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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Umum 

Sebagai Negara yang baru di bangun dengan sarana dan prasarana yang 

minim atau belum memadai terutama dikota Dili yang akan direncanakan sebagai 

kota Metropolis atau pusat perkantoran dan segala aktivitas baik disektor bisnis 

ataupun sebagai alternative untuk tempat tinggal. Mengingat kota Dili yang akan 

semakin padat, maka dibutuhkan alternative tempat kerja demi kelancaran usaha 

mereka dan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan bisnis dan sebagainya. 

Kota dalam konteks perencanaan sistem transportasi regional atau nasional 

memiliki fungsi sebagai simpul jasa distribusi yang berperan dominan dalam 

memacu pertumbuhan perekonomian. Prasarana dan sarana transportasi 

merupakan suatu media interaksi dan komunikasi antar tempat, yang menjamin 

berlangsungnya kehidupan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu 

fasilitas prasarana dan sarana transportasi merupakan indikator kemajuan, 

kesejahteraan masyarakat suatu daerah. 

Kota Dili sebagai ibukota Timor Leste adalah kota yang mempunyai 

perkembangan yang tumbuh dengan pesat, oleh karena itu maka pemerintah harus 

menyediakan sarana dan prasarana kota untuk menunjang kelancaran dari 

pertumbuhan kota Dili itu sendiri. Dalam hal perkembangan kota yang paling 

menonjol dan pesat perkembangannya adalah pusat perbelanjaan. Di kota Dili 
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sedikitnya terdapat lima pusat perbelanjaan yang kesemuanya masuk dalam 

kategori pusat perbelanjaan besar 

 

B. Latar Belakang 

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah 

studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha 

tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Analisis dampak lalu 

lintas atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap 

perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem 

transportasinya. Plaza/Mall, Rumah Sakit, atau stadion ataupun kawasan 

pemukiman yang baru akan mempengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan 

baru tersebut. Dengan analisis dampak lalu lintas maka dapat diperhitungkan 

seberapa besar pergerakan/bangkitan perjalanan baru yang memerlukan rekayasa 

lalu lintas dan manajemen lalu lintas untuk mengatasi dampaknya. 

Perubahan tataguna lahan baik perubahan kategori maupun intensitasnya 

akan membangkitkan lalu lintas sehingga kecil ataupun besar akan mempunyai 

pengaruh terhadap lalu lintas di sekitarnya. Dilatarbelakangi hal tersebut, untuk 

mengantisipasi terjadinya pengaruh lalu lintas yang cukup besar pada jaringan 

transportasi di sekitar pembangunan tersebut, perlu dilakukan kajian analisis 

dampak lalu lintas (Traffic Impact Analysis). 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. 

 

 



3 

 

Timor Plaza Mall kini telah giat - giatnya melakukan pembangunan 

gedung baru di beberapa bagian kawasan Comoro - Nicolau Lobato seperti 

pembangunan Platinum Cinepiex/bioskop Platinum, pembangunan Hotel dan 

pembangunan gedung baru lainnya. Pembangunan ini diperkirakan akan 

berpengaruh terhadap volume dan sistem pergerakan lalu lintas di beberapa 

jaringan jalan sekitar pusat perbelanjaan Timor Plaza Mall. 

 

1. Perumusan Masalah 

Dari sekian banyak pusat kegiatan hanya terdapat sebagian kecil saja 

yang sudah menggunakan Analisis Dampak Lalu - Lintas dan umumnya 

hanya terdapat pada bangunan - bangunan atau pada pusat kegiatan yang 

tergolong baru, demikian pula sebagian pusat kegiatan dikota Dili juga belum 

dilakukan Analisis Dampak Lalu - Lintas. Meskipun dibeberapa 

pembangunan pusat - pusat kegiatan sudah menggunakan Analisis Dampak 

Lalu - Lintas yang juga disertai dengan rekomendasi penanganan masalah 

dampak lalu - lintas dan juga manajemen pengaturannya akan tetapi 

manajemen penanggulangan dampak lalu - lintas sering dirasa tidak optimal 

untuk penanganan permasalahan dampak lalu - lintas.  

Analisis Dampak Lalu - lintas yang tidak diperhatikan atau tidak 

dilakukan secara benar seringkali membuat upaya penanggulangan 

permasalahan dampak lalu - lintas pada pusat - pusat kegiatan tidak 

maksimal. Oleh karena itu upaya penanggulangan dampak lalu - lintas di 
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sekitar pusat - pusat kegiatan perlu melibatkan pihak pengembang atau 

pengelola pusat kegiatan tersebut. 

Permasalahan diatas terjadi pula pada saat pengoperasian Timor Plaza 

Mall yang terletak di pusat kota Dili. Pembangunan swalayan tersebut tidak 

didahului dengan pembuatan Analisis Dampak Lalu - lintas sehingga pada 

saat pembukaan Timor Plaza Mall menimbulkan kekhawatiran akan 

menurunnya kinerja lalu - lintas di ruas jalan yang berada disekitar swalayan 

tersebut.  Karena dengan dibangunnya pusat kegiatan Timor Plaza Mall akan 

menimbulkan tarikan yang disebabkan karena Timor Plaza Mall menawarkan 

berbagai macam kegiatan seperti perbelanjaan yang lengkap, pusat hiburan 

keluarga, arena mainan anak, restoran cepat saji. Dengan adanya kegiatan 

tersebut maka akan mempengaruhi kinerja dari ruas jalan Comoro - Nicolau 

Lobato yang berada tepat di depan Timor Plaza Mall. 

Dampak tersebut berupa meningkatnya kepadatan lalu - lintas dan 

menurunnya kecepatan jalan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya 

ketidak seimbangan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan yang ada 

dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah kemacetan. Dengan 

meningkatnya aktivitas di jalan Comoro - Nicolau Lobato maka akan 

memberikan potensi untuk menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu - 

lintas antara kendaraan yang akan masuk dengan kendaraan yang melaju 

lurus maupun kendaraan keluar di jalan Comoro - Nicolau Lobato. 
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2. Batasan Masalah 

Penelitian yang dilalukan memiliki batasan - batasan sebagai berikut : 

a. Batasan Subtansi 

1) Penelitian dilakukan di Timor Plaza Mall, Dili – Timor Leste. 

2) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil survai questioner 

yang dibagikan kepada responden. 

3) Penelitian hanya akan membahas tentang analisis dampak lalu lintas untuk 

kondisi saat ini dan analisis dampak lalu lintas pada saat pusat perbelanjaan 

Timor Plaza Mall telah beroperasi.  

 

b. Batasan Wilayah 

1) Pusat kegiatan yang menjadi objek penelitian adalah pusat perbelanjaan Timor 

Plaza Mall, Dili – Timor Leste. 

2) Wilayah yang diteliti adalah pusat perbelanjaan Timor Plaza Mall yang 

terletak di ruas jalan Comoro - Nicolau Lobato, Dili – Timor Leste. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian dan studi yang pernah dilakukan yaitu Studi kasus pusat 

perdagangan Moro di kota Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh dari adanya parkir diruang jalan dari pusat perbelanjaan 

dengan kapasitas ruas jalan dan membuat skenario penyelesaiannya, (Atmadi, 

2001).  
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Analisis dampak lalu lintas pada pusat perbelanjaan yang telah beroperasi 

( Studi Kasus Swalayan Tiara Gatsu Kuta ). Hasil dari penelitian itu adalah 

dengan beroperasinya swalayan tersebut telah menimbulkan dampak pada kinerja 

jaringan jalan berupa peningkatan derajat kejenuhan ruas jalan rata - rata sebesar 

6,4%, penurunan kecepatan perjalanan rata-rata sebesar 2,07%, peningkatan 

kendaraan henti rata - rata disimpang sebesar 0,63% dan peningkatan tundaan 

simpang mencapai 0,51%, (Standly, 2004).  

Analisis dampak lalu - lintas akibat pengoperasian mall Jogjatronik 

Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah penurunan kinerja ruas dan 

simpang disekitar kawasan mall tersebut, peningkatan derajat kejenuhan rata-rata 

sebesar 0,23 %, penurunan kecepatan rata - rata perjalanan sebesar 18,39 km/jam. 

Pada tahun 2007 dengan adanya pengoperasian mall pada ruas jalan tersebut telah 

melampaui titik kritis DS > 0,80 sehingga perlu penanganan. Dengan melakukan 

penanganan ruas jalan maka kinerja ruas jalan tersebut dapat ditingkatkan 

sehingga derajat kejenuhan pada tahun 2015 hanya 0,53 dengan kecepatan 

perjalanan rata - rata 36,71 km/jam, (Syahidin, 2005). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas pada ruas 

jalan Comoro - Nicolau Lobato yang diperkirakan terpengaruh oleh adanya pusat 

perbelanjaan Timor Plaza Mall serta mengetahui kinerja ruas jalan, derajat 

kejenuhan dan tingkat pelayanan jalan di kota Dili. 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengukur dampak lalu - lintas pada ruas Jalan Comoro - Nicolau Lobato yang 

diperkirakan terpengaruh oleh adanya pusat kegiatan Timor Plaza Mall. 

2. Memberikan solusi penanganan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi 

masalah - masalah lalu - lintas yang terjadi di jalan sekitar pusat perbelanjaan 

Timor Plaza Mall. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan agar 

pembangunan pusat - pusat kegiatan skala besar diwajibkan untuk membuat 

Analisis Dampak Lalu - Lintas dan bagi pusat - pusat kegiatan yang telah 

beroperasi tanpa adanya Analisis Dampak Lalu - Lintas maka diupayakan untuk 

membuat Analisis Dampak Lalu - Lintas guna mempermudah menentukan cara 

penang - gulangan gangguan - gangguan yang timbul akibat dari pembangunan 

pusat kegiatan yang bersangkutan. 
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2. Bagi Kelembagaan Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk 

melakukan penelitian yang bersifat pengulangan untuk pusat kegiatan lain ataupun 

untuk penelitian yang bersifat melanjutkan penelitian yang sudah ada. 

 

F. Lokasi Penelitian 

Timor Plaza Mall terletak di Jalan Comoro - Nicolau Lobato, Kota 

Dili - Republica Democratica De Timor Leste terletak (RDTL) di ujung timor 

dari jajaran Nusa Tenggara atau bagian timur Pulau Timor. 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Penelitian 
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Gambar 1.2 Peta Lokasi Jalan Comoro – Nicolau Lobato 

 

 

Gambar 1.3 Tampak Depan Timor Plaza Mall 
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G. Sistematika Penelitian 

Penulisan  tesis  ini  terdiri  dari  lima bab. Sistematika  dalam penulisan  

tesis ini adalah : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang informasi secara keseluruhan dari 

penulisan ini, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, 

keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mengemukakan tentang teori - teori yang dijadikan dasar 

dalam pembahasan dan penganalisaan masalah serta beberapa definisi dari studi 

literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dikemukakan mengenai pendekatan dari metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data, kompilasi data serta metode untuk 

menentukan ukuran sampel. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dikemukakan mengenai teknik dan metode pengumpulan 

data baik primer maupun sekunder. Data kemudian diolah menjadi sebuah 

informasi dengan menggunakan metode tertentu dan selanjutnya digunakan 

sebagai bahan analisis. Bab ini juga berisi analisis dan pembahasan  serta  

pemecahan  masalah  terhadap  hasil  pengolahan  data. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran - saran berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan serta rekomendasi yang mungkin dapat dilaksanakan 

oleh pengambil kebijakan. 

 

 


