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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan pembangunan saat ini berjalan sangat pesat, hal itu terwujud dari 

pemukiman penduduk yang bertambah banyak. Daerah tarikan perjalanan seperti pusat 

perkantoran, pasar, dan sekolah juga mengalami pertumbuhan. Hal  tersebut berpengaruh 

terhadap meningkatnya arus pergerakan manusia dan barang yang mempunyai dampak 

negatif yaitu meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas.  

Pembangunan di bidang angkutan jalan saat ini mengutamakan peningkatan 

keselamatan dan penertiban lalu lintas, dengan harapan menurunkan angka kecelakaan 

lalu lintas, baik yang dipengaruhi oleh faktor teknis (sarana dan prasarana) maupun oleh 

pengguna jalan (pengemudi dan pejalan kaki).  

Pola pemekaran kota-kota di Indonesia umumnya tumbuh secara linier, hal ini 

berpengaruh terhadap banyaknya sekolah yang berlokasi di pinggir jalan raya. Dengan 

kondisi seperti ini dapat dibayangkan bahwa anak-anak setiap hari selalu diintai bahaya. 

 Hal semacam inilah yang terjadi di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dimana 

terdapat beberapa sekolah dasar yang berlokasi di pinggir jalan raya diantaranya adalah 

SDN 02 Mononutu yang terletk di samping jalan Arnold Mononutu, Keluarahan Tanah Raja 

dan SDN 44 Kota Ternate yang terletak di samping Jalan Pemuda, Kelurahan Sabia. 

Menyikapi hal tersebut pemerintah akhirnya menerapkan sistem zona selamat sekolah 

(ZoSS) pada ruas jalan depan sekolah tersebut.  

 Salah satu fasilitas yang mempunyai peran penting dalam zona selamat sekolah 

adalah alat pengaman pemakai jalan yang berfungsi membatatasi kecepatan kendaraan 
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saat memasuki wilayah zona selamat sekolah, dalam kasus ini jenis alat pengaman 

pemakai jalan yang di terapkan pada zona selamat sekolah adalah pita pengadu (rumble 

strip). Dengan adanya rumble strip ini diharapkan kecepatan kendaraan yang memasuki 

wilayah zona selamat sekolah tidak melebihi batas kecepatan maksimum yaitu 30 km/jam. 

 Namun dalam penerapannya masih terdapat banyak pengemudi yang melaju 

dengan kecepatan yang melebihi batas kecepatan maksimum dalam wilayah zona selamat 

sekolah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya adalah, rumble strips 

yang terlalu tipis, ketidaktahuan pengguna jalan tentang fungsi dari zona selamat sekolah 

sampai dengan pengguna jaan yang lebih memilih untuk menghidari rumble strips dengan 

mengambil jalur berlawanan. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Study Efektifitas Rumble Strips Dalam Mereduksi Kecepatan 

Kendaraan Saat Memasuki Zona Selamat Sekolah (ZoSS)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah kondisi rumble strips yang ada di ZoSS telah sesuai standar.? 

2. Berapa besar pengaruh rumble strips  dalam mereduksi kecepatan kendaraan 

saat memasuki ZoSS.? 

3. Apakah kecepatan kendaraan saat memasuki ZoSS telah sesuai dengan batas 

kecepatan maksimum.? 

4. Berapa nilai volume jam puncak pada wilayah ruas jalan ZoSS selama jam 

sekolah.? 
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1.3. Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu di  depan SDN 02 Mononutu dan di 

depan SDN 44 Kota Ternate. 

2. Pengambilan data volume lalu lintas dilakukan hanya selama jam sekolah 

berlangsung. 

3. Penelitian mencakup analisis data kecepatan kendaraan sebelum dan setelah 

melewati rumble strips 

4. Jarak pengamatan kecepatan kendaraan dilakukan dalam jarak 25 meter sebelum 

rumble strips dan 25 meter pada saat melewati rumble strips. 

5. Sampel kecepatan kendaraan yang diambil adalah yang kendaraan dianggap 

melaju bebas tanpa terhambat oleh kendaraan di depannya. 

6. Pengukuran waktu tempuh dilakukan secara manual dengan menggunakan alat 

stopwatch. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kondisi eksisting rumble strips yang ada di ZoSS. 

2. Untuk mengetahui efektifitas rumble strips (pita penggaduh) dalam menurunkan 

kecepatan kendaraan saat memasuki ZoSS.  

3. Untuk mengetahui kesesuaian kecepatan kendaraan saat memasuki ZoSS 

dengan batas kecepatan maksimum yang telah ditetapkan. 

4. Untuk mengetahui nilai volume jam puncak pada wilayah ZoSS selama jam 

sekolah. 
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1.5. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

Studi literatur dilakukan sebagai acuan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

penelitian dan anlisis yang dilakukan. Studi literatur meliputi penentuan nilai 

volume jam puncak, perhitungan kecepatan kendaraan dan standar penerapan 

ZoSS. 

2. Observasi lapangan 

Observasi lapangan dilakukan untuk menadapatkan data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Data-data tersebut meliputi volume lalu lintas, kecepatan 

kendaraan, geometrik jalan, spesifikasi rumble strips dan kelengkapan fasilitas 

jalan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

1. Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab 2 Tinjauan pustaka 

Bab ini akan membahas landasan teori dimana akan dibahas dasar teori yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

3. Bab 3 Metode penelitian 

Bab ini memuat waktu dan lokasi penelitian, bahan dan alat yang digunakan 

serta metode analisis ang digunakan dalam penelitian. 
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4. Bab 4 Analiasa data dan pembahasan 

Bab ini akan memuat data-data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisa 

sehingga dapat diperoleh kesimpulan. 

5. Bab 5 Kesimpulan dan saran  

Bab ini berisi kesimpulan yang di dapat dari hasil analisa data, serta saran dari 

penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 


