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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Bengkalis mempunyai kawasan yang cukup luas dengan potensi 

yang cukup besar baik dibidang sektor pariwisata maupun industry, hal ini 

memberikan nilai lebih terhadap berbagai peluang bisnis maupun investasi. 

Dengan demikian aktifitas yang terjadi akibat terbentuknya pusat-pusat kegiatan 

yaitu menimbulkan dampak terhadap perubahan peningkatan volume lalu lintas 

yang besar, dan juga akan memberikan tekanan yang cukup berarti pada kinerja 

ruas jalan. Untuk melayani dan menampung beban lalu lintas tambahan yang 

ditimbulkan akibat adanya pembangunan restoran yang terletak di jalan Antara 

tepatnya didepan Kantor Satlantas Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan analisa 

kinerja ruas jalan. Hal ini berguna untuk upaya meminimalkan permasalahan lalu 

lintas pada jalan yang berada disekitar lokasi pembangunan restoran, khususnya 

yang diperkirakan memberikan dampak penting terhadap sistem jaringan jalan 

yang ada disekitar ruas jalan Antara. 

Berdasarkan dengan kondisi tersebut maka perlu adanya analisa tentang 

kinerja lalu lintas di sekitar Restoran tersebut yang dituangkan dalam Tugas Akhir 

yang berjudul “EVALUASI KINERJA RUAS JALAN TERHADAP 

PEMBANGUNAN RESTORAN (Studi Kasus : Jalan Antara Sebelum 

Jembatan Sungai Bengkalis Sampai Sebelum Simpang 4 Jalan Antara)”. 

Studi ini dilakukan untuk mengetahui kinerja lalu lintas dari pembangunan 

Restoran tersebut. 

Keberadaan Lokasi Pembangunan Restoran yang terletak di Jalan Antara, 

Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, 

Provinsi Riau. Dimana wilayah tersebut merupakan jalan penunjang kegiatan 

perekonomian, pendidikan, dan perkantoran di Kota Bengkalis. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang dibahas dalam Skripsi ini antara lain: 

1. Berapa kapasitas pada ruas jalan Antara 

2. Bagaimana kinerja ruas jalan Antara 

3. Bagaimana tingkat pelayanan jalan pada jalan ruas jalan Antara 

 

1.3. Tujuan 

Sesuai dengan judul Skripsi ini penulis memiliki tujuan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui kinerja ruas jalan Antara 

2. Mengetahui jumlah kapasitas ruas jalan Antara 

3. Mengetahui tingkat pelayanan jalan pada jalan studi 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Kendaraan yang disurvei yaitu kendaraan bermotor, kendaraan ringan, 

kendaraan tidak bermotor, dan pejalan kaki  

2. Jalan yang menjadi objek penelitian adalah Jalan Antara, dimulai dari 

sebelum Simpang 4 Jalan Antara hingga sebelum Jembatan Bengkalis 

dengan panjang pengamatan 334,44 m 

3. Analisa yang didapat yaitu nilai VCR (Volume Capacity Ratio) dan DS 

(Degree Of Saturation) sebagai parameter dalam menilai kinerja lalu lintas 

4. Dalam skripsi ini saya tidak membahas Persimpangan dan Waktu Tempuh 

5. Metode yang digunakan dalam analisa yaitu dengan metode PKJI 2014 

(Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) 

6. Waktu survei penelitian dilakukan pada pagi, siang dan sore hari 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang akan penulis capai yaitu : 

1. Sebagai referensi dan data pendukung kepada Pemerintah Daerah terkait 

dengan manajemen lalu lintas 
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2. Sebagai acuan referensi tambahan bagi mahasiswa adik tingkat untuk 

penelitian lebih lanjut 
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