan 

biaya yang lebih banyak untuk pembelian BBM. Pengguna jalan yang bekerja juga dapat 

kehilangan jam kerja mereka karena terlambat masuk kantor dan kehilangan banyak waktu 

akibat kemacetan. 

Masalah lalulintas berupa kemacetan ternyata menimbulkan kerugian yang sangat 

besar bagi pengguna jalan, terutama dalam hal pemborosan waktu (tundaan), pemborosan 

bahan bakar, pemborosan tenaga dan rendahnya kenyamanan berlalulintas. Berdasarkan 

latar belakang masalah ini, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul :  “Dampak Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Sosial Ekonomi Pengguna Jalan 

di Kota Bandung” 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Kemacetan lalu lintas di Kota Bandung sudah mencapai titik tertnggi atau bisa dikatakan 

sudah parah. 

2. Kemacetan ini disebabkan oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung 

dan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya  

jumlah kendaraan tanpa diimbangi dengan penambahan infrastruktur jalan. 

3. Kemacetan  berdampak pada berbagai aspek terutama sosial dan ekonomi pengguna 

jalan yang mengalami kemacetan. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tingkat kamacetan lalu lintas di Kota Bandung? 

2. Bagaimanakah dampak yang dirasakan pengguna jalan akibat kemacetan lalu lintas di 

Kota Bandung dilihat dari aspek sosial? 
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3. Bagaimanakah dampak yang dirasakan pengguna jalan akibat kemacetan lalu lintas di 

Kota Bandung dilihat dari aspek ekonomi? 

4. Bagaimanakah cara pengguna jalan menghadapi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung? 

1.4 Tujuan 

1. Menganalisis tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. 

2. Menganalisis dampak sosial yang dirasakan pengguna jalan akibat kemacetan lalu lintas 

di Kota Bandung. 

3. Menganalisis dampak ekonomi yang dirasakan pengguna jalan akibat kemacetan lalu 

lintas di Kota Bandung. 

4. Mengidentifikasi cara pengguna jalan dalam menghadapi kemacetan lalu lintas di Kota 

Bandung. 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain sehingga dapat mencari tahu suatu 

permasalahan yang ada dan dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. 

1.5.2 Praktis 

a. Dapat memberikan informasi bagi dinas yang terkait dalam penyusunan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan transportasi, khususnya regulasi mengenai transportasi. 

b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya  

1.6 Struktur Organisasi Penelitian  

Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan yang akan digunakan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang 

mendukung dan relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. 

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

BAB IV Temuan dan Pembahasan, pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai 

penjelasan deskripsi data, analisis data, dan pembahasan penelitian. 
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BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, pada bab ini peneliti akan menjelaskan 

mengenai kesimpulan hasil penelitian, implikasi dan saran yang dapat 

diberikan peneliti.  

 

1.7 Definisi Operasional 

Kemacetan merupakan kondisi arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang 

ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut sehingga kecepatan bebas ruas jalan 

tersebut mendekati 0 km/jam atau bahkan menjadi 0 km/jam dan mengakibatkan terjadinya 

antrian (Khairunnisa Q, 2005). Menurut Bergkamp (2011) Kemacetan lalu lintas 

memberikan dampak yang sangat besar bagi penduduk, seperti pemborosan bahan bakar, 

terbuangnya waktu secara percuma, dan kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang 

dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Menurut Mustikarani (2016), kemacetan memiliki 

dampak sosial yaitu menimbulkan stress, kesal dan lelah yang dialami pengemudi. Menurut 

Pratiwi (2016) dampak negatif kemacetan lalu lintas dari segi ekonomis adalah kehilangan 

waktu karena perjalanan lama serta bertambahnya biaya operasi kendaraan berhenti.Variabel 

yang digunakan pada penelitian ini hanya 3 yaitu tingkat stres pengendara, pemborosan 

BBM dan pemborosan waktu. Besarnya kerugian penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan kerugian hilangnya waktu dihitung menggunakan perhitungan tendensi sentral 

(tendency central measurement), sedangkan tingkat stress dan cara yang dilakukan oleh 

pengguna jalan dalam menghadapi kemacetan lalu lintas menggunakan pengolahan data 

angka persentase yang memiliki kriteria penafsiran data. 

 


