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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan tata guna lahan baik perubahan kategori maupun intensitasnya 

akan membangkitkan lalu lintas sehingga kecil ataupun besar akan mempunyai 

pengaruh terhadap lalu lintas disekitarnya.Analisis dampak lalu lintas atau sering 

disebut andalalin adalah suatu studi khusus yang menilai efek-efek yang 

ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pengembangan kawasan 

terhadap jaringan transportasi di sekitarnya.Setiap pengembangan kawasan 

pastinya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sekitarnya, 

termasuk gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 

Menurut Adisasmita (Ekawati, Soeaidy, & Ribawanto, 2013).  

Dalam Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 tersebut dipertegas kegiatan 

mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan 

infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis 

dampak lalu lintas. 

Jalan Perkebunan 1, Kec. Bantan, desa Teluk Lancar, Kab. Bengkalis 

merupakan jalan penghubung antara desa Sekodi menuju Teluk Lancar. Pada 

koridor jalan ini direncanakan akan dibangun SPBU Kompak guna memenuhi 

kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat yang melintasi jalan ini. 

Keberadaan SPBU ini tentunya akan menimbulkan bangkitan perjalanan baru 

yang akan berpengaruh terhadap volume dan sistem pergerakan lalu lintas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam judul skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana kinerja lalulintas eksisting pada ruas Jl. Perkebunan 1. 
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2. Bagaimana kinerja ruas Jl.Perkebunan 1 untuk kondisi 5 tahun yang akan 

datang. 

3. Dampak rencana pembangunan terhadap kinerja ruas jalan serta bangkitan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian analisis kinerjaruas jalan ini yaitu: 

1. Menganalisis kinerja eksisting pada ruas Jl. Perkebunan 1. 

2. Menganalisis kinerja ruas Jl. Perkebunan 1 untuk kondisi 5 tahun yang akan 

datang. 

3. Evaluasi dampak rencana kegiatan pembangunan terhadap kinerja ruas jalan 

pada tahap (Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi, dan Tahap Operasi). 

4. Bangkitan dan tarikan terhadap ruas Jl. Perkebuanan 1 setelah terbebani jumlah 

pengunjung standar rencana SPBU Kompak. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu: 

1. Peneliti hanya membahas kinerja pada ruas Jl. Perkebunan 1. 

2. Penelti hanya membahas tentang evaluasi rencana kegiatan pembangunan 

SPBU Kompak pada tahap (Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi, Tahap 

Pasca Konstruksi, dan Tahap Operasi). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa setiap rencana 

pembangunan harus melakukan kajian analisis terhadap dampak yang akan terjadi 

pada kinerja ruas jalan dan lingkungan disekitarnya. 
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