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Abstrak-Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan 
ekonomi dan perkembangan masyarakat serta 
pertumbuhan industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi suatu 
kota tergantung pada tersedianya pengangkutan sebagai 
sarana masyarakat untuk melakukan pergerakan. Di 
surabaya termasuk dalam pertumbuhan ekonomi yang 
cukup baik dapat dilihat bahwa di surabaya tersedianya 
macam-macam pengangkutan untuk melayani pergerakan 
penduduknya hanya saja masyarakat masih lebih memilih 
kendaraan pribadi. Pergerakan di Surabaya pun belum 
tertata sehingga mix traffic yang hanya dilayani pada suatu 
ruas jalan menjadi semrawut dan macet. Pengaturan 
pergerakan berupa tata cara mengemudi, tingkat 
pelayanan jalan, lalu lintas lajur kanan, lalu lintas lajur 
kiri, rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pengendalian 
merupakan suatu konsep dan  solusi yang tepat saat ini 
agar kondisi eksisting kota surabaya yaitu kemacetan lalu 
lintas dapat teratasi.Serta mewujudkan sebuah kota untuk 
masyarakat dengan pergerakan lalu lintas yang tertata. 
 
Keywords: Pergerakan lalu lintas, mix traffic, kemacetan 

lalu lintas,rekayasa lalu lintas, pengawasan, dan 
pengendalian. 

 
 

I. PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 
 Kemacetan lalu lintas merupakan suatu hal 
yang sudah amat biasa kita dengar bahkan sering sekali 
kita menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. 
Kemacetan lalu lintas yang selama ini kita temui 
disebabkan oleh banyak faktor yang komplek, dimana 
faktor satu dengan faktor lainnya saling 
barkaitan.Adapun transportasi sebagai dasar      untuk 
pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat 
serta pertumbuhan industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi 
suatu kota tergantung pada tersedianya pengangkutan 
sebagai sarana masyarakat untuk melakukan pergerakan. 
Di surabaya termasuk dalam pertumbuhan ekonomi yang 
cukup baik dapat dilihat bahwa di surabaya tersedianya 
macam- macam pengangkutan untuk melayani 
pergerakan penduduknya hanya saja masyarakat masih 
lebih memilih kendaraan pribadi. Pergerakan di 
Surabaya pun belum tertata sehingga mix traffic yang 
hanya dilayani pada suatu ruas jalan menjadi semrawut 
dan macet. Maka perluadanya pergerakan lalu lintas 
yang tertata dengan pengawasan yang ekstra dari pihak-
pihak terkait. Pengaturan pergerakan berupa tata cara 

mengemudi, tingkat pelayanan jalan, lalu lintas lajur 
kanan, lalu lintas lajur kiri, rekayasa lalu lintas, 
pengawasan dan pengendalian merupakan suatu konsep 
dan  solusi yang tepat saat ini agar kondisi eksisting kota 
surabaya yaitu kemacetan lalu lintas dapat teratasi. 
 
TUJUAN 

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini 
adalah untuk mengurangi kemcetan lalu lintas, menata 
ulang pergerakan kendaraan serta mengetahui kondisi 
eksisting saat ini. 
 
MANFAAT 

Tidak ada lagi kesemrawutan di kota surabaya 
terutama di jalan-jalan utama, mengurangi angka 
kemacetan lalu lintas. 

 
II.  METODOLOGI 

Studi ini meliputi pengumpulan data sekunder 
yang berupa dari buku-buku pendamping, layanan 
internet, dan dari dinas-dinas terkait. Serta data primer 
dari survey kondisi eksisting di beberapa ruas jalan di 
surabaya terutama di jalan arteri primer seperti Jl. 
Ahmad Yani yang menajadi pintu gerbang utama di kota 
surabaya.  

 
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyebab Kemacetan Lalu-Lintas di Perkotaan 
Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas, 

kemacetan mulai terjadi. Kemacetan semakin meningkat 
apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat 
berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi 
apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak sangat 
lambat (Ofyar Z  Tamin,2000). Lalu-lintas tergantung 
kepada kapasitas jalan, banyaknya lalu-lintas yang ingin 
bergerak, tetapi kalau kapasitas jalan tidak dapat 
menampung, maka lalu-lintas yang ada akan terhambat 
dan akan mengalir sesuai dengan kapasitas jaringan jalan 
maksimum. 

Kemacetan , ditinjau dari tingkat pelayanan jalan 
(Level Of Service = LOS), pada saat LOS < C.LOS < C , 
kondisi arus lalu-lintas mulai tidak stabil, kecepatan 
operasi 
menurun relatif cepat akibat hambatan yang timbul dan 
kebebasan bergerak relatif kecil. 
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Pada kondisi ini nisbah volume-kapasitas lebih besar 
atau sama dengan 0,8( V/ C > 0,8 ). Jika LOS (Level Of 
Service) sudah mencapai E, aliran lalu-lintas menjadi 
tidak stabil sehingga terjadilah tundaan berat, yang 
disebut dengan kemacetan lalu-lintas. 

Dari beberapa teori-teori yang telah dihimpun 
dalam bab ini, yang berhubungan dengan kemacetan 
lalu-lintas, baik secara langsung, maupun secara umum, 
dengan memperhatikan dan memahami pengertian 
kemacetan lalu lintas, transportasi, teknik perlalu-
lintasan, jaringan jalan, tundaan, hambatan samping, 
manajemen transportasi, guna lahan, interaksi guana 
lahan dan transportasi, kita dapat jadikan sebagai 
tinjauan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemacetan lalu lintas jalan Ahmad Yani Surabaya. 
Kondisi Lalu-Lintas Angkutan Darat di Jalan 
Ahmad Yani Surabaya 

Adanya kawasan perdagangan, kawasan 
perkantoran, kawasan yang nantinya akan dihubungkan 
oleh jalan lokal dengan kawasan industry, dan  sebagai 
jalur utama antar kota, jalan arteri primer, jalan Ahmad 
Yani  sangat penting dan ramai akan aktivitas 
transportasi. Pergerakan lalu-lintas yang terjadi di jalan 
Ahmad Yani  dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu 
pergerakan eksternal dan internal kota. 

 
A. Pergerakan eksternal : Pergerakan lalu-lintas yang 
berasal dari luar kota Surabaya seperti sidoarjo dan 
gresik, baik dengan tujuan ke Kota Surabaya dengan 
lewat ruas jalan Ahmad Yani, atau hanya sekedar lewat 
jalan Ahmad Yani untuk ketujuan kota lain. 
• Kendaraan umum :  
- angkutan penumpang   
- angkutan barang 
- Bus Kota 
 - truk 
- Bus Angkutan luar kota (Bus Kopaja /Penghubung kota 
mojokerto dengan surabaya) 
- Mobil box, pick up, dll 
• Kendaraan pribadi 
- Mobil - Sepeda 
- Sepeda motor – dll 
 
B. Pergerakan internal : Pergerakan lalu-lintas yang 
berasal dari dalam kota Surabaya, yang melewati jalan 
Ahmad Yani. 
• Kendaraan umum: 
- angkutan penumpang & angkutan barang 
- Truk, Bus kota, microlet, mobil box, daihatsu, taxi --
,Ojek,Becak, dll. 
• Kendaraan pribadi : 
- Mobil - Sepeda 
- Sepeda motor - dll 
 
TUNDAAN-HAMBATAN SAMPING JALAN 
AHMAD YANI SURABAYA 

Tundaan yang terjadi di jalan Ahmad Yani ada 
beberapa macam tundaan, berupa tundaan tetap (fixed 
delay), tundaan operasional (operational delay), dan 
tundaan akibat gangguan samping (side friction). 
Tundaan tetap (fixed delay), disebabkan oleh peralatan 
kontrol lalu-lintas dan terutama terjadi pada 
persimpangan kaki tiga Margorejo. Penyebabnya adalah 
lampu lalu-lintas, dan rambu-rambu perintah berhenti.  

Tundaan operasional (operational delay), 
tundaan yang disebabkan oleh adanya gangguan di 
antara unsur-unsur lalu-lintas itu sendiri, tundaan ini 
berkaitan dengan pengaruh lalu-lintas kendaraan lainnya. 
Hambatan samping terbagi atas dua jenis tundaan yaitu, 
(side friction) dan (internal friction). Hambatan akibat 
gangguan samping (side friction), disebabkan oleh 
pergerakan lalu-lintas lainnya, yang mengganggu aliran 
lalu-lintas, seperti kendaraan parkir, pejalan kaki, 
kendaraan yang berjalan lambat, dan kendaraan keluar 
masuk halaman karena suatu 
kegiatan. Hambatan akibat gangguan di dalam aliran 
lalu-lintas itu sendiri (internal friction), seperti volume 
lalu-lintas yang besar dan kendaraan yang menyalip. 
 
HASIL ANALISA 
 Waktu tempuh dan kecepatan, dari hasil 
olah data lapangan, yang meliputi 
pengukuran, pencatatan dan perhitungan, 
diperoleh data, waktu tempuh, kecepatan lalu 
lintas, dengan waktu tercepat dan terlambat pada 
jam pengukuran adalah  
Jam 07.00 – 11.00 WIB  
♦ (LV) Kendaraan ringan : 24.59 km/jam 
♦ (HV) Kendaraan berat : 13.17 km/jam 
♦ (MC) Sepeda motor : 24.76 km/jam 
2. Jam 11.00 – 15.00 WIB  
♦ (LV) Kendaraan ringan : 22.64 km/jam 
♦ (HV) Kendaraan berat : 11.60 km/jam 
♦ (MC) Sepeda motor : 25.10 km/jam 
3. Jam 15.00 – 18.00 WIB  
♦ (LV) Kendaraan ringan : 26.32 km/jam 
♦ (HV) Kendaraan berat : 11.80 km/jam 
♦ (MC) Sepeda motor : 27.95 km/jam 
 
Adapun rumus dari kecepatan rata-rata ruang adalah 
sebagai berikut: 
V = Kecepatan rata-rata ruang (Km/jam) 
L = Panjang segmen/penggal jalan (Km) 
TT = Waktu tempuh kendaraan segmen (Jam) 
 

                                     L 
V = ----- 

         
         TT 

Jadi dari data-data lapangan yang didapat waktu 
tempuh dan kecepatan kendaraan, lambat dan merayap. 
Kecepatan kendaraan sangat tergantung pada waktu 
tempuh dan jarak perjalanan. Selanjutnya waktu 
perjalanan akan tergantung pada kelancaran arus lalu 
lintas, semakin kecil kecepatan kendaraan, maka dapat 
dikatakan ruas jalan tersebut bermasalah atau terjadi 
penurunan kinerja jalan. 
 

Perhitungan Tingkat Pelayanan ( Level Of 
Servise) : 
  V     V= Volume lalu lintas (smp/jam) 
LOS  =-----   C= Kapasitas Jalan (smp/jam) 
  C 
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Level Of Servise Tertinggi / Puncak Jalan 
Ahmad Yani Surabaya : 

1. Tertinngi pada Jam 07.00 – 08.00 
      LOS = 5164 / 5594 = 0,92 (E) 

2. Tertinggi pada Jam 15.00 – 16.00  
     LOS = 4446 / 5594 = 0,96 (E) 

Jika LOS (Level Of Service) sudah mencapai E, maka 
tingkat pelayanan jalan sudah maximum. 

 

ACTION PLAN 
 

Pengendalian 
Transportasi mempunyai dua unsur utama dalam 

pergerakaannya yaitu benda dan jalur dimana benda 
tersebut bergerak. Karena pergerakan tersebut memiliki 
beberapa asal dan tujuan sesuai keinginan maka secara 
ekonomis perlulah dibuat pergerakan dan jalur yang 
membatasi mix traffic. Untuk mengantisipasi pergerakan 
ini yang akan dikaitkan maka diperlukan pengaturan rute 
angkutan umum yang tidak membebani jalan. Seperti 
yang terlihat pada gambar di bawah ini : 

 
 

 

 

Gambar 1 Pengaturan jaringan angkutan 
 

Pada dasarnya yang menyebabkan kepenuh 
sesakan di jalan utama merupakan beban jalan yang 
diterima pada jalan tersebut sangat besar, seluruh 
kendaraan menggunakan jalan tersebut, dengan berbagai 
macam angkutan kota yang sesungguhnya dapat 
diangkut dengan angkutan missal seperti Bus Rapid 
Transit (BRT) pengaturannya dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Jalur utama harusnya hanya dilayani oleh Bus Rapid 

Transit (BRT) angkutan missal, yang 
menghubungkan ke berbagai wilayah didalam kota 
surabaya.  

2. Angkutan kota (lyn) harusnya melayani jalan-jalan 
lokal dan tidak boleh masuk di jalur utama, 

3. Angkutan kota dari luar surabaya seperti Sidoarjo, 
gresik, dsb tidak boleh memasuki wilayah surabaya. 

Hanya boleh berhenti di terminal perbatasan 
selanjutnya masyarakat akan dilayani oleh angkutan 
missal surabaya. 

4. Pemberian sanksi kepada angkutan umum yang 
waktu ngetemnya lama di pinggri jalan. 

5. Memeberi sanksi tegas kepada bangunan yang 
memiliki aktivitas tinggi tetapi persediaan ruang 
parkir mengganggu arus lalu lintas. 

6. Memisahkan jalur sepeda, sepeda motor dengan 
Kendaraan ringan (mobil, pick-up, mobil box, 
angkutan umum dan lain-lain) dalam konsep 
pergerakan lalu lintas. 

 
 
KONSEP PERGERAKAN LALU LINTAS 
 
 Dikarenakan kondisi eksisting jalan ahmad yani 
maupun jalan-jalan utama di surabaya ini tidak layak 
dan dinilai LOS D-E maka perlu adanya konsep 
perubahan pergerakana lalu lintas untuk surabaya. 

 Untuk jalan-jalan utama di surabaya harus 
dibagi antara kendaraan roda dua dengan 
kendaraan ringan dalam pembatas median maupun 
marka dan colour zone. Sebab dengan dipisahkannya 
jalur tersebut dapat mengurangi angka kemacetan 
dan angka kecelakaan. Apalagi saat ini pengguna 
sepeda juga meningkat tetapi belum terdapat jalur 
khusus untuk sepeda. Tidak hanya di berlakukan 
pada Jalan ahmad yani saja tetapi jalan-jalan rawan 
macet di seluruh surabaya. Seperti pada gambar 
dibawah ini : 

 

Pada gambar diatas lebar jalur untuk sepeda 1,5 
meter tetapi jika diperuntukkan pula untuk sepeda motor 
harus diperlebar menjadi 3,5-4 meter.  

 

 

Gambar 3. Jalur penyebarangan sepeda 
Pemberian jalur penyeberangan tersendiri untuk sepeda 
kayuh. 
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Gambar 4. Pembagian jalur kendaraan 

 

Gambar diatas merupakan standart pembagian jalur  di 
surabaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas , 
pemabgian jalur seperti ini sudah dilakukan di berbagai 
kota di Indonesia seperti Jl. Prambanan Solo, Jawa 
Tengah. 
 Di dukung dengan pemberian rambu-rambu 
yang mengatur gerak kendaraan dan beberapa sanksi 
yang tegas bagi yang melanggar dari pihak-pihak yang 
terkait. 
 Pengalihan kendaraan berat lainnya seperti 
(Truk tronton, Truk Gandengan, mapun truk tempelan) 
juga bisa digunakan sebagai alternative mengurangi 
kemacetan dan angka kecelakaan. 
 
 
PENGAWASAN 
 Jika pengaturan- pengaturan telah dilakukan 
pihak-pihak terkait lebih memperketat pengawasan serta 
adanya sistem jaga di setiap beberapa sta.  Yang 
ditujukan untuk: 

1. Pemantauan dan penilaian terhadap kebijakan 
lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian 
dimaksud untuk mengetahui efektivitas dari 
kebijaksanaan tersebut dalam mendukung 
pencapaian tingkat pelayanan yang telah 
ditentukan. 

2. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan 
kebijaksanaan lalu lintas. Untuk menjamin 
tercapainya sasaran tingkat pelayanan. Dengan 
cara tinjauan ulang apabila dalam pelaksanaan 
menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. 

Cara-cara diatas merupakan aplikasi atau rekayasa lalu 
lintas untuk menanggulangi kemacetan yang sulit sekali 
di tangguli, disamping itu pemerintah harus menekan 
angka penjualan kendaraan pribadi serta mengatur atau 
membatasi gerak kendaraan pribadi dengan cara 
meningkatkan pelayanan angkutan umum agar 
masyarakat tertarik menggunakan angkutan umum 
tersebut. 

IV.  PENUTUP 
Penurunan tingkat pelayanan jalan di jalan-jalan 

arteri surabaya karena perkembangan pesat 
kawasan-kawasan industri, dan peningkatan jasa 
transportasi yang melewati jalan arteri Surabaya, 

sehingga volume lalu lintas menjadi besar, hambatan 
samping yang ditimbulkan juga tinggi, untuk itu 
direkomendasikan, yaitu : 
1. Meningkatkan disiplin, dan tindakan tegas 

terhadap pengguna jalan dengan tertib berlalu 
lintas, terutama melarang angkutan umum 
berhenti terlalu lama (ngetem), 
menaikan,menurunkan penumpang, bila bukan 
tempatnya (halte). 

2. Untuk pergerakan pekerja, ada baiknya para 
pimpinan atau pemilik perusahaan menyediakan 
angkutan massal, bisa berupa bis atau truk, 
disamping bisa mengurangi kemacetan juga 
menguntungkan bagi karyawan. 

3. Menata, memperbaiki, mengganti, dan 
memasang rambu-rambu lalu-lintas, termasuk 
juga pengecatan ulang marka jalan. 

4. Mengurangi akses langsung ke jalan Kaligawe, 
terutama pertigaan-pertigaan dengan jarak yang 
terlalu dekat, ini bisa dilakukan dengan 
membangun jalur pemisah. 

5. Penyediaan jalur khusus untuk kendaraan lambat 
dan pengaturan khusus untuk lalu-lintas 
kendaraan berat. 

6. . Mengoptimalkan fungsi trotoar sebagai pejalan 
kaki bukan untuk pedagang kaki lima atau 
kegiatan lain yang tidak ada hubungannya 
dengan trotoar. 

7. Meningkatkan kapasitas jalan arteri, dengan 
perbaikan dan memperlebar jalan tersebut 
dengan memaksimalkan fungsi daerah milik 
jalan. 
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LAMPIRAN  
 

 
Gambar 5. Kemacetan di jalan ahmad yani surabaya 

pada malam hari 
 

 
Gambar 6. Pengguna sepeda yang tidak dibatasi jalur 

sehingga mix dengan kendaraan lain. 
 

  

 
Gambar 7. Kemacetan di surabaya barat 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


