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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini didominasi oleh mobil pribadi dan sepeda motor yang 

merupakan alat transportasi menggunakan mesin dan bergas buang. Jika dilihat 

pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kendaraan pribadi 

sangat mendominasi.

Jika dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut  badan 

pusat statistic (BPS) tercatat sejak tahun 2000 jumlah kendaraan di Indonesia  total 

berjumlah 18.975.344 yang dalam  lima  tahun awal mengalami peningkatan rata 

rata 4 juta unit pertahunnya,di tahun 2005 jumlah kendaraan mencapai 37.623.432. 

Hingga tahun 2008 rata rata pertumbuhan jumlah kendaraan semakin meningkat 

yakni mencapai 7 juta unit pertahunnya yang totalnya pada saat itu 61.336.644. Dan 

untuk pada tahun 2009 hingga 2011 jumlah kendaraan di Indonesia mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi lagi dari  tahun sebelumnya, yakni pertumbuhannya 

sekitar 9 juta unit pertahunnya yang pada tahun 2011 total jumlah kendaraan di 

Indonesia mencapai 85.601.351 unit

Dari besarnya tingkat pertumbuhan tersebut juga berdampak pada 

perekonomian Indonesia yang jika dipresentasekan rata rata sekitar 10-15% 

pertahunnya.

Beralih dari pesatnya pertumbuhan di Indonesia, di malang sendiri 

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor berpotensi memunculkan masalah 

kemacetan yang luar biasa dalam beberapa tahun mendatang. Saat ini, beberapa 



2

ruas jalan di Kota Malang kerap terjadi kemacetan dan antisipasi pelebaran 

tampaknya sulit untuk dilakukan.

Sebagai salah satu kota pendidikan dan kota wisata di Jawa Timur, Kota 

Malang pada tahun 2015 mendatang, diprediksi akan terancam terjadi kemacetan 

total. Prediksi tersebut dilihat dari kinerja Pemkot yang sampai kini belum ada upaya 

perencanaan pembuatan jaringan jalan untuk tahun 2010-2030.

Tercatat jumlah kendaraan yang arus balik yang masuk dan keluar wilayah 

kabupaten Kota Malang, mengalami peningkatan. Dari pantauan Satuan Lalulintas 

(Satlantas) Polres Malang di tiga titik hingga petang ini, jumlah kendaraan yang 

terdata sebanyak 10.577 kendaraan setiap jamnya. Dan Jumlah kendaraan 

bermotor di Kota Malang terus bertambah, seakan tidak dapat dibendung lagi. Data 

yang dikeluarkan oleh Dispenda Propinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa pada 

tahun 2002 jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang mencapai angka 170.146 

buah. Pada tahun berikutnya, jumlah kendaraan bermotor bertambah menjadi 

187.753 buah. Artinya, dalam jangka waktu satu tahun kendaraan bermotor di Kota 

Malang bertambah menjadi 17.607 buah. Nampaknya pertambahan jumlah 

kendaraan bermotor itu berjalan linear.Hal itu bisa kita lihat dari kecenderungan 

pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, yang terus menerus 

mengalami penambahan jumlah (Dispenda Kota Malang). Jika di kalkulasikan 

dengan rata rata pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yakni 15.000 per 

tahunnya, jumlah kendaraan di tahun 2013 saat ini sudah mencapai 365.753 unit 

kendaraan bermotor. Jika dilihat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013, 

Jumlah kendaraan bermotor di malang sudah mengalami peningkatan  melebihi 

seratus persen.
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Beberapa ruas jalan yang kerap dilanda kemacetan panjang dana lama 

sering terjadi di pertigaan lampu merah Jalan Dinoyo, perempatan lampu merah ITN 

dan pertigaan jembatan Soekarno Hatta. Jika dilihat dari ketiga kawasan tersebut, 

kawasan tersebut yakni merupakan sebuah kawasan dari Universitas Brawijaya.

Pertama adalah pertigaan depan kampus UB. Selain banyaknya kendaraan yang 

memotong jalan untuk masuk ke kampus, volume kendaraan yang masuk dari Jl. 

Soekarno Hatta juga terus mengalami peningkatan. Simpul kemacetan kedua adalah 

bertemunya arus dari Jl. Gajayana dipertigaan lampu merah jl. MT. Haryono.

Lebarnya badan jalan di pertigaan yang tidak mengalami pelebaran dengan tikungan 

siku yang patah, memperlambat arus kendaraan dan menyebabkan kelumpuhan 

arus. Dan simpul ketiga berada di perempatan ITN yakni pertemuan antara jalan 

gajayana, jalan veteran, jalan bendungan sutami dan jalan sumbersari. Yang jika 

dilihat secara seksama, sumber dari kemacetan yang terjadi di simpul ini yakni 

akibat banyaknya jumlah civitas akademika yang bertempat tinggal di daerah 

tersebut.

Setiap tahunnya jumlah civitas akademika Universitas Brawijaya dari tahun 

ke tahun semakin meningkat dan menyebabkan banyaknya arus keluar masuk dari 

ketiga gerbang di Universitas Brawijaya, yakni gerbang soekarno hatta yang dengan 

adanya gerbang tersebut membuat akses jalan baru yang membentuk jalan simpang 

empat (perempatan). Yang kedua gerbang teknik yang berada di MT haryono, dan 

yang terahir gerbang Veteran, yang di gerbang ini dipertemukan pada jalan simpang 

empat yang merupakan akses pulang para civitas akademika Universitas Brawijaya.

Timbulnya kemacetan ini mulai dirasakan di tahun 2009/2010, Universitas Brawijaya

pada saat itu mempunyai jumlah civitas akademika sekitar 24.762, yang pada tahun 
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2010/2011 mengalami peningkatan sebesar 23,09% yakni dengan jumlah 

mahasiswa 30.480  mahasiswa, dan pada tahun 2011/2012 terjadi lagi peningkatan 

sebesar 28,42% yakni sebanyak 39.143 civitas akademika, (akademika.ub.ac.id).

Para civitas akademika Universitas Brawaijaya, dalam hal ini adalah 

pengguna jalan,yang saat ini selaludihadapkan dengan kemacetan lalu lintas akibat 

banyaknya pengguna jalan yang memakai kendaraan pribadi.Padahal saat mereka 

terjebak dalam kemacetan, banyak manfaat yang hilang. Berhubungan dengan hal 

tersebut, Wohl et al dalam Transportation Investment Pricing 1984 mengemukakan  

bahwa kemacetan lalulintas terjadi apabila kapasitas jalan tetap sedangkan jumlah 

pemakai jalan terus meningkat yang menyebabkan waktu tempuh perjalanan 

menjadi lebih lama.

Kemacetan jika dilihat dari dampak sosialnya dapat membuat seseorang 

stress, lelah, terlambat ke tempat tujuan. Demikian juga dengan polusi udara yang 

diakibatkan oleh emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaran bermotor, yang 

efeknya sangat berpengaruh terhadap masalah lingkungan, karena jika tingkat 

polusi udara sudah melewati ambang batas yang diinginkan maka akan 

berpengaruh terhadap kesehatan mahluk hidup yang menghirupnya, khususnya 

manusia.

Dampak sosial ekonomi akibat kemacetan jelas lebih terlihat dari sisi manfaat 

yang hilang dan biaya yang dikeluarkan.Yakni 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.  
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Pengguna jalan yang bekerja juga dapat kehilangan jam kerja mereka karena 

terlambat masuk kantor sehingga disini mereka kehilangan waktu yang terjadi akibat 

kemacetan. Selain itu juga pengguna jalan mengalami suatu perubahan kondisi fisik 

maupun mental yang berdampak seperti stress dan lelah yang hal ini berhubungan 

dengan kenyamanan pengguna jalan dalam berkendara.Hal ini diperkuat oleh Tamin 

dalam Perencanaan dan Permodelan Transportasi 2000, yang mengemukakan 

bahwa masalah lalulintas / kemacetan menimbulkan kerugian yang sangat besar 

bagi pemakai jalan, terutama dalam hal pemborosan waktu (tundaan), pemborosan 

bahan bakar, pemborosan tenaga dan rendahnya kenyamanan berlalulintas serta 

meningkatnya polusi baik suara maupun polusi udara

Berdasarkan kondisi diatas timbullah suatu ide tentang bagaimana  mengkaji 

tentang besarnya dampak ekonomi pengguna jalan dilihat dari perubahan 

pengeluaran untuk BBM, hilangnya waktu, dan juga tingkat kenyamanan pengguna 

jalan saat lalu lintas normal dibandingkan dengan saat terjebak kemacetan, dan 

bagaimana respon pengguna jalan pada area sekitar Universitas Brawijaya pada 

kondisi tersebut. Yang akhirnya penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS 

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENGGUNA JALAN AKIBAT KEMACETAN LALU 

LINTAS (STUDI KASUS AREA SEKITAR UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG)”
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1.2. Rumusan masalah 

Masalah dirumuskan untuk mengetahui :

1. Bagaimana  dampak sosial ekonomi pengguna jalan di area Universitas 

Brawijaya terkait waktu, BBM, dan kenyamanan sebelum dan setelah 

kemacetan?

2. Bagaimana pendapat pengguna jalan dalam menanggapi kemacetan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin 

dicapai, yaitu:

1. Menganalisis dampak sosial ekonomi pengguna jalan di area Universitas

Brawijaya terkait waktu, bbm, kenyamanan sebelum dan setelah kemacetan

2. Mengevaluasi pendapat pengguna jalan dalam menanggapi kemacetan 

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan berguna 

sebagai:

1. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah dalam penyusunan 

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan transportasi, khususnya regulasi 

mengenai manajemen transportasi.

2. Penelitian ini secara teoritis dapat mengeksplorasi dari penelitian terdahulu 

dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemacetan dan Transportasi

Kata  macet  telah  sering  didengar  di  kota-kota  besar yang  transportasi  

massalnya  masih  kurang  diminati.  Salah  satu  penyebab  kemacetan  disebabkan 

oleh banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk  menggunakan kendaraan  

pribadi  dibanding  kendaraan  umum.  Kemacetan  akan terus  meningkat  apabila  

jumlah kendaraan pribadi semakin bertambah setiap harinya. Hal ini 

dikarenakansebagian  orang  lebih  memilih  untuk  menggunakan  kendaraan  

pribadi dibanding  kendaraan  umum,  karena  kendaraan  umum saat ini yang 

sudah tersedia terkadang  tidak  dapat diandalkan dan sulit untuk mendapatkan 

transportasi tersebut. 

Sistem transportasi juga erat kaitannya dengan keadaan ekonomi suatu 

wilayah karena pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi kondisi 

sistem transportasi yang ada di wilayah tersebut (Astati,1998) Sistem transportasi 

yang baik akan mempermudah pergerakan mobilitas perekonomian baik produksi, 

distribusi, maupun konsumsi. Teori transportasi saat ini menempatkan sistem 

transportasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari infrastruktur desa maupun 

kota. Pembangunan sistem transportasi ini membentuk integrasi antar 

wilayah.Kegiatan pemindahan suatu barang atau manusia sekalipun dapat cepat 

dilakukan dengan transportasi.Seperti halnya pengiriman barang dari suatu wilayah 

yang tidak memiliki barang tersebut sehingga wilayah yang tidak memiliki barang 

tersebut sebelumnya dapat menikmati utilitas dari barang tersebut.
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2.1.1. Definisi Transportasi

Menurut Wikipedia Indonesia, transportasi adalah pemindahan manusia 

ataubarang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah 

wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk 

memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Di negara maju, 

mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (subway) dan taksi. Penduduk 

di negara maju jarang yang menggunakan kendaraan pribadi karena mereka 

sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. 

Menurut Abbas (2003), transportasi sebagai dasar untuk 

pembangunanekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan 

industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau 

pembagian pekerjaan menurutkeahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan 

budaya suatu bangsa atau daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung pada 

tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan (Abbas, 

2003).Dalam transportasi kita melihat dua kategori yaitu :

a. Pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakanalat 

angkut.

b. Mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa definisi transportasi adalah kegiatan

pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. 

Dalam transportasi terlihat ada dua unsur yang terpenting yaitu :
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a. Pemindahan atau pergerakan (movement)

b. Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang 

ketempat lain

2.1.2. Definisi Kemacetan

Kemacetan identik dengan kepadatan (density), yang didefinisikan sebagai 

jumlah kendaraan yang menempati suatu panjang jalan tertentu dari lajur atau jalan, 

dirata-rata terhadap waktu. Kemacetan dalam Buku Laporan Lalulintas Jawa Tengah 

tahun 2004 adalah terakumulasinya lalulintas dengan penggunaan moda yang tidak 

efisien pada waktu yang sama, pada rute yang sama, pada tujuan yang sama dan 

karena keinginan untuk melakukan perjalanan yang bersamaan. 

Menurut Meyer et al (1984), kemacetan lalulintas pada ruas jalan raya terjadi 

saat arus kendaraan lalulintas meningkat seiring bertambahnya permintaan 

perjalanan pada suatu periode tertentu serta jumlah pemakai jalan melebihi dari 

kapasitas yang ada. 

Menurut Wohl et al (1984), kemacetan lalulintas terjadi apabila kapasitas 

jalan tetap sedangkan jumlah pemakai jalan terus meningkat, yang menyebabkan 

waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama.

Kemacetan adalah keadaan di mana kendaraan mengalami berbagai jenis  

kendala  yang  mengakibatkan  turunnya  kecepatan  kendaraan  di  bawah  

keadaan  normal.  Kemacetan  akan  sangat  merugikan  bagi  para  pengguna  

jalan,  karena  akan  menghambat  waktu  perjalanan  mereka.  Menurut  Cambridge  

(2005), terdapat 7 penyebab kemacetan, yaitu physical bottlenecks, kecelakaan lalu 
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lintas (traffic  incident),  area  pekerjaan  (work  zone),  cuaca  buruk  (bad  weather),  

alat  pengatur  lalu  lintas  yang  kurang  memadai  (poor  signal  timing),  acara  

khusus  (special event), dan fluktuasi pada arus normal (fluctuations in normal 

traffic). 

2.1.3  Penyebab Kemacetan 

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 (Tamin,2000).

Lalu-lintas tergantung kepadakapasitas jalan, banyaknya lalu-lintas yang 

ingin bergerak, tetapi kalau kapasitas jalan tidakdapat menampung, maka lalu-lintas 

yang ada akan terhambat dan akan mengalir sesuai dengan kapasitas jaringan jalan 

maksimum (Sinulingga,1999).

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. 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 ( Tamin dan Nahdalina, 1998).
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2.2 Teori Ekonomi Barang Publik 

Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-

rival dan non-eksklusif. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat 

dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apa 

bila dikonsumsi oleh individu tertentu tidakakan mengurangi konsumsi orang lain 

akan barang tersebut. Barang public memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif.

Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah 

untuk masyarakat secara umum (keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki 

oleh satu bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya 

berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. Contoh: jalan raya 

merupakan barang publik, kebanyakan pengguna jalan tidak akan mengurangi 

manfaat dari jalan tersebut, semua orang dapat menikmati dan manfaat dari jalan 

raya (non-eksklusif); dan jalan raya dapat digunakan pada waktu bersamaan. Istilah 

barang publik sering digunakan pada barang yang non-eksklusif dan barang non-

rival.Hal ini berarti bahwa tidak mungkin bisa mencegah seseorang untuk tidak

mengonsumsi barang publik. Dan udara juga dapat dimasukkan sebagai contoh 

barang publik karena secara umum tidak mungkin mencegah seseorang untuk tidak 

menghirup udara. Barang-barang yang demikian itu sering disebut sebagai barang 

publik murni.
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Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan

penggunaannya, yaitu :

1) Non-rivalry. Berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang 

tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi 

barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa 

mempengaruhi menfaat yang diperoleh orang lain. Contoh, dalam kondisi normal, 

apabila kita menikmati udara bersih dansinar matahari, orang-orang di sekitar kita 

pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama.

2) Non-excludable. Berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia,tidak ada 

yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaatdari barang tersebut. 

Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar 

dapat menikmati barang tersebut.

Contoh, masyarakat membayar pajak kemudian diantaranya digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian, dapat menggunakan jasa kepolisian 

tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja.Mereka yang tidak 

membayar pun dapat mengambil menfaat atas jasa tersebut.Singkatnya, tidak ada 

yang dapat dikecualikan (excludable) dalam mengambil manfaat atas barang publik.

Keberadaan barang publik yang dapat digunakan secara bebas oleh semua 

pihak, dimana seringkali aktivitas penggunaannya oleh suatu pihak memberikan

dampak kepada aktivitas pihak lain. Keadaan tersebut dinamakan 

eksternalitas.Eksternalitas secara umum diartikan sebagai dampak yang terjadi oleh 

pihak yang melakukan suatu kegiatan.



13

2.2.1 Jalan Sebagai Barang Publik

Dunn (2000) menyatakan bahwa jalan raya merupakan barang publik yang 

bersifat kolektif (dapat dikonsumsi semua orang).banyaknya pengguna jalan tidak 

akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut; semua orang dapat menikmati 

manfaat dari jalan raya (non-eksklusif); dan jalan raya dapat digunakan pada waktu 

bersamaan.Kota dianggap sebagai pusat strategis untuk melakukan berbagai 

macam aktivitas, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, politik, maupun berbagai 

aktivitas sosial lain.  Pembangunan sarana jalan merupakan rencana strategis 

mengingat adanya berbagai manfaat yang dapat dinikmati.  Namun demikian, 

pembangunan sarana jalan di daerah kota jauh lebih kompleks dibanding di daerah 

pedesaan, terlebih bila dikaitkan dengan keterbatasan lahan. 

Pindur dan Yacus (2000) menyatakan bahwa membangun jalan identik 

dengan membangun sebuah sistem (transportasi) yang kompleks.Dalam lingkungan 

kota yang semakin kompleks dengan keterbatasan lahan yang ada, pembangunan 

sarana ini tidak hanya diorientasikan pada pembangunan jalan baru dan perlebaran,

namun juga harus diupayakan pembangunan jalan ini mampu menjawab persoalan-

persoalan lain, seperti turunnya produktifitas, tingginya angka kecelakaan, 

rendahnya kualitas udara  dan sebagainya.  

Mengingat beragamnya kepentingan, kualitas bisa jadi didefinisikan berbeda 

antar satu kepentingan dengan kepentingan yang lain.  Labih jauh Pindur dan Yacus 

(2000) menegaskan bahwa fokus pada pelanggan (customer) harus merupakan 

perhatian penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan sarana jalan di 

wilayah perkotaaan.
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Dalam wilayah yang sangat kompleks, pembangunan infrastruktur harus 

dilakukan dengan mempertimbangkan berbagaikepentingan.  Pembangunan sarana 

jalan merupakan bagian integral dari perencanaan kota secara menyeluruh.  

Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kota ini akan menentukan pola 

pergerakan berbagai sub sistem yang ada di wilayah ini. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Pindur dan Yacus (2000) bahwa 

membangun jalan berarti membangun sistem.  Lebih dari itu bangunan sistem yang 

disusun merupakan bangunan sistem yang juga terpadu, yang terdiri dari : sistem 

manajemen lalu lintas terpadu, sistem informasi transportasi publik terpadu, koperasi 

angkutan publik terpadu dan juga sistem kontrol kendaraan terpadu.  Penyusunan 

rencana strategis dalam pembangunan sarana ini menjadi faktor kunci dalam 

keberhasilan pencapaian tujuan.

2.3 Penelitian Terdahulu 

Menurut Santoso (1997), dalam Manajemen Lalulintas Perkotaan, 

mengemukakan bahwa kerugian yang diderita akibat dari masalah kemacetan ini 

apabila dikuantifikasikan dalam satuan moneter sangatlah besar, yaitu kerugian 

karena waktu perjalanan menjadi panjang dan makin lama, biaya operasi kendaraan 

menjadi lebih besar dan polusi kendaraan yang dihasilkan makin bertambah. Pada 

kondisi macet kendaraan merangkak dengan kecepatan yang sangat rendah, 

pemakaian bbm menjadi sangat boros, mesin kendaraan menjadi lebih cepat aus 

dan buangan kendaraan yang dihasilkan lebih tinggi kandungan konsentrasinya.

Pada kondisi kemacetan pengendara cenderung menjadi tidak sabar yang menjurus 

ke tindakan tidak disiplin yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemacetan lebih 

lanjut lagi.
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Menurut Soesilowati (2008), dalam jurnal Dampak Pertumbuhan Ekonomi 

Kota Semarang Terhadap Kemacetan Lalulintas Di Wilayah Pinggirian Dan 

Kebijakan Yang Ditempuhnya.Ia menyatakan bahwa secara ekonomis, masalah 

kemacetan lalu lintas akan menciptakan biaya sosial, biaya operasional yang tinggi, 

hilangnya waktu, polusi udara, tingginya angka kecelakaan, bising, dan juga 

menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki. 

Tamin (2000) dalam Perencanaan dan Permodelan Transportasi,

mengungkapkan bahwa masalah lalulintas atau kemacetan menimbulkan kerugian 

yang sangat besar bagi pemakai jalan, terutama dalam hal pemborosan waktu 

(tundaan), pemborosan bahan bakar, pemborosan tenaga dan rendahnya 

kenyamanan berlalulintas serta meningkatnya polusi baik suara maupun polusi 

udara.

Mirlanda (2011) mengungkapkan dalam penelitiannya yang berjudul 

”Kerugian Ekonomi Akibat Kemacetan Lalu Lintas Di  Ibukota”, Penelitian ini 

membahas akan dampak dampak yang terjadi akibat kemacetan di Jakarta, yang 

disimpulkan bahwa kemacetan terbukti merugikan pengguna jalan, yakni kerugian 

akan waktu, kenyamanan, dan hilangnya pendapatan,saat terjadi kemacetan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiadji (2006) yang berjudul ”Studi 

Kemacetan Lalu Lintas Jalan Kaligawe Kota Semarang” ini menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kemacetan lalu-lintas di Jalan Kaligawe, menyimpulkan 

bahwa Adanya bangkitan lalu lintas, karena pengembangan pesat di kawasan 

industry , Volume lalu lintas yang besar, dengan total volume lalu lintas arah 

Semarang- Demak, danarah Demak - Semarang berjumlah 52289 smp, dimana 
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volume arus lalu lintas arah Demak - Semarang lebih banyak atau selisih 3341 smp. 

Kinerja jalan menjadi turun LOS= 0,96 (E),karena besarnya volume lalu lintas yang 

melewati jalan tersebut tidak sebanding dengan kapasitasnya (5594 smp/jam).

Penelitian yang dilakukan oleh Sugianto dkk (2011) . Yang berjudul 

“Pengembangan Model Biaya Kemacetan Bagi Pengguna Mobil Pribadi Di Daerah 

Pusat Perkotaan Yogyakarta”mengestimasi dan mengembangkan model biaya 

kemacetan bagi pengguna mobil pribadi di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, 

sepanjang 1,414 km. dan hasil yang didapat menunjukkan bahwa biaya umum 

transportasi mobil pribadi pada kondisi sebenarnya di kawasan Malioboro, 

Yogyakarta, adalah Rp 5.513,77 per trip dan pada kondisi kecepatan arus bebas 

adalah Rp 2.598,78 per trip, sehingga biaya kemacetan bagi pengguna mobil pribadi 

di kawasan ini adalah Rp 2.914,99 per trip. Model biaya kemacetan bagi pengguna 

mobil pribadi di kawasan Malioboro, Yogyakarta, berbentuk suatu fungsi 

eksponensial, dengan semakin rendah kecepatan lalulintas aktual, semakin besar 

pula biaya kemacetan lalulintas yang ditimbulkan  

Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah subjek 

objek penelitian secara garis besar sama, yakni  menganalisis mengenai kemacetan, 

Namun yang membedakannya adalah dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji beda sebelum dan setelah terkena kemacetan yang dihitung tiga 

variabel, yakni konsumsi bbm, waktu, dan tingkat kenyamanan pengguna jalan.
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2.4 Kerangka Pemikiran

Penulis membuat alur berpikir untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. 

Adapun alur berpikir yang dibuat oleh penulis dapat dilihat sebagai berikut: 

Dari data BPS Kota Malang tahun 2010 dikatakan, Luas wilayah Kota Malang

tercatat 110.06 km² dengan populasi penduduk sebesar 820.243 jiwa dengan 

pertumbuhan tiap tahun 3,6% per tahunnya. Dengan pertumbuhan penduduk yang 

cukup tinggi tersebut, saat ini pertumbuhan kendaraan di Kota Malang menjadi 

cukup tinggi. Kota Malang setiap harinya mengeluarkan 18 STNK motor baru dan 

delapan STNK mobil. Tercatat juga jumlah kendaraan yang arus balik yang masuk 

dan keluar wilayah kabupaten Kota Malang, mengalami peningkatan. Dari pantauan 

Satuan Lalu-Lintas (Satlantas) Polres Malang di tiga titik hingga petang ini, jumlah 

kendaraan yang terdata sebanyak 10.577 kendaraan setiap jamnya. Dan Jumlah 

kendaraan bermotor di Kota Malang terus bertambah, seakan tidak dapat dibendung 

lagi. Data yang dikeluarkan oleh Dispenda Propinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa 

pada tahun 2002 jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang mencapai angka 

170.146 buah. Pada tahun berikutnya, jumlah kendaraan bermotor bertambah 

menjadi 187.753 buah.Artinya, dalam jangka waktu satu tahun kendaraan bermotor 

di Kota Malang bertambah menjadi 17.607 buah.Nampaknya pertambahan jumlah 

kendaraan bermotor itu berjalan linear. Hal itu bisa kita lihat dari kecenderungan 

pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, yang terus menerus 

mengalami penambahan jumlah (Dispenda Kota Malang).

Wohl et al (1984) mengemukakan bahwa kemacetan lalulintas terjadi 

apabila kapasitas jalan  tetap sedangkan jumlah pemakai jalan terus meningkat yang 

menyebabkan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama. Berhubungan dengan 
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pernyataaan tersebut hal ini terbukti juga di Kota Malang dengan  volume kendaraan 

yang terus bertambah dan juga tidak adanya perlebaran ruas jalan, terbukti 

menimbukan kemacetan di Kota Malang khususnya area sekitar Universitas 

Brawijaya.

Kemacetan lalu lintas merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari lagi 

dengan populasi kendaraan sebanyak ini. Kemacetan semakin lama semakin 

memberikan masalah yang salah satunya yakni kerugian akan hilangnya BBM juga 

hilangnya waktu dan kenyamanan pengguna jalan. Tamin (2000) juga telah  

mengemukakan bahwa masalah lalulintas / kemacetan menimbulkan kerugian yang 

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

pemborosan bahan bakar, pemborosan tenaga dan rendahnya kenyamanan 

berlalulintas serta meningkatnya polusi baik suara maupun polusi udara

Perhitungan pengeluaran pengguna jalan difokuskan pada pengeluaran BBM 

yang digunakan. Perhitungan ini akan menghitung besarnya perbandingan 

penggunaan BBM, hilangnya waktu dan juga kenyamanan yang di alami oleh 

pengguna jalan bila kendaraan terkena kemacetan dengan kendaraan tidak terkena 

kemacetan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kebijakan apa yang seharusnya diterapkan dalam mengurangi kemacetan dan 

dampaknya bagi sosial ekonomi masyarakat. untuk mempermudah pelaksanaan

penelitian, dibuatlah alur berpikir yang dapat dilihat pada gambar 2.1
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Gambar 2.1 : Diagram Alur Kerangka Pemikiran

Volume Kendaraan 
semakin Meningkat.

Banyaknya arus keluar 
masuk Universitas 

Brawijaya

Ruas Jalan 
Tetap

Kemacetan

Dampak sosial 
ekonomi

Respon pengguna 
jalan

Hilangnya BBM

Analisis 
deskriptif kuantitatif

Nilai kerugian ekonomi pengguna jalan akibat kemacetan di area sekitar  Universitas 
Brawijaya

Kenyamanan

Waktu

Sumber: Berbagai sumber, diolah (2013)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di area Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa 

Timur.  Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan: 

Universitas Brawijaya merupakan salah satu universitas yang mengalami kemacetan 

lalu lintas dari waktu ke waktu.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai dampak kemacetan lalu lintas dilakukan di area 

Universitas Brawijaya. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap pengguna jalan di area sekitar

Universitas Brawijaya.

2. Penelitian fokus pada dampak ekonomi berupa dampak terhadap individu 

pengguna jalan 

3. Dampak perubahan atau kerusakan kualitas lingkungan secara menyeluruh 

terhadap ekonomi masyarakat seperti dampak terhadap kesehatan yang 

pada akhirnya terkait dengan biaya pengobatan serta segi sosial berupa 

perilaku pengguna jalan tidak diteliti

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan  

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Notoatmodjo, 2010). Berdasarkan 
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pengertian tersebut maka dapat dirumuskan populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh pengguna jalan di Kota Malang

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dengan demikian 

sampel pada penelitian ini adalah pengguna jalan di area Universitas Brawijaya yang 

merupakan area kemacetan diKota Malang . Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian  ini adalah nonprobability sampling,  yaitu cara pengambilan sampel yang 

tidak berdasarkan probabilitas atau tidak dimana seiap orang memiliki kesempatan 

yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian, Dalam semua sampling 

nonprobabilitas, kemungkinan atau peluang setiap anggoa populasi untuk menjadi 

anggota sampel idak sama atau tidak diketahui.Teknik sampling yang dipakai adalah 

teknik Accidental sampling, menurut Santoso (2001) teknik ini adalah prosedur 

sampling yang digunakan tanpa sengaja, tanpa perencanaan terlebih dahulu. 

Jumlah yang diambil seadanya sehingga kesimpulan yang diambil bersifat kasar. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2004) Accidental Sampling adalah mengambil 

responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang 

kebetulan ditemui cocok dengan sumber data. 

3.4. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yakni bbm, waktu dan 

kenyamanan, yang jika di uraikan sebagai berikut.

1. BBM, dalam penelitian ini bbm yang dimaksud ialah penggunaan bbm yang 

digunakan pengguna jalan sebelum dan sesudah kemacetan di area 

brawijaya
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2. Waktu, dalam penelitian ini pengertian akan waktu adalah lamanya 

kendaraan terjebak di kemacetan di area brawijaya

3. Kenyamanan, pengertian kenyamanan yakni kondisi dimana pengguna jalan 

merasakan dampak dari kemacetan yakni berupa fisik maupun non fisik.

Adapun operasionalisasi variabel agar memudahkan dlaam menyusun 

quisioner disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

no Variabel Indikator Skala Pengukuran

1 BBM Hilangnya bbm per

liter

interval

2 Waktu Lamanya terjebak 

kemacetan

interval

3 Kenyamanan Intensitas terkena 

kemacetan

stress

Rangking (skala Likert)

Sumber: Berbagai sumber, diolah (2013)

3.5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dan didukung 

dengan pendekatan deskriptif. Data primer didapatkan dengan cara memberikan 

kuisioner kepada pengguna jalan dan melakukan pengamatan langsung di lokasi 

penelitian. Jenis data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Jenis data sekunder diambil dari beberapa instansi yang terkait dengan objek 

penelitian 



24

3.6 Metode Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif. 

Metode deskriptif digunakan untuk melihat dampak sosial dari kemacetan lalu lintas 

melalui kuisioner dan indepth interview, sedangkan metode kuantitatif menggunakan 

rumus nilai tengah dan juga analisis rentang skala Berikut adalah metode 

pengolahan data untuk setiap tujuan penelitian seperti yang terlihat pada Tabel 3.2

Berikut adalah metode pengolahan data untuk setiap tujuan penelitian seperti 

yang terlihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2. Metode Pengolahan Data

No Tujuan Penelitian Alat 

Analisis

Teknik Pengumpulan 

Data

1 Menganalisis dampak ekonomi 

pengguna jalan di area Universitas 

Brawijaya terkait waktu, bbm, 

kenyamanan sebelum dan setelah 

kemcetan.

Kuantitatif Kuisioner

2 Mengevaluasi respon pengguna 

jalan dalam menanggapi 

kemacetan di area Universitas 

Brawijaya

Analisis 

Deskriptif

Kuisioner dan indepth 

interview
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Sumber: Berbagai sumber, diolah (2013)

3.6.1 Perhitungan Nilai Rata-Rata

Perhitungan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama 

mengenai besarnya pengeluaran untuk pembelian BBM pengguna jalan saat 

kendaraan mereka berada pada lalu lintas lancar dan saat kemacetan dan juga 

menghitung lamanya waktu saat terkena kemacetan serta lalu lintas lancar 

dilakukan dengan cara mengagregatkan jumlah pengeluaran seluruh responden 

saat kendaraan mereka berada pada lalu lintas lancar dan saat kendaraan berada 

dalam kemacetan lalu dibagi dengan jumlah responden. Rata-rata pengeluaran 

pengguna jalan dapat dicari dengan rumus nilai tengah contoh (Walpole, 1982), 

yaitu:

3.6.2 Analisis Rentang Skala

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat 

kenyamanan pengguna jalan. Dimana rumus yang digunakan adalah sebagai berikut 

Rs = 
 

m

mn 1

Dimana :

Rs = Rentang skala

n  = Jumlah sampel
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m = Jumlah alternatif tiap item pertanyaan

Sehingga nilai rentang tiap kriteria pada penelitian ini adalah sebagaimana 

ditunjukkan pada perhitungan berikut ini:

Rentang tiap kriteria

Rs  =  
 
5

1550 
= 40

Tabel 3.3 :   Kriteria Penilaian Rentang Skala

Kriteria Kondisi psikis  
pengguna jalan

Intensitas Terkena 
Kemacetan

50 – 90 Sangat Senang Tidak Pernah
91 - 131 Senang Jarang

132 – 172 Tidak Peduli Kadang Kadang
173 – 213 Biasa Saja Sering
214 – 254 Emosi Selalu

Sumber : Berbagai sumber, diolah (2013)

3.6.3 Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua 

serta untuk mempertajam analisis rumusan masalah pertama.Analisis ini bertujuan 

untuk mengubah kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami dan 

bentuk yang lebih ringkas. Analisis deskriptif nilai dapat diwakili oleh mean, median, 

modus, tabel frekuensi, persentasi, dan berbagai diagram (Notoatmodjo, 2010).

Untuk mengetahui tingkat perbedaan dampak ekonomi yang timbul  (bbm, waktu 

dan kenyamanan) dilakukan pengelompokan nilai rataan terhadap jawaban dari 

pertanyaan kuisioner melalui self assessment dan control based assessment.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Keadaan Umum Kota Malang

Kota Malang secara geografis berada pada posisi 112.06 0—112.07 0 Bujur 

Timur, 7.060—8.020 Lintang Selatan.Posisi Kota Malang berada di tengah-tengah 

wilayah Kabupaten Malang, karena batas wilayah Utara, Timur, Selatan dan Barat 

merupakan wilayah Kabupaten Malang (BPS Kota Malang, 2011)

Luas Wilayah Kota Malang sebesar 110.06 km2 yang terbagi dalam lima 

kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan 

Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru. Kecamatan terluas berada 

di Kecamatan Kedungkandang (39.89 km2 ). Sedangkan yang terkecil berada di 

Kecamatan Klojen (8.83km2 ) (BPS Kota Malang, 2011)

Kota Malang berada pada ketinggian 440—667 meter di atas permukaan 

laut.Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2010 tercatat rata-rata suhu udara 

berkisar 23.2oC-24.4oC (BPS Kota Malang, 2011).

4.1.2 Kependudukan 

Menurut data yang diperoleh dari BPS Kota Malang (2006), Hasil Sensus 

Penduduk 2010 tercatat jumlah penduduk Kota Malang sebesar 820.243 jiwa, yang 

terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki dan 415.690 jiwa penduduk perempuan. 
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Jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 laju pertumbuhan 

penduduk tahun 2010 sebesar 0,80 persen.

Dari struktur penduduk Kota Malang perbandingan antara penduduk laki-laki 

denganperempuan sebesar 97,32%, artinya dari 97—98 penduduk laki-laki dari 100 

penduduk perempuan. 

Struktur penduduk Kota Malang jika dilihat dari bentuk piramida penduduk 

maka penduduk Kota Malang dikategorikan sebagai penduduk intermediate (umur 

median sebesar 23,19, umur tersebut masuk kelompok 20-29 tahun yang 

dikategorikan sebagai penduduk intermediate). Sedangkan dilihat dari struktur 

berdasarkan pirmaida penduduk, maka penduduk Kota Malang di golongkan 

sebagai penduduk Tua ( persentase jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun 

sebesar 72% lebih besar dari 60% maka masuk kelompok penduduk tua). Jika 

struktur umur dikaitkan dengan kemampuan penduduk berproduksi secara ekonomi 

maka 38-39 penduduk usia produktif akan menangung 100 penduduk usia muda 

dan usia lanjut. Hal ini ditunjukkan dari besaran angka ketergantungan penduduk 

Kota Malang sebesar 38,76%.

Apabila dilihat dari luas wilayah Kota Malang yang memiliki luas 110,06 Km2 

dengan jumlah penduduk 820.243 jiwa, maka kepadatan penduduk Kota Malang

sebesar 7.453 jiwa/Km2. Sedangkan penyebaran kepadatan penduduk di 

Kecamatan dapat dilhat pada Gambar peta kepadatan penduduk Kota Malang. 

Kepadatan penduduk paling besar berada di Wilayah Kecamatan Klojen (11.994

jiwa/Km2). Sedangkan yang terendah berada di Wilayah Kecamatan 

Kedungkandang (4.374 jiwa/Km2 ).
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Gambar 4.1. Piramida Penduduk Kota Malang 2010, 

Sumber : BPS Kota Malang, 2010

4.2. Transportasi dan Lalulintas di Kota Malang

Untuk mendukung transportasi darat, sarana jalan yang ada di Kota Malang

pada tahun 2009 sepanjang 140,78 km. Dari panjang jalan yang ada 1,45 km 

merupakan jalan negara, 48,95 km merupakan jalan provinsi dan 140,78 km 

merupakan jalan kota. Dari total panjang jalan yang ada, 94% dalam kondisi baik, 

4% jalan tersebut dalam kondisi sedang, 1% dalam kondisi rusak dan 1% dalam 

kondisi rusak berat (BPS Kota Malang, 2011)

Dari 140,78 km jalan yang berada di Kota Malang tahun 2009 harus 

menopang kendaraan bermotor sebanyak 325.227 kendaraan. Jika dilihat dari 

perkembangannya jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2008 yaitu 

sebesar 27.814 kendaraan. Jika dilihat dari jenis kendaraan jumlah kendaraan yang 

masuk kategori kendaraan penumpang sebesar 57.838 kendaraan, bus sebanyak 

673 kendaraan, truk sebanyak 14.177 kendaraan dan 252.539 berupa sepeda 
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motor. Dari berbagai jenis kendaraan tersebut pada periode 2008-2009 yang 

mengalami penambahan yang cukup berarti adalah penambahan kendaraan 

penumpang non umum yaitu sebesar 3.846 kendaraan dan kendaraan sepeda 

motor sebesar 23.809 kendaraan (BPS Kota Malang, 2011)

Sarana transportasi angkutan yang menggunakan layanan kereta api di Kota 

Malang dilayani 3 stasiun, yaitu Stasiun Kota Baru, Stasiun Kotalama dan Stasiun 

Blimbing. Perkembangan jumlah penumpang yang menggunakan kereta api tahun 

2009 meningkat 31.973 penumpang dibandingkan tahun 2008 yaitu dari 1.088.539 

pada tahun 2008 menjadi 1.120.512 penumpang pada tahun 2009

4.2.1 Kemacetan Lalulintas di Kota Malang

Pertumbuhan kendaraan di Kota Malang saat ini sangat tinggi. Merujuk data 

Polres Kota Malang, bahwa jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat 

tajam.Padahal luas Kota Malang yang hanya sebesar 110.06 km2 sudah mulai padat 

untuk menampung jumlah kendaraan yang ada. Perkembangan kendaraan bermotor 

dalam lima tahun terakhir di Kota Malang rata-rata 17,3 persen per tahun. 

Pertambahan kendaraan bermotor baru setiap tahun mencapai rata-rata hampir 

30.000 unit, lebih dari 90 persen diantaranya kendaraan roda dua atau sepeda 

motor, sedangkan pertambahan kendaraan roda empat hanya sekitar 3.000 unit per 

tahun. Hal ini tentu menunjukkan besarnya potensi kemacetan yang semakin tinggi.

Tercatat jumlah kendaraan yang arus balik yang masuk dan keluar wilayah 

kabupaten Kota Malang, mengalami peningkatan. Dari pantauan Satuan Lalu-Lintas 

(Satlantas) Polres Malang, jumlah kendaraan yang terdata sebanyak 10.577 

kendaraan setiap jamnya, dan Jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang terus 
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bertambah, seakan tidak dapat dibendung lagi. Data yang dikeluarkan oleh 

Dispenda Propinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa pada tahun 2002 jumlah 

kendaraan bermotor di Kota Malang mencapai angka 170.146 buah. Pada tahun 

berikutnya, jumlah kendaraan bermotor bertambah menjadi 187.753 buah. Artinya, 

dalam jangka waktu satu tahun kendaraan bermotor di Kota Malang bertambah 

menjadi 17.607 buah.Yang pertambahannya berjalan linier.Hal itu bisa kita lihat dari 

kecenderungan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, yang terus 

menerus mengalami penambahan jumlah ( Dispenda Kota Malang). 

Jika di kalkulasikan dengan rata rata pertumbuhan jumlah kendaraan 

bermotor yakni 15.000 per tahunnya, jumlah kendaraan di tahun 2013 saat ini sudah 

mencapai 365.753 unit kendaraan bermotor. Jika dilihat dari tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2013, Jumlah kendaraan bermotor di malang sudah mengalami 

peningkatan  melebihi seratus persen.

Gambar 4.2  Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Kota Malang

Sumber: Dispenda Kota Malang, Diolah
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Saat ini kapasitas jalan di 

sehingga tidak memadai lagi.

jam pulang dan berangkat kerja saja tetapi pada jam biasa

di kota ini tetap terkendala kemacetan, misalnya di kawasan simpang empat 

jembatan Soekano Hatta, Sumbersari, Blimbing, Dinoyo, Pasar Besar, Jalan 

Borobudur, Pasar Lawang, Pasar Singosari, Jl Raya Mondoroko, Pertigaan Bentoel 

Fly Over Arjosari dan Landungsari. K

yakni pada jam berangkat kerja dan jam pulang jam sibuk utamanya pagi jam 06.30

09.00 kadang lebih dan sore jam 15.00

4.2.2  Kawasan Kemacetan Di Ko

Saat ini Kota Malang tidak hanya memiliki satu atau dua titik kemacetan, 

akan tetapi memiliki beberapa titik kemacetan, yang dalam hal ini menurut para 

responden didapatkan 21 titik kemacetan yang terdapat di Kota Malang

dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 Kawasan Kemacetan di Kota Malang

Sumber: Data Primer Diolah
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Kawasan Kemacetan di Kota Malang Menurut Responden

apasitas jalan di Kota Malang telah mendekati batas ambang 

sehingga tidak memadai lagi. Kemacetan di Kota Malang tidak hanya terjadi pada 

jam pulang dan berangkat kerja saja tetapi pada jam biasa pun beberapa jalur jalan 

di kota ini tetap terkendala kemacetan, misalnya di kawasan simpang empat 

jembatan Soekano Hatta, Sumbersari, Blimbing, Dinoyo, Pasar Besar, Jalan 

Pasar Lawang, Pasar Singosari, Jl Raya Mondoroko, Pertigaan Bentoel 

dan Landungsari. Kemacetan terparah terjadi pada saat jam sibuk 

yakni pada jam berangkat kerja dan jam pulang jam sibuk utamanya pagi jam 06.30

bih dan sore jam 15.00-18.00 ( Dispenda Kota Malang)

4.2.2  Kawasan Kemacetan Di Kota Malang Menurut Responden

Saat ini Kota Malang tidak hanya memiliki satu atau dua titik kemacetan, 

akan tetapi memiliki beberapa titik kemacetan, yang dalam hal ini menurut para 

responden didapatkan 21 titik kemacetan yang terdapat di Kota Malang

dilihat pada gambar 4.3.
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Pada gambar 4.3 di jelaskan dimana dari keseluruhan responden 31 diantaranya 

menyatakan bahwa kawasan Soekarno Hatta merupakan kawasan kemacetan, yang 

diikuti kawasan Dinoyo yang dinyatakan oleh 23 responden. dan 12 responden 

menyatakan perempatan itn dan sumbersari menyatakan bahwa daerah tersebut 

merupaka kawasan kemacetan, yang jika di perhatikan kawasan tersebut 

merupakan area dari Universitas Brawijya.

4.2.3  Kemacetan di Area Sekitar Universitas Brawijaya

Kemacetan terparah di Kota Malang memang terjadi di daerah sekitar 

Universitas Brawijaya, yakni Beberapa ruas jalan yang kerap dilanda kemacetan 

panjang dan lama sering terjadi di pertigaan lampu merah Jalan Dinoyo, perempatan 

lampu merah ITN dan pertigaan jembatan Soekarno Hatta. Yang dari ketiga 

kawasan tersebut yakni merupakan sebuah kawasan dari Universitas Brawijaya.

Pertama adalah pertigaan depan universitas. Selain banyaknya kendaraan yang 

memotong jalan untuk masuk ke kampus, volume kendaraan yang masuk dari Jl. 

Soekarno Hatta juga terus mengalami peningkatan. Simpul kemacetan kedua adalah 

bertemunya arus dari Jl. Gajayana dipertigaan lampu merah jl. MT. 

Haryono.Lebarnya badan jalan di pertigaan yang tidak mengalami pelebaran dengan 

tikungan siku yang patah, memperlambat arus kendaraan dan menyebabkan 

kelumpuhan arus. Dan simpul ketiga berada di perempatan ITN yakni pertemuan 

antara jalan gajayana, jalan veteran, jalan bendungan sutami dan jalan sumbersari. 

Yang jika dilihat secara seksama, sumber dari kemacetan yang terjadi di simpul ini 

yakni akibat banyaknya jumlah civitas akademika yang bertempat tinggal di kawasan 

Universitas Brawijaya
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Setiap tahunnya jumlah civitas akademika Universitas Brawijaya dari tahun 

ke tahun semakin meningkat, dan menyebabkan banyaknya arus keluar masuk dari 

ketiga gerbang di Universitas Brawijaya, yakni gerbang soekarno hatta yang dengan 

adanya gerbang tersebut membuat akses jalan baru yang membentuk jalan simpang 

empat (perempatan).Yang kedua gerbang teknik yang berada di MT haryono, dan 

yang terahir gerbang Veteran, yang di gerbang ini dipertemukan pada jalan simpang 

empat yang merupakan akses pulang para civitas akademika Universitas Brawijaya.

Timbulnya kemacetan ini mulai dirasakan di tahun 2009/2010, Universitas Brawijaya

pada saat itu mempunyai jumlah civitas akademika sekitar 24.762, yang pada tahun 

2010/2011 mengalami peningkatan sebesar 23,09% yakni dengan jumlah 

mahasiswa 30.480  mahasiswa, dan pada tahun 2011/2012 terjadi lagi peningkatan

sebesar 28,42% yakni sebanyak 39.143 civitas akademika, (civitas 

akademika.ac.id).

Gambar 4.4: Jumlah Civitas akademika Universitas Brawijaya

Sumber: (www.akademik.ub.ac.id) diolah (2013)
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yang karakteristik umum responden in

status pekerjaan, kategori pengguna jalan.

4.5.1 Jenis Pekerjaan Responden

Jenis pekerjaan responden cukup bervariasi. Penulis mengambil responden secara 

acak mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, pegawai swasta, hingga 

wiraswasta. Perbandingan presentase jumlah responden pada setiap jenis 

pekerjaan dapat dilihat pada gambar 

Gambar 4.5 : Jenis Pekerjaan Responden

Sumber: Data primer diolah (2013)

Gambar 4.5 menunjukkan bagaimana perbandingan dari jenis pekerjaan responden 
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elajar, mahasiswa, pegawai negeri, pegawai swasta, hingga 

Perbandingan presentase jumlah responden pada setiap jenis 

pekerjaan dapat dilihat pada gambar 4.5
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Sumber: Data primer diolah (2013)
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apa variabel, yakni meliputi 

dan lamanya tinggal di Kota Malang.

Jenis pekerjaan responden cukup bervariasi. Penulis mengambil responden secara 

elajar, mahasiswa, pegawai negeri, pegawai swasta, hingga 

Perbandingan presentase jumlah responden pada setiap jenis 

menunjukkan bagaimana perbandingan dari jenis pekerjaan responden 

etelah dilakukan survey dari total sebanyak 50 responden, mayoritas 

statusnya adalah mahasiswa yakni sebanyak 33 responden atau 66% dari 

a yang berstatus wiraswasta yakni 

sebanyak 7 responden dan disisanya berstatus sebagai pegawai swasta dan 

masing memiliki 10% dari 
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4.5.2 Katagori Pengguna Jalan

Para responden yang merupakan pengguna jalan Kota Malang 

menggunakan berbagai kendaraan untuk transportasi mereka. Mulai dari 

menggunakan angkutan umum, sepeda motor hingga mobil pribadi. Presentase 

responden yang diwawancara sebagai pengguna jalan dapat dilihat pada Gambar 

4.6.

Gambar 4.6 : Katagori Pengguna Jalan

Sumber : Data Primer diolah (2013)

Dari gambar 4.6 dapat dilihat bagaimana Pengguna jalan tertinggi dari responden 

ialah sepeda motor, yaitu 58% dari jumlah responden. Hal ini menunjukan bahwa

para pengguna jalan menganggap bahwa dengan sepeda motor, mobilitas mereka 

dapat berjalan lebih cepat. Lalu diikuti oleh pengguna mobil yakni sebesar 36% dari 

total responden dan sisanya yakni 6% memakai angkutan umum.
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4.5.3   Lamanya Responden Tinggal d

Para responden disini bervariasi jika dilihat dari lamanya pertempat tinggal di 

Kota Malang, yang mulai dari 3 tahun hingga 30 tahun bertempat tinggal di Kota 

Malang, Untuk perbandingan lamanya responden bertempat tinggal di Kota Malang 

dapat dilihat pada gambar 4.7

Gambar 4.7 : Lamanya Tinggal di Kota Malang

Sumber: Data primer diolah 

Gambar 4.7 menunjukan dari total keseluruhan responden yang berjumlah 50 orang, 
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menempati Kota Malang kurang dari 5 tahun, yang dapat dikatakan responden 

tersebut merupakan pendatang, dan hampir seluruhnya berstatuskan mahasiswa. 
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Para responden disini bervariasi jika dilihat dari lamanya pertempat tinggal di 

Kota Malang, yang mulai dari 3 tahun hingga 30 tahun bertempat tinggal di Kota 

Untuk perbandingan lamanya responden bertempat tinggal di Kota Malang 

Gambar 4.7 menunjukan dari total keseluruhan responden yang berjumlah 50 orang, 

dapat diperhatikan dalam survey sebanyak 42% dari keseluruhan responden baru 

menempati Kota Malang kurang dari 5 tahun, yang dapat dikatakan responden 

tersebut merupakan pendatang, dan hampir seluruhnya berstatuskan mahasiswa. 

Dan diikuti sebanyak 26% dari keseluruhan responden telah tinggal di Kota Malang 

n, yang dapat dikatakan responden ini merupakan warga asli Kota 
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Malang. Diikuti pula dengan 11-15 tahun yang disini juga merupaka pendatang akan 

tetapi ada keinginan menetap di Kota Malang

4.6 Perhitungan Pengeluaran Biaya BBM Pengguna Jalan Bila Terkena 

Kemacetan Dibandingkan dengan Tidak Terkena Kemacetan

Kemacetan yang sering terjadi tidak hanya berdampak pada sisi sosial 

pengguna jalan saja, namun tentunya pada kendaraan yang digunakan pengguna 

jalan. Kemacetan akan mempengaruhi setiap perjalanan, baik perjalanan untuk 

bekerja maupun perjalanan bukan untuk bekerja. Hal itu akan mempengaruhi 

pergerakan orang dan arus barang. Kendaraan yang melaju pada lalu lintas normal, 

tidak terjebak kemacetan, biasanya mengkonsumsi BBM sesuai dengan efisiensi 

mesin kendaraan dalam mengkonsumsi BBM. Kendaraan bermotor biasanya 

ditunjukkan dengan perbandingan per satu liter bensin dengan jarak yang dapat 

ditempuhnya, misalnya konsumsi satu liter bensin untuk delapan kilometer untuk 

jenis kendaraan mobil, tetapi efisiensi kendaraan ini juga dipengaruhi oleh jenis 

mobil, kapasitas cc mesin, dan merk mobil tersebut. 

Kendaraan roda dua seperti sepeda motor, penggunaan bahan bakarnya 

lebih efisien daripada mobil. Konsumsi untuk sepeda motor dengan kondisi mesin 

normal minimal dapat menempuh 20 km untuk penggunaan satu liter bensin. Hasil 

dari penelitian terhadap 50 responden terdapat 18 pengguna mobil, 29 pengguna 

sepeda motor, dan sisanya sebanyak 3 orang adalah penumpang angkutan umum.

Sebanyak 47 responden yakni merupakan pengguna kendaraan mobil dan motor 

(responden penumpang angkutan umum tidak masuk dalam perhitungan) dihitung, 

perhitungan dilakukan dengan rata-rata nilai tengah sehingga untuk spesifikasi jenis 
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bahan bakar seperti premium dan pertamax dijadikan dalam satu katagori dan di cari 

rata-ratanya. pengeluaran biaya BBM mereka saat kendaraan melaju dengan normal 

dibandingkan dengan saat terjebak kemacetan, dengan menggunakan rumus nilai 

tengah maka didapat rata-rata kerugian individu pengguna jalan seperti yang terlihat 

pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perhitungan Pengeluaran Rata-Rata Responden untuk Pembelian 
BBM

Pengeluaran rata – rata per 
minggu

Mobil (18 unit) Sepeda Motor 
(28 Unit)

Total Seluruh 
Kendaraan 
Bermotor 

Pengeluaran rata – rata normal 
per kendaraan 

Rp. 68.055,06 Rp. 13.076,42 Rp. 40.565,71

Pengeluaran rata – rata macet 
per kedaraan

Rp. 93.055,06 Rp. 17.307,19 Rp. 55.181,09

Rata – rata kerugian per
kendaraan

Rp. 25.000  
(36,7%)

Rp. 4.230,77 
(32,3%)

Rp. 14.615,38 
(36%)

Sumber: Data primer diolah (2013)

Hasil perhitungan pengeluaran pengguna kendaraan bermotor untuk 

pembelian BBM dengan rumus perhitungan rata-rata, dalam kondisi lalu lintas 

normal didapat sebesar Rp 68.055,06 per mobil. Namun apabila terjebak kemacetan 

maka biaya tersebut meningkat menjadi Rp 93.055,06 per mobil karena konsumsi 

BBM menjadi meningkat. Begitu pula pada kendaraan jenis sepeda motor dimana 

pengeluaran responden untuk pembelian BBM dalam kondisi lalu lintas normal 

didapat sebesar Rp 13.076,42 per motor. Namun apabila mereka terjebak 

kemacetan maka biaya tersebut meningkat menjadi Rp 17.307,19.



40

Meningkatnya pengeluaran ini merupakan kerugian yang harus ditanggung 

oleh setiap pengguna kendaraan baik mobil maupun motor. Kerugian yang 

ditanggung pengguna jalan adalah selisih antara rata-rata pengeluaran kemacetan 

per kendaraan dengan rata-rata pengeluaran normal per kendaraan, yaitu sebesar 

Rp 25.000 atau sebesar 36,7% dari pengeluaran rata rata normal untuk setiap mobil 

sedangkan motor sebesar Rp 4.230,77 atau sebesar 32,3% dari rata rata normal,

sehingga total rata rata kerugian BBM kendaraan bermotor akibat kemacetan adalah 

Rp 14,615

Jika nilai tersebut dikalikan dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada 

dimalang yakni sebanyak 365.753 maka kerugian BBM akibat kemacetan per 

minggunya adalah Rp 5.363.480.095,00 yang berarti potensi ekonomi yang hilang 

dari penggunan BBM akibat kemacetan di Kota Malang mencapai 

Rp.21,381,920,380 per bulan. Potensi nilai ekonomi yang hilang ini merupakan nilai 

yang sangat besar untuk kota yang termasuk daerah sub-urban. 

Dari hasil penelitian ini jika di bandingkan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sugiato (2011) yang melakukan estimasi dan mengembangkan model biaya 

kemacetan bagi pengguna mobil pribadi di kawasan Malioboro, Yogyakarta, 

didapatkan pada kondisi macet biaya yang dibutuhkan yakni Rp. 5.513,77 per trip, 

sedangkan untuk kondisi nomalnya Rp. 2.598,78 per trip, sehingga kerugian biaya 

yang diperlukan Rp.2.914,99 per tripnya, yang hasil ini jika dibandingkan didapatkan 

persamaan yakni dengan semakin rendah kecepatan lalulintas, semakin besar pula 

biaya kemacetan laluliintas yang ditimbulkan.
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4.7 Perhitungan Hilangnya  Waktu Pengguna Jalan bila Terkena Kemacetan 

Dibandingkan dengan Tidak Terkena Kemacetan

Selain mengalami kerugian akan hilangnya BBM akibat adanya kemacetan, 

pengguna jalan mengalami kerugian lainnya yakni kerugian akan hilangnya waktu. 

Kemacetan mengakibatkan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama, sehingga 

banyak waktu yang hilang selama diperjalanan. Jarak yang sama jika dalam 

keadaan normal bisa ditempuh dalam 30 menit, karena kemacetan menjadi 1 jam.

Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha atau pedagang 

mengalami kehilangan kesempatan. kerugian ini secara nominal bisa sangat besar,

bahkan bagi beberapa orang yang profesional bisa bernilai milyaran rupiah. Bagi 

supir, kehilangan produktifitasnya yang berimbas kepada pendapatannya. Dan 

berbagai profesi elemen masyarakat lainnya. Jika rata waktu hilang oleh kemacetan 

untuk berangkat kerja 1 jam dan pulang kerja 1 jam, maka setiap harinya setiap 

orang kehilangan 2 jam.

Berikut adalah rata – rata yang telah didapat terhadap 50 responden 

pengguna jalan dari berapa lama pengguna jalan dirugikan akibat kemacetan. yang 

dalam hal ini dihitung kerugian waktu mereka saat kendaraan melaju dengan normal 

dibandingkan dengan saat terjebak kemacetan, dengan menggunakan rumus nilai 

tengah maka didapat rata-rata kerugian individu pengguna jalan seperti yang terlihat 

pada Tabel 4.2



42

Tabel 4.2. Rata Rata Waktu Pengguna Jalan Sebelum dan Setelah Kemacetan

Rata rata waktu 

berkendara

Rata – rata waktu 

yang ditempuh saat 

lalulintas normal

Rata – rata 

waktu yang 

ditempuh saat 

laluintas macet

Rata – rata kerugian 

waktu pengguna Jalan

Mobil (18 Unit) 21,16 menit 31,72 menit 10,56 menit / (49,9%)

Sepeda Motor (28 

Unit)
12,35 Menit 19,85 Menit 7,5 menit / (60,7%)

Angkutan Umum

(3 unit)
24,5 Menit 34,5 Menit 10 Menit / (40,8%)

Total Seluruh 

Pengguna Jalan
19,33 Menit 28.69 Menit 9.36 Menit / (48,4%)

Sumber: Data primer diolah (2013)

Hasil perhitungan dalam kondisi lalu lintas normal didapatkan rata rata 21,16 

menit per mobil, Namun apabila terjebak kemacetan maka waktu yang ditempuh 

meningkat menjadi 31,72 menit per mobil. Dan pada kendaraan jenis sepeda motor 

dimana rata rata waktu yag dibutuhkan responden untuk mencapai tujuan dalam 

kondisi lalu lintas normal didapat rata rata 12,35 menit per motornya. Namun apabila 

mereka terjebak kemacetan maka waktu tersebut meningkat menjadi 19,85 menit.

Begitu pula pada angkutan umum dimana rata rata waktu yag dibutuhkan responden 

untuk mencapai tujuan dalam kondisi lalu lintas normal didapat rata rata 24,5 menit, 

namun apabila mereka terjebak kemacetan maka waktu tersebut meningkat menjadi 

34,5 menit.

Meningkatnya durasi waktu perjalanan ini merupakan kerugian yang harus 

ditanggung oleh setiap pengguna kendaraan baik mobil maupun motor maupun 

pengguna angkutan umum. Kerugian yang ditanggung pengguna jalan adalah selisih 
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antara rata-rata durasi waktu saat kemacetan per kendaraan dengan rata-rata durasi 

waktu saat normal per kendaraan, yaitu selama 10,56 menit atau 49,9% dari waktu 

rata rata normal untuk setiap mobil sedangkan motor selama 7,5 menit atau 60,7% 

dari rata rata normal, sehingga total rata rata kerugian waktu pengguna jalan akibat 

kemacetan adalah 9,36 menit untuk mencapai tujuannya dan disini pengguna jalan 

dirugikan pula produktifitasnya

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Santoso (1997), dalam Manajemen 

Lalulintas Perkotaan, mengemukakan bahwa kerugian yang diderita akibat dari 

masalah kemacetan membuat waktu perjalanan menjadi lebih panjang dan lama 

yang menghilangkan manfaat dari pemakai jalan,dalam hal ini produktifitas pemakai 

jalan.

Terkait dengan hilangnya waktu produktifitas, hal ini dapat dihitung 

menggunakan nilai waktu atau Value of Time (VoT).

Tabel 4.4. Perhitungan Value of Time

Rata – rata durasi kemacetan 9,36 menit

UMR Kota Malang tahun 2013 Rp. 1.340.000,00

Jam Kerja 1 bulan (24 hari x 8 jam) 192 jam

Pendapatan (UMR : jam kerja) Rp. 1.340.000 : 192 Jam 

= Rp. 6.979,16 (Rp. 115,31 per menit)

Pendapatan yang hilang 9,36 menit x Rp. 115,31 = 

Rp. 1.079,30 / Orang

Sumber: Data primer diolah (2013)
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Nilai waktu pada perjalanan dengan tujuan ke tempat kerja dapat diartikan 

sebagai besarnya produktifitas kerja seseorang. Dengan menggunakan nilai upah 

mínimum (UMR) Kota Malang tahun ini yang sebesar Rp. 1.340.000,00 per bulan

sebagai nilai waktu dapat dianggap sebagai batas minimum produktivitas, Apabila 

jam kerja seseorang dalam satu bulan (24 hari kerja, delapan jam per hari) adalah 

192 jam maka nilai waktu per jam berdasarkan UMR tersebut dapat kita hitung 

sebesar Rp.6.979/jam. sehingga pendapatan pengguna jalan yang hilang jika 

terjebak kemacetan adalah Rp. 1.079,30. Jika nilai tersebut dikalikan dengan jumlah 

angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2011 yang berjumlah sekitar 

427.177 jiwa, maka kerugian hilangnya pendapatan akibat kemacetan mencapai 

Rp.461,052,136,1 setiap harinya

Hilangnya potensi ekonomi ini merupakan nilai yang tidak pernah diketahui 

masyarakat sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini setidaknya 

masyarakat bisa mengetahui kerugian nominal yang hilang dari pendapatan mereka 

jika mereka selalu terjebak dalam kemacetan sehingga masyarakat bisa 

mengeliminir waktu mereka yang terbuang agar tidak hilang akibat kemacetan. Bagi 

pemerintah Kota Malang sendiri, potensi ekonomi ini menghilangkan pemasukan 

mereka dari sektor pajak penghasilan penduduknya.

4.8 Tingkat Kenyamanan Pengguna Jalan

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai persepsi responden 

mengenai tingkat kenyamanan pengguna jalan saat terkena kemacetan, maka 

terdapat beberapa item yang digunakan untuk mengungkapkannya. Setelah 
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dilakukan analisis rentang skala terhadap jawaban responden diperoleh hasil 

sebagai berikut.

Tabel 4.5. Hasil Perhitungan Rentang Skala Status Dalam Kenyamanan

Indikator

Alternatif Jawaban Skor Jawaban Total Sor
Skala 

PenilaianA B C D E 5 4 3 2 1 Indikator

Kondisi Psikis 

Pengguna 

Jalan 

26 21 1 0 0 130 84 3 0 0 217 Sangat 

Tinggi

Intensitas 

terkena 

kemacetan

23 10 15 2 0 115 40 45 4 0 204 Tinggi

Skor Total Variabel 421

Rata-rata Skor Total Variabel 210,5 tinggi

Sumber: Data primer diolah (2013)

1) Indikator Rendahnya Kondisi Psikis Pengguna Jalan 

Deskripsi jawaban responden untuk indikator pertanyaan seputar tingkat 

kondisi psikis atau mental menunjukkan bahwa dari 50 responden rata rata 

menyatakan tidak nyaman dengan kondisi psikis yang dialami. Untuk 

perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 4.8



Gambar  4.8. Tingkat Psikis Pengguna Jalan

Sumber: Data primer di

Dari Gambar 4.8 dapat dilihat bagaimana

kemacetan sebanyak 26 orang

dan responden yang menyatakan 

yang dihasilkan berdasarkan perhitunga

nilai rentang 217, yang berada pada kriteria penilaian sangat 

menunjukkan bahwa sebagian besar

kemacetan responden merasa emosi.

2) Indikator Intensitas T

Deskripsi jawaban responden untuk indikator pertanyaan seputar 

intensitas terkena kemacetan 

menyatakan bahwa responden selalu terkena kemacetan sebanyak 23 orang

menyatakan sering sebanyak 

– kadang sebanyak 15

terkena kemacetan. Adapun total skor yang dihasilkan berdasarkan perhitungan 

hasil analisis rentang skala didapatkan ni

44%

Tingkat Psikis Pengguna Jalan

Sumber: Data primer diolah (2013)

4.8 dapat dilihat bagaimana responden merasa emosi saat terkena 

kemacetan sebanyak 26 orang, yang menyatakan biasa saja sebanyak 

responden yang menyatakan tidak peduli sebanyak 1 orang. Adapun total skor 

yang dihasilkan berdasarkan perhitungan hasil analisis rentang skala didapatkan 

, yang berada pada kriteria penilaian sangat tinggi. Nilai tersebut 

sebagian besar responden menyatakan bahwa 

kemacetan responden merasa emosi.

Intensitas Terkena Kemacetan 

Deskripsi jawaban responden untuk indikator pertanyaan seputar 

intensitas terkena kemacetan menunjukkan bahwa dari 50 responden 

responden selalu terkena kemacetan sebanyak 23 orang

sebanyak 10 orang, diikuti responden yang menyatakan 

15 orang, dan juga sebanyak 2 responden menyatakan jarang 

Adapun total skor yang dihasilkan berdasarkan perhitungan 

hasil analisis rentang skala didapatkan nilai rentang 204, yang berada pada kriteria 

54%

2%

Emosi / Stress

Biasa saja

Tidak peduli
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responden merasa emosi saat terkena 

sebanyak 21 orang, 

orang. Adapun total skor 

n hasil analisis rentang skala didapatkan 

. Nilai tersebut 

menyatakan bahwa saat terkena 

Deskripsi jawaban responden untuk indikator pertanyaan seputar tingkat 

50 responden yang 

responden selalu terkena kemacetan sebanyak 23 orang, yang 

responden yang menyatakan kadang 

dan juga sebanyak 2 responden menyatakan jarang 

Adapun total skor yang dihasilkan berdasarkan perhitungan 

, yang berada pada kriteria 



penilaian tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

menyatakan bahwa di Kota Malang para responden sering terkena kemacetan.

Gambar 4.9 : Intensitas Terkena Kemacetan

Sumber: Data primer diolah (2013)

Berdasarkan hasil perhitungan

total variabel 421 dengan nilai rata

penilaian tinggi, yang berarti bahwa tingkat 

rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna jalan merasakan 

stress saat mereka terjebak dalam kemacetan. Kinerja mengendarai kendaraan 

menjadi lebih berat saat berada dalam kemacetan karena mereka harus menggas 

dan mengerem lebih sering. 

dengan kondisi normal, kemacetan juga membuat badan lelah dan berdampak pada 

emosi pengguna jalan sehingga ada dari mereka yang menggerutu, kesal, marah, 

dan akhirnya stress.

Seringnya terkena kemacetan ju

pengguna jalan, yang pengguna jalan disini selalu dirugikan akibat kemacetan, baik 

dari segi waktu yang merupakan 

Sering

Kadang 
Kadang

30%

. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar

di Kota Malang para responden sering terkena kemacetan.

Intensitas Terkena Kemacetan

(2013)

Berdasarkan hasil perhitungan kedua indikator di atas maka diperoleh skor 

dengan nilai rata-rata skor total variabel 210,5 berada pada skala 

penilaian tinggi, yang berarti bahwa tingkat kenyamanan pengguna jalan dikatakan 

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna jalan merasakan 

stress saat mereka terjebak dalam kemacetan. Kinerja mengendarai kendaraan 

menjadi lebih berat saat berada dalam kemacetan karena mereka harus menggas 

dan mengerem lebih sering. Selain membuat perjalanan lebih lama dibandingkan 

dengan kondisi normal, kemacetan juga membuat badan lelah dan berdampak pada 

emosi pengguna jalan sehingga ada dari mereka yang menggerutu, kesal, marah, 

Seringnya terkena kemacetan juga berdampak pada tingkat kenyamanan 

pengguna jalan, yang pengguna jalan disini selalu dirugikan akibat kemacetan, baik 

dari segi waktu yang merupakan opportunity cost yang harus ditanggung pengguna 

Selalu
46%

Sering
20%

Jarang
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sebagian besar responden

di Kota Malang para responden sering terkena kemacetan.

di atas maka diperoleh skor 

berada pada skala 

kenyamanan pengguna jalan dikatakan 

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna jalan merasakan 

stress saat mereka terjebak dalam kemacetan. Kinerja mengendarai kendaraan 

menjadi lebih berat saat berada dalam kemacetan karena mereka harus menggas 

Selain membuat perjalanan lebih lama dibandingkan 

dengan kondisi normal, kemacetan juga membuat badan lelah dan berdampak pada 

emosi pengguna jalan sehingga ada dari mereka yang menggerutu, kesal, marah, 

ga berdampak pada tingkat kenyamanan 

pengguna jalan, yang pengguna jalan disini selalu dirugikan akibat kemacetan, baik 

arus ditanggung pengguna 
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jalan ataupun dari segi operasional kendaraan dan juga kesehatan yang harus 

ditanggung.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Soesilowati (2008) yang 

meneliti akan dampak pertumbuhan ekonomi Kota Semarang terhadap kemacetan 

lalulintas, didapatkan hasil kesimpulan yang kurang lebih sama yakni bahwa selain 

hilangnya waktu dan tingginya biaya operasional, kemacetan menimbulkan polusi 

udara, tingginya angka kecelakaan, bising, yang menimbulkan ketidaknyamanan 

bagi pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan.

4.9.  Analisis Dampak Kemacetan Terhadap Sosial Ekonomi Pengguna Jalan 

Kemacetan lalu lintas telah menjadi fenomena umum di daerah 

perkotaan.Beberapa faktor spesifik seperti jumlah penduduk, urbanisasi, 

penambahan pemilikan kendaraan, dan penambahan jumlah perjalanan juga turut 

menambah masalah kemacetan lalu lintas.Penambahan jumlah penduduk dan 

urbanisasi biasanya terjadi di negara yang sedang berkembang.Perkembangan Kota 

Malang yang pesat menyebabkan lebih banyak penduduk yang datang dan 

menetap.Hal ini bisa dilihat dengan berkembangnya jumlah pemukiman penduduk di 

berbagai wilayah di Kota Malang. Penduduk ini memerlukan tempat tinggal yang 

akan menyebabkan kota menjadi lebih padat. 

Mobilitas penduduk meningkatkan kebutuhan akan angkutan umum. Sesuai 

dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemilikan kendaraan dan jumlah 

perjalanan juga akan meningkat sehingga menghasilkan lebih banyak kebutuhan 



akan fasilitas dan pelayanan transportasi. Faktor

peningkatan kemacetan lalu lintas di 

Kemacetan merupakan salah satu indikasi 

atau aturan atas suatu barang publik yang menjad

misalnya jalan raya.Keberadaan suatu barang pub

untuk menggunakan atau mengambil manfa

lainnya. Akhirnya kondisi ini dapa

penurunan manfaat dari suatu barang pub

akibat dari pemanfaatan seseorang atau kelompok

Hasil penelitian terhadap 

kemacetan merupakan situasi yang sanga

sosial ekonomi pengguna jalan itu sendiri.Dampak dari kemacetan berbeda

dari setiap responden yang ditemui.

mengalami kemacetan, langsung memberi

kemacetan terhadap sosial ekonomi pengguna jala

pengguna jalan tersaji pada Gambar

Gambar 4.10 : Dampak Kemacetan

Sumber: Data primer diolah (2013)
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akan fasilitas dan pelayanan transportasi. Faktor-faktor ini turut pula mempercepat 

peningkatan kemacetan lalu lintas di Kota Malang.

Kemacetan merupakan salah satu indikasi dari ketidakaturan pemanfaatan 

as suatu barang publik yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, 

misalnya jalan raya.Keberadaan suatu barang publik dimana setiap orang berhak 

untuk menggunakan atau mengambil manfaatnya tanpa bisa dilarang oleh 

Akhirnya kondisi ini dapat menyebabkan tragedy of common 

penurunan manfaat dari suatu barang publik yang harus ditanggung oleh 

akibat dari pemanfaatan seseorang atau kelompok terhadap barang publik tersebut.

Hasil penelitian terhadap 50 responden di Kota Malang menunjukkan 

kemacetan merupakan situasi yang sangat merugikan sehingga berdampak 

sosial ekonomi pengguna jalan itu sendiri.Dampak dari kemacetan berbeda

dari setiap responden yang ditemui.Umumnya, setiap responden yang 

n, langsung memberikan pernyataan negatif. Dampak 

emacetan terhadap sosial ekonomi pengguna jalan dilihat dari jenis pekerjaan 

una jalan tersaji pada Gambar. 4.10

Dampak Kemacetan

Sumber: Data primer diolah (2013)
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tor ini turut pula mempercepat 

dari ketidakaturan pemanfaatan 

i kebutuhan masyarakat banyak, 

lik dimana setiap orang berhak 
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n dilihat dari jenis pekerjaan 



50

Gambar 4.10 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

setuju bahwa kemacetan menguras waktu pengguna jalan dan merasakan dampak 

sosial ekonomi yang bersamaan, tidak hanya waktu yang terkuras tetapi juga 

meyebabkan boros bensin dan sebagainya. Hilangnya waktu merupakan opportunity 

cost yang harus ditanggung pengguna jalan, padahal waktu yang hilang tersebut 

dapat digunakan untuk aktivitas lainnya yang dapat mendatangkan benefit, baik 

sosial maupun ekonomi bagi pengguna jalan itu sendiri. 

Dampak lain yang teridentifikasi yang masih behubungan dengan hilangnya 

waktu adalah kemacetan mengurangi jam belajar atau bekerja. Aktivitas-aktivitas 

lain yang ditunjang oleh transportasi juga mengalami dampak yang negatif apabila 

transportasi mengalami kemacetan, misalnya saja pendidikan. Kegiatan belajar 

mengajar akan terganggu dengan adanya kemacetan. Sebanyak 33 orang 

responden (66%) atau lebih dari setengah responden mahasiswa menyatakan 

bahwa mereka selalu terlambat jika terjebak macet, sehingga terlambat masuk kelas 

dan kehilangan jam belajar mereka.

Hal ini tentu sangat merugikan karena pendidikan merupakan suatu hal yang 

tak ternilai harganya. Para siswa tentu tidak mau kehilangan jam belajar mereka di 

sekolah hanya karena terlambat datang akibat terjebak kemacetan. Dampak 

pendidikan ini tidak dapat diukur secara pasti, karena nilai dari aspek pendidikan itu 

sendiri memiliki berbagai manfaat yang intangible sehingga kemacetan itu sendiri 

secara potensial menurunkan produktivitas dan kualitas hidup.Begitu pula dengan 

para pekerja yang harus rela pendapatannya dipotong karena terlambat.
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Dampak kemacetan yang juga signifikan terlihat pada boros bensin. 26% dari 

keseluruhan responden setuju bahwa kemacetan hanya membuat boros konsumsi 

bensin kendaraan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengguna jalan  pergi ke 

tempat kerja atau tujuan dengan menggunakan kendaraan pribadi sehingga mereka 

merasakan benar dampak kemacetan tersebut terhadap konsumsi bensin 

kendaraan mereka.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Tamin (2000) dalam bukunya 

Perencanaan dan Permodelan Transportasi  yakni bahwa masalah kemacetan 

menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pengguna jalan, terutama dalam hal 

pemborosan waktu (tundaan), pemborosan bahan bakar, pemborosan tenaga dan 

rendahnya kenyamanan berlalulintas seta meningkatnya polusi baik suara maupun 

polusi udara.

4.10   Pendapat Pengguna Jalan Dalam Menanggapi Kemacetan 

Berdasarkan pandangan responden yakni selaku pengguna jalan, 

merasakan ketidaknyamanan bertempat tinggal di kota malang, apalagi bagi 

penduduk asli Kota Malang, yang merasakan sendiri bagaimana lingkungannya 

yang semakin lama berangsur angsur berubah, mulai dari semakin banyaknya 

penduduk di kota malang, berubahnya suhu, semakin tingginya polusi udara dan 

juga bertambah padatnya bangunan bangunan baru, akan tetapi bagi penduduk luar 

Kota Malang khususnya Jakarta, Bandung dan Surabaya kondisi Kota Malang masih 

dibilang biasa atau masih bisa dibilang wajar, hal ini dikarenakan pengguna jalan 

tersebut pernah merasakan yang lebih parah lagi di kota asalnya. Gambar 4.11



menunjukkan bagaimana respon ataupun reaksi pengguna jalan jika dilihat dari sisi 

penduduk asli dan bukan penduduk asli

Gambar 4.11 : Pandangan Penduduk Asli dan Pendatang

Sumber: Data primer diolah

Gambar 4.11 menunjukkan bagaimana untuk penduduk asli seluruh respondennya 

menyatakan bahwa kemacetan di Kota Malang sudah dalam taraf tidak normal lagi, yang 

disini peduduk asli yakni merupakan penduduk yang rata rata sudah bertempat tinggal lebih 

dari 20 tahun. Dan untuk pendatang diperlihatkan bagaimana 3 dari keselurhan pendatang 

menyatakan kemacetan di kota malang sudah dalam tidak normal, akan tetapi 6 lainnya 

menyatakan kemacetan di kota malang masih dalam taraf normal, yang disini rata rata 

responden pendatang berasal dai kota kota besar seperti halnya Jakarta yang bahwa untuk 

kemacetan dijakarta yang diartikan macet ialah berhenti, akan tetapi jika masih bisa bergerak 

dapat dikatakan tidak macet, seperti halnya di Kota Malang.
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menunjukkan bagaimana respon ataupun reaksi pengguna jalan jika dilihat dari sisi 

penduduk asli dan bukan penduduk asli.

Pandangan Penduduk Asli dan Pendatang

iolah (2013)

Gambar 4.11 menunjukkan bagaimana untuk penduduk asli seluruh respondennya 

menyatakan bahwa kemacetan di Kota Malang sudah dalam taraf tidak normal lagi, yang 

disini peduduk asli yakni merupakan penduduk yang rata rata sudah bertempat tinggal lebih 

0 tahun. Dan untuk pendatang diperlihatkan bagaimana 3 dari keselurhan pendatang 

menyatakan kemacetan di kota malang sudah dalam tidak normal, akan tetapi 6 lainnya 

menyatakan kemacetan di kota malang masih dalam taraf normal, yang disini rata rata 

en pendatang berasal dai kota kota besar seperti halnya Jakarta yang bahwa untuk 

kemacetan dijakarta yang diartikan macet ialah berhenti, akan tetapi jika masih bisa bergerak 

dapat dikatakan tidak macet, seperti halnya di Kota Malang.
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menunjukkan bagaimana respon ataupun reaksi pengguna jalan jika dilihat dari sisi 

Gambar 4.11 menunjukkan bagaimana untuk penduduk asli seluruh respondennya 

menyatakan bahwa kemacetan di Kota Malang sudah dalam taraf tidak normal lagi, yang 

disini peduduk asli yakni merupakan penduduk yang rata rata sudah bertempat tinggal lebih 

0 tahun. Dan untuk pendatang diperlihatkan bagaimana 3 dari keselurhan pendatang 

menyatakan kemacetan di kota malang sudah dalam tidak normal, akan tetapi 6 lainnya 

menyatakan kemacetan di kota malang masih dalam taraf normal, yang disini rata rata 

en pendatang berasal dai kota kota besar seperti halnya Jakarta yang bahwa untuk 

kemacetan dijakarta yang diartikan macet ialah berhenti, akan tetapi jika masih bisa bergerak 

Pendatang



Responden juga menyatakan kemacetan dikota malang terjadi karena 

melonjaknya jumlah kendaraan di kota malang yang dari tahun ke tahun selalu 

bertambah yang dikarenakan banyaknya penduduk luar yang memasuki Kota 

Malang untuk menimba ilmu di universitas di K

sebagai kota pendidikan. 

kemacetan menurut respoden.

mengenai penyebab kemacetan di Kota Malang.

Gambar 4.12 : Penyebab 

Sumber: Data primer diolah (2013)

Selain itu dilihat dar
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Responden juga menyatakan kemacetan dikota malang terjadi karena 

melonjaknya jumlah kendaraan di kota malang yang dari tahun ke tahun selalu 

bertambah yang dikarenakan banyaknya penduduk luar yang memasuki Kota 

Malang untuk menimba ilmu di universitas di Kota Malang yang disebut sebut 

sebagai kota pendidikan. Ruas jalan yang sempit juga  merupakan salah satu faktor 

kemacetan menurut respoden. Gambar 4.12 menunjukan pendapat responden 

mengenai penyebab kemacetan di Kota Malang.

Penyebab Kemacetan Menurut Responden

Sumber: Data primer diolah (2013)
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Responden juga menyatakan kemacetan dikota malang terjadi karena 

melonjaknya jumlah kendaraan di kota malang yang dari tahun ke tahun selalu 

bertambah yang dikarenakan banyaknya penduduk luar yang memasuki Kota 

ota Malang yang disebut sebut 

Ruas jalan yang sempit juga  merupakan salah satu faktor 

menunjukan pendapat responden 

, responden memberikan pendapatnya 

penyebab kemacetan menurut responden yakni kurang tertatanya 

ngendalian dari kepolisian 

menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan. Perkembangan infrastruktur 

menjadi alasan mengapa Kota Malang memiliki banyak titik 

Banyaknya Pendatang

Kurang Tertatanya Lalulintas

Kurangnya Pengawasan Dari 

Perkembangan infrastruktur 

Ruas Jalan Sempit
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titik kemacetan, seperti menjamurnya ruko ruko yang tidak tertata dan juga tidak 

memiliki tempat parkir memicu terjadinya kemacetan.

Dalam perihal ini para respondenpun juga memberikan saran –saran untuk 

mengatasi kemacetan yang telah terjadi di kota malang, yang dari keseluruhan 

responden masing – masing memberikan saran yang berbeda yang dapat 

disimpulkan bahwa untuk mengatasi kemacetan yang sudah terlanjur terjadi di Kota 

Malang, salah satu caranya dengan memperlebar ruas jalan yang ada, terutama di 

kawasan kawasan kemacetan, selain itu Kota Malang sudah memerlukan alat 

transportasi umum yang nyaman dan murah, penataan infrastruktur lalulintaspun 

juga menjadi salah satu cara mengatasi kemacetan dari responden. dan yang paling 

banyak di kemukakan oleh responden, yakni bagaimana membatasi jumlah 

kendaraan yang ada di kota malang, entah dengan menggunakan konsep 3 in 1 

yang sudah dicanangkan di Kota Bandung, ataupun dengan cara laiinnya. 
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BAB V

PENUTUP

5.1.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berkaian dengan Analisis 

Dampak Sosial Ekonomi Pengguna Jalan Akibat Kemacetan pada Area Sekitar 

Universitas Brawijaya, diperoleh sebagai berikut:

1. Dampak sosial ekonomi pengguna jalan di area sekitar Universitas 

Brawijaya terkait dengan pengeluaran pembelian BBM untuk pengguna 

mobil dan sepeda motor dihasilkan kerugian yang hampir separuh dari 

penggunaan BBM saat normal. Potensi ekonomi BBM yang hilang akibat 

kemacetan yang ditanggung Kota Malang mencapai 20 milyar rupiah, yang 

merupakan nilai yang sangat besar untuk kota yang termasuk sub-urban

2. Dampak sosial ekonomi pengguna jalan di area sekitar Universitas 

Brawijaya terkait dengan lamanya waktu yang dibutuhkan sampa ke tujuan, 

didapatkan kerugian waktu yang dari sisi sosialnya masyarakat dirugikan 

akan hilangnya produktifitasnya dan untuk dari segi ekonominya dapat 

berdampak pada hilangnya pendapatan dari masyarakat yang bekerja.

3.  Untuk dampak sosial ekonomi pengguna jalan di area sekitar Universitas 

Brawijaya  terkait dengan kenyamanan, diperolah hasil pada kategori tinggi, 

yang berarti bahwa tingkat kenyamanan pengguna jalan dikatakan rendah.

mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna jalan merasakan stress 

saat mereka terjebak dalam kemacetan. membuat perjalanan lebih lama 
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dibandingkan dengan kondisi normal, kemacetan juga membuat badan 

lelah dan berdampak pada emosi pengguna jalan sehingga ada dari 

mereka yang menggerutu, kesal, marah, dan akhirnya stress.

4. Kemacetan mengakibatkan pengguna jalan merasakan stress, waktu 

terbuang, mengurangi jam belajar atau jam kerja, pemborosan bensin, dan 

hilangnya pendapatan.

5. Pengguna jalan dalam menanggapi kemacetan berpendapat bahwa 

penyebab dari kemacetan adalah banyaknya pendatang, ruas jalan yang 

sempit, perkembangan infrastruktur tidak tertata, kurangnya pengawasan 

dari kepolisian, dan juga kurang tertatanya lalulintas.

5.2.  Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berkaitan dengan Analisis 

Dampak Sosial Ekonomi Pengguna Jalan Akibat Kemacetan pada Area Sekitar 

Universitas Brawijaya, penulis memberikan saran untuk mengatasi kemacetan di 

area Universitas brawijya sebagai berkut:

1. Untuk jalan akses memasuki Universitas Brawijaya perlu di tutup untuk 

umum yang saat ini sudah menjadi jalan pintas dari Jl Soekarno Hatta ke Jl 

Veteran.

2. Perlunya sistem satu arah untuk jalan sumbersari yang saat ini merupakan 

jalan dua arah, yang jalan sumbersari tidak dapat memuat kapasitas dari 

kendaraan kendaraan yang ada di Kota Malang. 

3. Untuk kawasan simpang empat ITN, perlunya perbaikan akan sistem 

lalulintasnya, yang saat ini masih belum terorganisir dengan tepat.
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4. Perlunya pengawasan 24 jam dari kepolisan untuk titik – titik dari kawasan 

kemacetan, seperti halnya pada simpang empat ITN.

5. Mengembangkan transportasi publik, sehingga transportasi massal yang 

lebih penting untuk mengangkut penumpang secara massal dapat bergerak 

secara efektif sementara penggunaan kendaraan pribadi bisa digeser.

6. Perlu lebih banyak lagi penelitian mengenai dampak kemacetan baik 

terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan agar masyarakat dapat 

menyadari dan mengubah pemakaian kendaraan agar lebih efisien serta 

mengambil peran dalam mengurangi kemacetan yang ada.
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