
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kegiatan ekonomi, sosial dan budaya akan terus berkembang seiring 

dengan kemajuan peradaban manusia. Kemajuan zaman menuntut manusia lebih 

aktif dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya pergerakan 

manusia, barang dan jasa serta pertambahan populasi menciptakan kegiatan bisnis 

dan perkantoran di pusat kota, termasuk di dalamnya Kota Pangkalpinang.  

Pangkalpinang sebagai salah satu kota di Indonesia telah berkembang dengan 

cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk berdasarkan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang tahun 2011-2016, dari tahun 

2011 dengan jumlah sebanyak 174.758 jiwa, pada tahun 2012 meningkat menjadi 

180.250 jiwa, pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 185.830 jiwa, pada tahun 

2014 semakin meningkat menjadi 187.908 jiwa, dan pada tahun 2015 meningkat 

menjadi 191.994 jiwa, dan pada tahun 2016 menjadi 200.326 jiwa. Kota ini 

terletak di bagian Timur Pulau Bangka. Kota Pangkalpinang terbagi dalam 7 

kecamatan yaitu Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, 

Gabek dan Girimaya. Memiliki wilayah seluas 118,408 Km2 dan jumlah 

penduduk sebanyak 191.994 jiwa. 

 Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang berkembang sangat pesat, 

sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi tersebut, permintaan akan 

fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut juga semakin besar. Kebutuhan akan 

tempat pelayanan umum, perkantoran dan fasilitas perdagangan meningkat. Salah 

satu dampak pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut adalah adanya kepadatan 

baik dari volume kendaraan ataupun parkir pada kawasan tersebut. Akibatnya 

akan memicu terjadinya waktu tunda kendaraan. Terutama pada ruas jalan 

kawasan tersebut.  

 Jalan  merupakan salah satu elemen penting dalam transportasi yaitu 

sebagai prasarana kendaraan bermotor. Jalan di kategorikan baik dari segi 

kenyamanan, tidak adanya hambatan ataupun tundaan yang mengakibatkan 



 
 

                                                                  
 

kendaraan terhambat sehingga mengakibatkan beragam konflik, salah satunya 

yakni kemacetan. Karena akan berdampak terhadap masyarakat dan sistem 

trasportasi dalam satu kota baik itu secara jangka panjang ataupun pendek oleh 

sebab itu perlu adanya kajian terhadap waktu tunda dan apa saja pengaruhnya.  

Waktu tunda itu sendiri yaitu waktu yang hilang akibat di pengaruhi oleh suatu 

unsur yang tidak dapat di kendalikan oleh pengendara baik di dalam arus 

lalulintas itu sendiri maupun dari arus lalulintas lain. Unsur yang tidak dapat 

dikendalikan tersebut antara lain adanya simpangan, hambatan samping 

,kecepatan kendaraan, arus lalulintas, kapasitas jalan dan sejumlah faktor lainnya. 

Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk 

memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Fasilitas parkir dalam sistem 

transportasi berfungsi menyimpan kendaraan ditujuan perjalanan. Fasilitas parkir 

berfungsi baik jika tidak terjadi konflik disekitar lokasi parkir tersebut. Masalah 

yang timbul jika kebutuhan parkir melebihi kapasitas parkir yang tersedia 

sehingga menggangu kelancaran kendaraan di jalan raya. Seperti yang terjadi pada 

simpang empat tak bersinyal Pasar Kerabut kota Pangkalpinang. 

 Salah satu simpang yang mengalami permasalahan di simpang tidak 

bersinyal ini sering terjadi tundaan yang cukup tinggi terutama pada jam puncak. 

Hal tersebut menyebabkan pelaku pergerakan terkadang membutuhkan waktu 

yang cukup lama saat berada di persimpangan ini. Di samping itu, aktivitas di 

samping jalan kerap kali juga memberikan kontribusi yang tinggi pada tundaan 

dan kemacetan yang terjadi dikarenakan ruas jalan yang ada dijadikan pasar oleh 

masyarakat setempat. 

Hal ini menimbulkan masalah aksesibilitas kendaraan dan perparkiran serta 

fasilitasnya. Fasilitas parkir menjadi salah satu hal yang perlu khusus dalam 

kaitannya dengan tata guna lahan disuatu kawasan. Perencanaan suatu fasilitas 

parkir harus didasarkan pada angka bangkitan yang sesuai dengan kondisi 

kawasan masing-masing. Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud 

melakukan penelitian tentang Analisis kinerja simpang empat tak bersinyal Pasar 

Kerabut kota Pangkalpinang. 

 



 
 

                                                                  
 

1.2 Rumusan Masalah 

  Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana analisis kinerja simpang empat tak bersinyal Pasar Kerabut Kota 

Pangkalpinang? 

2. Bagaimana pengaruh kinerja simpang empat tak bersinyal Pasar Kerabut 

Kota Pangkalpinang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 

1.      Untuk menganalisis kinerja simpang empat tak bersinyal Pasar Kerabut Kota 

Pangkalpinang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja jalan di simpang empat tak bersinyal 

Pasar Kerabut Kota Pangkalpinang. 

1.4 Batasan masalah 

Adapun batas masalah penulisan tugas akhir ini adalah: 

Untuk memperoleh data yang dapat mewakili, dilakukan survei selama 2 hari yang 

di anggap cukup mewakili dari 7 hari (satu minggu). dikarenakan keterbatasan 

waktu dan biaya yang dibutuhkan cukup banyak. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

   Adapun manfaat yang di dapat dalam tugas akhir ini yaitu: 

1. Memberikan informasi mengenai kinerja jalan pada kawasan simpang empat 

tak bersinyal Pasar Kerabut Kota Pangkalpinang. 

2. Untuk mengetahui kondisi pada simpang empat tak bersinyal Pasar Kerabut 

Kota Pangkalpinang. 
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