ANALISA VOLUME LALULINTAS JALAN UNTUNG SUROPATI BOJONEGORO

ANALISYS OF TRAFFIC VOLUME IN UNTUNG SUROPATI BOJONEGORO STREET

SOEPRIYADI
Program Studi Teknik Sipil Universitas Bojonegoro

Abstrak
Kemacetan di Jalan Untung Suropati juga diduga berhubungan erat dengan penggunaan
lahan dan perubahan tata guna lahan disepanjang jalan serta perkembangan wilayah disekitarnya.
Dalam konsep land use transport yang dimaknai sebagai hubungan timbal balik tata guna lahan
dan transportasi,dijelaskan bahwa antara keduanya terdapat keterkaitan satu dengan yang
lainnya.Penggunaan lahan dengan berbagai zona-zona peruntukan serta aktivitas didalam zona
maupun antar zona memerlukan transportasi. Makalah ini bertujuann untuk menganalisa volume
lalulintas ebrdasarkan MKJI 97, dan hasilnya adalah volume lalulintas mengalami kenaikan pada
jam-jam sibuk
Kata kunci : Volume lalulintas, Jalan raya, MKJI 97
Abstract
Congestion on Jalan Untung Suropati is also suspected to be closely related to land use
and land use change along the road and the development of surrounding areas. In the concept of
land use transport that is interpreted as a reciprocal relationship of land use and transportation, it
is explained that between the two there is linkage with each other. Land use with various zoning
zones and activities within zones and between zones require transportation. The paper aims to
analyze traffic volumes based on MKJI 97, and the result is an increase in traffic volumes during
peak hours.
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