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KEBISINGAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR \

PADA RUAS JALAN DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

Oleh: /
lhwati Nur Cahyani, Sidharta ndyatrM, DeasyArisanty

ABSTRACT
The title of this research is "terrible noisy of traffc for public vehicle on side way at Kecamatan Banjarmasin
Utara". The aim of this research is to knowing degree for volume of public vehicle, intensity of scale improvement
tenible noisy (dB A) and connection between totality of public vehicle and also degree of terrible noisy (dB A) on
side way of artery primer and also secondary at Kecamatan Banjarmasin Utara on the busily times it is at o7.oo-
o8.3o WITA 12.30-14.30 WITA and also at 16.00-18.o0 WITA.
The population for this research is all of public vehicle whiches riding on side way at Kecamatan Baniarmasin
Utara. The act of this research on every side way at Kecamatan Baniarmasin Utara on monday, friday, saturday
and also sunday with interval's time regulation by KEP-48/MENLH/rtlt996 which timing that doing during activity.
Technicaly of accumulation data in this research by using observation method and study of document. The
analysis for this research by using statistic descriptive that also used percentage formula, interval of class and
corelation one predictor to knowing connection between totality of public vehicle and also degree of terrible
noisy (dB A) on side way of artery primer and also secondary at Kecamatan Baniarmasin Utara.
The results of this research is percentage of public vehicle on artery primer side way and secondary too at
busily times that is a lot, a little bit and a lot, intencity scale of terrible noisy within this research is so loudly
that is around 8o (dB A) until roo (dB A) and also there has connection between percentage of public vehicle
with percentage terrible noisy on the side of way Sultan Adam and also Brigjen H Hasan Basri at Kecamatan
Baniarmasin Utara at busily times.
Key Word : Terrible noisy, of traffi,c for public vehicle

I. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek

dari suatu tempat ke tempat lain dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat

berguna untuk tuiuan-tujuan tertentu (Miro, zoo5). Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan

manusia dari tempat asal ke tempat tujuan (Nasution, t996). Manfaat perangkutan adalah sebagai pergerakan

manusia, barang-barang dan informasi yang selalu membawa komponen pokok dalam masyarakat (Rodrigue,

Comtois, Slack, zoog). Dampak negatif perkembangan transportasi antara lain adalah kehancuran umat

manusia, hilangnya sifat-sifat individual dan kelompok, tingginya frekuensi dan intensitas kecelakaan, makin

meningkatnya urbanisasi, kepadatan dan konsentrasi penduduk, serta tersingkirnya industri rumah tangga

(Kadir, 2006: i29).

Kegiatan transportasi tidak lepas dari adanya kendaraan bermotor, dan semakin meningkatnya

kepemilikan kendaraan bermotor, baik milik pribadi maupun yang dipergunakan untuk usaha, semakin

meningkatkan kepadatan arus lalu lintas di jalan raya. Padatnya arus lalu lintas dapat menurunkan kualitas

Iingkungan yang diakibatkan oleh transportasi tersebut, antara lain kebisingan, polusi udara, polusi air tanah

serta getaran. Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki dan suara ini sangat mengganggu manusia

yang dalam beberapa kasus bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan. Pada umumnya kebisingan dari sistem

transportasi sangat merugikan manusia (Zaini, zoto).

Jumlah kendaraan bermotor di kota banjarmasin juga mengalami kenaikan. Data Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin dari tahun 2oo9-2013 iumlah kendaraan mengalami peningkatan. Tahun zoog

beriumlah 315.552 unit. Tahun zoto beriumlah 365.63o unit. Tahun 2011 beriumlah 16l.6gl unit. Tahun zorz

.-:63.611 unit.Tahunzot3berfumlah3lt.153zunit.Datatersebutdapatdiketahui padaTabel r.



Tabel t. Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Baniarmasin

No
Jenis Kendaraan
Bermotor

2o09 201 0 2011 2012 2o13

,| SEDAN 3.991 4.253 ).955 3.892 ).732

2 J EEP 6.824 7.324 7.560 7.371 7.783

3 S.WAGON o o 42 35.643 431

4 M.BUS 24.756 28.749 32.6'18 405 40.362

5 BUS 79 65 65 19 19

6 PICK UP 9.974 11 234 12.o81 13.69o 14.620

7 TRUCK 9.65) 9.9',18 10.o14 9.275 9.693

8 AN6KUTAN BERAT 3 1 1 45 64

9 SPD.MOTOR zz6.z76 249.907 224.698 194.1o4 18o.868

10 SCOTER 3).502 51.685 16.214 95-615 113.359

11 RODATIGA 4o 494 449 552 6o1

Jumlah 315.r52 365.63o 367.697 360.611 371.532

Sumber: Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, 2014

Penelitiandilaksanakan pada ruas jalanarteridiKecamatan Baniarmasin Utara dengan mempertimbangkan

volume kendaraan bermotor yang melintas di jalan arteri tiap tahun semakin bertambah karena ruas ialan

berada di kota dan sebagai ialur utama kendaraan umum yang menuju daerah lain. Hasil observasi awal

kepadatan lalu lintas ialan Sultan Adam dan Brigjen H Hasan Basri terjadi pada jam-iam sibuk yaitu pada pukul

07.oo-o8.Jo WITA, i2.3o-14.oo WITA dan pada jam t6.3o-18.oo WITA. Berdasarkan paparan latar belakang diatas

tentang kemacetan yang sering terjadi di sebagian ialan di kecamatan Banjarmasin utara yang menyebabkan

kebisingan, maka Penelitian ini beriudul "Kebisingan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan di

Kecamatan Banjarmasin Utara".

II. TINJAUAN PUSTAKA

t. Transportasi

Transportasi atau pengangkut adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan

alat pengangutan, baik yang digerakan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), tau mesin. Konsep

transportasi didasarkan pada adanya perialanan antara asal dan tujuan. Perjalanan adalah pergerakan orang

dan barang antara dua tempat kegiatan yang terpisah untuk melakukan kegiatan perorangan atau kelompok

dalam masyarakat. Perjalanan dilakukan melalui suatu lintasan tertentu yang menghubungkan asal dan tujuan,

menggunakan alat angkut atau kendaraan dengan kecepatan tertentu (Sukarto, zoo5: 93).

2. Klasifikasi Jalan

Klasifikasi ialan menurut Undang-undang 38/zoo4 beserta PP No.34/2oo6 tentang jalan dan Undang-undang

141 lggj tentang lalu-lintas dan angkutan ialan beserta PP $l 1993tentang prasarana transportasi, yang sesuai

dengan karakter perjalanan dan karakter kendaraan pengguna ialan ditiniau dari sisi dimensi kendaraan, fungsi

jalan yang direpresentasikan melalui kecepatan perjalanan kendaraan, dan berat kendaraannya. Klasifikasi

tersebut pada dasarnya meniadi ukuran standar minimum untuk mewuiudkan keselamatan transportasi darat

yang menggunakan.ialan, demikian juga untuk perwujudan prasarana transportasi, mengacu kepada undang-

undang ini. Standarisasi penggunaan jalan yang diatur sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang
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perlaku tersebut diringkaskan dalam Tabel 4 dengan uraian sebagai berikut:

abel +. Kelas Jalan berdasark fungsi dan (PP $I}l],,PP 44 I 199), RU U LLA,/2oo6).4. an

Kelas

Jalan
Fungsi Jalan

Dimensi Maksimum dan MST Kendaraan Bermotor yang harus

mampu ditampung

Lebar Paniang Tinggi
MST (Muatan
Sumbu Terberat)

(.*) (-m) (.-) (ton)

Draft RUU final tentang LALU-LINTAS dan ANGKUTAN JALAN ps r9 (mei zoog) sebagai

pengganti UU.No.r4 1992, ps 7, dan PP. No.43lr993,ps.tl ayat (t)

I

Arteri dan

kolektor
2.50O 18.ooo 4.2OO 10

Arteri,
Kolektor,
Lokal dan
Lingkungan

2.5OO 12.OOO 4.2OO 8

ilt 2.100 9.OOO 1.500 8

Khusus Arteri
Melibihi

2.50O

Melebihi
12.OOO

4.7OO

Melebihi

10

Sumber:PP 431t993,PP 4411993, RUU LLAJ/zoo6

j. Karakteristik Kendaraan

Kendaraan diklasifikasikan karena kendaraan menghasilkan spektrum bunyi yang berbeda, yang dimaksud

kendaraan adalah unsur lalu lintas di atas roda. Secara umum, kendaraan yang beroPerasi di jalan raya dapat

dikelompokkan dalam beberapa kategori:

a). Kendaraan berat (HV) adalah kendaraan berat adalah kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 roda

meliputi bis, truk z as, truk 3 as, dan truk kombinasi

b). Kendaraan ringan (LV) adalah kendaraan ringan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan

empat roda dan dengan iarak as 2,o-3,o m. Kendaraan ini meliputi mobil penumpang, microbus, pick

up, dan truk kecil.

c). Sepeda motor (tvtC) adalah kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda, meliputi sepeda motor dan

kendaraan roda 3.

d). Kendaraan tak bermotor (UM) adalah kendaraan dengan roda yang digerakkan oleh manusia atau

hewan, meliputi sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta dorong (Sam, zotz).

{. Kebisingan

Kebisingan adalah bunyi yang dapat mengganggu pendengaran manusia. Salter (t976) menyatakan iumlah

sumber bunyi bertambah secara teratur di lingkungan sekitar dan ketika bunyi menjadi tidak diinginkan maka

bunyi ini disebut kebisingan. Murwono (r999) mendefinisikan kebisingan sebagai suara yang tidak diinginkan

dan pengukurannya menimbulkan keulitan besar karena bervariasi diantara perorangan dalam situasi yang

berbeda. Kebisingan di perkotaan yang padat lalu lintasnya bukan merupakan masalah baru lagi, tetapi

permasalahan lama yang perlu dipecahkan bersama (Hidayati, 2oo7i 45).



III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul "Kebisingan Ruas Jalan di Kecamatan Baniarmasin

Utara" menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena data yang didapat memerlukan uii statistik atau

analisa statistik. Langkah operasional dilakukan secara sistematik sebagai usaha untuk meniawab seiumlah

masalah dalam penelitian ini. Melakukan penelitian di lapangan, pengumpulan data dilakukan secara seksama

dengan melakukan pemilihan dan penentuan data yang dipandang representativeterhadap masalah penelitian.

Populasi adalah keseluruhn subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang

ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya

juga disebut studi populasi atau studi kasus (Arikunto, 2006: t3o). Populasi dalam penelitian ini adalah semua

kendararaan bermotor yang melintas pada Ruas Jalan di Kecamatan Baniarmasin Utara.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, zoo6: t3t). Sampel yang diambil pada

penelitian ini adalah kendaraan bermotor yang melintas pada ruas ialan arteri di Kecamatan Baniarmasin Utara

meliputi Jalan Brigien H. Hasan Basri dan Sultan Adam di Kecamatan Banjarmasin pada iam-iam sibuk yaitu

pada pukul o7.oo-o8.3o WITA, 12.3o-14.oo WITA dan pada jam t6.3o-t8.oo WITA.

1. Variabel Penelitian

No Variabel Penelitian lndikator

1 Jumlah kendaraan bermotor (X)

r. Kendaraan Berat (HV)

2. Kendaraan Ringan (LV)

3. Sepeda Motor (MC)

2
Tingkat kebisingan dB(A) pada ruas

lalan arteri (Y)

t. Jalan Sultan Adam

z. Jalan Brigjen H Hasan Basri

z. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan perhitungan statistik berupa tabulasi dan

korelasi, dengan menggunakan rumus :

Korelasi P ro duct Moment
Tvr:

':=-1-1?-:=---rT
r _r1I:i.-l;J-lr-l

xy

(Reksoatmodjo, zoro)

Keterangan:

r-., = angka indeks korelasi "r" Product Moment
T**"'tr^Y = jumlah hasil perkalian antar skor X dan skor Y

tr* 
= jumlah seluruh skor X

l-?ELr 
= jumlah seluruh skor Y



BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Jumlah kendaraan bermotor dan tingkat kebisingan diperoleh dari pengamatan di lapangan dengan cara

penghitungan dan pengukuran kendaraan bermotor yang melintas pada tiap ruas jalan arteri primer dan

sekunder yaitu Jalan Sultan Adam dan Jalan Brigjen H Hasan Basri. Jumlah kendaraan bermotor dihitung

menggunakan counter, sedang tingkat kebisingan diukur dengan sound level meter.

t. Jumlah Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor pada ruas yalan di Kecamatan Banjarmasin Utara dapat diketahui dengan cara

menghitung dengan counter. Pengambilan data jumlah kendaraan bermotor dilakukan pada ruas jalan di

Kecamatan Banjarmasin Utara yaitu meliputi Jalan H. Hasan Basri dan Jalan Sultan Adam pada jam-iam sibuk

yaitu pada pukul o7.oo-o8.3o WITA, 12.3o-r4.oo WITA dan t5.3o-t8.oo WITA. Jumlah kendaraan dihitung saat

jam sibuk pukul (o7.oo-o8.3o WITA), pukul (tz.3o-t4.oo WITA), dan sore (t6.30-t8.oo WITA) terdiri dari Jalan

Sultan Adam dan Brigjen H. Hasan Basri.

Jumlah kendaraan bermotor yang melintas pada ruas Jalan Sultan Adam hari senindihitung saat iam

sibuk pada waktu pagi selama satu setengah jam dari lam o7.oo-o8.oo WITA beriumlah 101j1 unit terdiri dari

9587 unit sepeda motor (MC), 654 unit kendaraan ringan (LV), 53 kendaraan berat (HV) dan rata-rata jumlah

kendaraan bermotor/ menit berjumlah tt4 unit. Kendaraan bermotor yang melintas pada Ruas Jalan Brigjen H

Hasan Basri berlumlah r2228 unit terdiri dari i0131 unit sepeda motor (MC), t945 unit kendaraan ringan (LV), t5z

unit kendaraan berat (HV) dan rata-rata jumlah kendaraan bermotor/ menit berjumlah t36 unit.

Jumlah kendaraan bermotor yang melintas pada ruas Jalan Sultan Adam hari senin berdasarkan Tabel t6

yang dihitung saat iam sibuk pada waktu siang selama satu setengah jam dari jam tz.3o-t4.oo WITA ber.iumlah

6989 unit terdiri dari 56o6 unit sepeda motor (MC), rz6t unit kendaraan ringan (LV), 122 kendaraan berat

(HV) dan rata-rata jumlah kendaraan bermotor/ menit berjumlah 78 unit. Kendaraan bermotor yang melintas

pada ruas Jalan Brigjen H Hasan Basri berjumlah rotT unit terdiri dari 84t3 unit sepeda motor (MC), z4zt

unit kendaraan ringan (LV), t83 unit kendaraan berat (HV) dan rata-rata jumlah kendaraan bermotor/ menit

berf umlah 122 unit.

Jumlah kendaraan bermotor yang melintas pada ruas Jalan Sultan Adam hari senin berdasarkan Tabel t7

yang dihitung saat jam sibuk pada waktu sore selama satu setengah jam dari jam t6.3o-t8.oo WITA berjumlah

;r 6o unit terdiri dari 6o49 unit sepeda motor (MC), 9rz unit kendaraan ringan (LV), 199 kendaraan berat (HV) dan

rata-rata iumlah kendaraan bermotor/ menit berjumlah 8o unit. Kendaraan bermotor yang melintas pada ruas

Jalan Brigjen H Hasan Basri beriumlah gggs unit terdiri dari 8t9t unit sepeda motor (MC), t6u7 unit kendaraan

rinean (LV), 177 unit kendaraan berat (HV) dan rata-rata jumlah kendaraan bermotor/ menit berjumlah ttt unit.

- - - Iah kendaraan bermotor yang melintas pada ruas Jalan Sultan Adam hari jumat berdasarkan Tabel t 8

"=- i : - :-^i saai iam sibuk pada waktu pagi selama satu setengah fam dari lam o7.oo-08.3o WITA berjumlah

' -': - -^: :e-c': ca:i 3778 unit sepeda motor (MC), rz48 unit kendaraan ringan (LV), rJo kendaraan berat

- ::- '?:=-'=iz'umiah kendaraan bermotor/ menit berjumlah rr3 unit. Kendaraan bermotor yang melintas

- -- l- r ^^- <,s H Hasan Basri berjumlah r93z unit terdiri dari tot74 unit sepeda motor (1,1C), 1677

: - j .:: - - -::^ ILV), 8t unit kendaraan berat (HV) dan rata-rata .iumlah kendaraan bermotor/ menit

-: - i

9



JumlahkendaraanbermotoryangmelintaspadaruasJalanSultanAdamharijumatberdasarkanTabeltg

yangdihitungSaatiamsibukpadawaktusiangselamasatusetengahjamdariiamtz.3o.t4'ooWITAberjumlah

9610unitterdiridariT5olunitsepedamotor(MC),lgSTunitkendaraanringan(LV),l22kendaraanberat
(HV)danrata-ratajumlahkendaraanbermotor/menitberjumlahtoTunit.Kendaraanbermotoryangmelintas

padaruasJalanBrigjenHHasanBasriberjumlah8zzounitterdiridar\To53unitsepedamotor(MC),98t

unit kendaraan ringan (LV), 186 unit kendaraan berat (HV) dan rata-rata lumlah kendaraan bermotor/ menit

berlumlah 9t unit'

JumlahkendaraanbermotoryangmelintaspadaruasJalanSultanAdamharijumatberdasarkanTabelzo

yang dihitung saat iam sibuk pada waktu sore selama satu setengah jam dari iam r6'3o-r8'oo wlTA beriumlah

9466 unit terdiri dari 7675 unilsepeda motor (MC)' 1612 unit kendaraan ringan (LV)' t79 kendaraan berat (HV)

dan rata_rata iumlah kendaraan bermotor/ menit beriumlah ro5 unit. Kendaraan bermotor yang melintas

padaruasJalanBrigjenHHasanBasriberiumlahtoTttunitterdiridari8T56unitsepedamotor(MC),t764

unitkendaraanringan(t-V),rgrunitkendaraanberat(HV)danrata-ratajumlahkendaraanbermotor/menit

berjumlah 119 unit'

Jumlah kendaraan bermotor yang merintas pada ruas Jaran Surtan Adam hari sabtu berdasarkan Tabel zr

yangdihitungsaatiamsibukpadawaktupagiselamasatusetengahjamdarijamoT.oo-o8.3oWITAberjumlah

639zunitterdiridari5986unitsepedamotor(MC),863unitkendaraanringan(LV),43kendaraanberat

(Hv)aanrata-ratajumlahkendaraanbermotor/menitberjumlahTTunit'Kendaraanbermotoryangmelintas

pada ruas Jalan Brigien H Hasan Basri beriumlah 2986 unit terdiri dari 6578 unit sepeda motor (Mc)' t4t9

unitkendaraanringan(I-v),r45unitkendaraanberat(HV)danrata.ratajumlahkendaraanbermotor/menit

beriumlah 79 unit'

JumlahkendaraanbermotoryangmelintaspadaruasJalanSultanAdamhariseninberdasarkanlaoetz5

yangdihitungsaatiamsibukpadawaktusoreselamasatusetengahIamdarijamr6.3o-r8.ooWlTAberjumlah

TlTounitterdiridari5T3lunitsepedamotor(Mc),t338unitkendaraanringan(LV),lolkendaraanberat
(HV)danrata-ratajumlahkendaraanbermotor/menitberjumlahSounit.Kendaraanbermotoryangmelintas

padaruasJalanBrigienHHasanBasriberjumlahtts38unitterdiridaritg45unitsepedamotor(Mc)'t764

unit kendaraan ringan (LV), r66 unit kendaraan berat (HV) dan rata-rata iumlah kendaraan bermotor/ menit

beriumlah 132 unit'

JumlahkendaraanbermotoryangmelintaspadaruasJalanSultanAdamharimingguberdasarkan

Tabelz4yangdihitungsaatjamsibukpadawaktupagiselamasatuSetengahjamdariiamoT.oo-o8'3oWITA

berjumlah6000unitterdiridari514Tunitsepedamotor(MC),TT4unilkendaraanringan(LV),79kendaraan

berat(HV)danrata-rataiumlahkendaraanbermotor/menitberjumlah6Tunit.Kendaraanbermotoryan$

melintas pada ruas Jalan Brigjen H Hasan Basri beriumlah 7o3o unit terdiri dari 6t73 unit sepeda motor (Mc)'

88o unit kendaraan ringan (LV), 98 unit kendaraan berat (HV) dan rata-rata iumlah kendaraan bermotor/ menit

beriumlah 78 unit'

JumlahkendaraanbermotoryangmelintaspadaruasJalanSultanAdamharimingguberdasarkan

Tabelz5yangdihitungsaatiamsibukpadawaktusiangselamasatusetengah|amdarijamtz.3o-t4.ooWITA

berjumlahTlg5unitterdiridari5gozunitsepedamotor(Mc),rz34unitkendaraanringan(LV)'ggkendaraan

berat(HV)danrata.ratajumlahkendaraanbermotor/menitberjumlah8ounit.Kendaraanbermotoryang

merintas pada ruas Jalan Brigjen H Hasan Basri beriumlah r3r99 unit terdiri dar\ tttT4unit sepeda motor (MC)'

a



1881 unit kendaraan ringan (LV), 142 unit kendaraan berat (HV) dan rata-rata iumlah kendaraan bermotor/

menit beriumlah t47 unit.

Jumlah kendaraan bermotor yang melintas pada ruas Jalan Sultan Adam hari minggu berdasarkan

Tabel z6 yang dihitung saat jam sibuk pada waktu sore selama satu setengah jam dari jam t6.3o-t8.oo WITA

beriumlah 8rro unit terdiri dari 6544 unit sepeda motor (MC), 146o unit kendaraan ringan (LV), ro6 kendaraan

berat (HV) dan rata-rata iumlah kendaraan bermotor/ menit berjumlah 9o unit. Kendaraan bermotor yang

melintas pada ruas Jalan Brigjen H Hasan Basri berjumlah tzt38 unit terdiri dari 9283 unit sepeda motor (MC),

z68t unit kendaraan ringan (LV), t74 unit kendaraan berat (HV) dan rata-rata iumlah kendaraan bermotor/

menit beriumlah t35 unit.

z. Tingkat Kebisingan Kendaraan Bermotor

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor yang melintas pada ruas jalan arteri primer dan sekunder hari senin

berdasarkan Tabel z8 yang diamati dan diukur saat jam sibuk pagi selama satu setengah jam dari jam o7.oo-

o8.3o WITA. Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang kesemuanya

berada diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 5o dB(A). Rata-rata data yang diperoleh dari

pembacaan sound level meter pada ruas Jalan Sultan Adam adalah 89,5 dB(A) permenit pada Jalan Brigjen H

Hasan Basri adalah 8Z,t dB(A).

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor yang melintas pada ruas ialan arteri primer dan sekunder

hari senin berdasarkan Tabel z8 yang diamati dan diukur saat jam sibuk siang selama satu setengah jam dari

jam rz-3o-r4.oo WITA Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang

kesen'luanya berada diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 6o dB(A). Rata-rata data yang

diperoleh dari penibacaan sound level meter pada ruas Jalan Sultan Adam adalah 89,7 dB(A) permenit pada

Jalan Brigjen H hasan Basri adalah 87,5 dB(A).

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor yang melintas pada ruas jalan arteri primer dan sekunder hari senin

berdasarkan Tabel z9 yang diamati dan diukur saat jam sibuk sore selama satu setengah iam dari iam 16.30-18.00 WITA

Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang kesemuanya berada diatas baku

mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 6o dB(A). Rata-rata data yang diperoleh dari pembacaan sound level meter

pada ruas Jalan Sultan Adam adalah 88,9 dB(A) permenit pada Jalan Brigien H hasan Basriadalah 88,3 dB(A).

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor yang melintas pada ruas ialan arteri primer dan sekunder

hari jumat berdasarkan Tabel 3o yang diamati dan diukur saat jam sibuk pagi selama satu setengah jam dari

iam o7.oo-o8.jo WITA. Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang

kesemuanya berada diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 6o dB(A). Rata-rata data yang

diperoleh dari pembacaan sound level meter pada ruas Jalan Sultan Adam adalah 82,7 dB(A) permenit pada

Jalan Brigjen H hasan Basriadalah 8r,5 dB(A).

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor yang melintas pada ruas jalan arteri primer dan sekunder hari

iumat berdasarkan Tabel jo yang diamati dan diukur saat jam sibuk siang selama satu setengah jam dari

iam tz.3o-t4.oo WITA. Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang

kesemuanya berada diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 6o dB(n). Rata-rata data yang

diperoleh dari pembacaan sound level meter pada ruas Jalan Sultan Adam adalah 87,5 dB(A) permenit pada

Jalan Brigien H hasan Basriadalah 88,9 dB(A).
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Tingkat kebisingan kendaraan bermotor yang melintas pada ruas ialan arteri primer dan sekunder

hari iumat berdasarkan Tabel 3z yang diamati dan diukur saat iam sibuk sore selama satu setengah iam dari

iam r6.3o-18.oo WITA. Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang

kesemuanya berada diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 6o dB(A). Rata-rata data yang

diperoleh dari pembacaan sound level meter pada ruas Jalan Sultan Adam adalah 88'9 dB(A) permenit pada

Jalan Brigien H hasan Basri adalah 89,5 dB(A)'

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor yang melintas pada ruas ialan arteri primer dan sekunder

hari sabtu berdasarkan Tabel 33 yang diamati dan diukur saat iam sibuk pagi selama satu setengah lam dari

jam o7.oo-o8.3o WITA. Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang

kesemuanya berada diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 6o dB(A)' Rata-rata data yang

diperoleh dari pembacaan sound level meter pada ruis Jalan sultan Adam adalah 79,4 dB(A) permenit pada

Jalan Brigien H hasan Basri adalah 77,9 dB(A)'

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor yang melintas pada ruas ialan arteri primer dan sekunder hari

sabtu berdasarkan Tabel 34 yangdiamati dan diukur saat iam sibuk siang selama satu setengah iam dari

iam rz.3o:t4.oo WITA. Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang

kesemuanya berada diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 6o dB(A)' Rata-rata data yang

diperoleh dari pembacaan sound level meter pada ruas Jalan sultan Adam adalah 88'7 dB(A) permenit pada

Jalan Brigien H hasan Basriadatah 36,7 dB(A)'

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor yang melintas pada ruas ialan arteri primer dan sekunder

hari sabtu berdasarkan Tabel 35 yang diamati dan diukur saat iam sibuk sore selama satu setengah iam dari

iam r6.3o-t8.oo WITA. Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang

kesemuanya berada diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 5o dB(A)' Rata-rata data yang

diperoleh dari pembacaan sound level meter pada ruas Jalan sultan Adam adalah 86'9 dB(A) permenit pada

Jalan Brigien H hasan Basri adalah 9o,z dB(A)'

Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang kesemuanya berada

diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 6o dB(A)' Rata-rata data yang diperoleh dari pembacaan

sound level meter pada ruas Jalan sultan Adam adalah zz de(e) permenit pada Jalan Brigien H hasan Basri

adalah 75,5 dB(A).

Hasilsurveikebisingandengansoundlevelmeterdiperolehangkakebisinganyangkesemuanyaberada

diatasbakumutu/ambangbatasyangditetapkanyaitu5odB(A).Rata-ratadatayangdiperolehdaripembacaan

sound level meter pada ruas Jalan sultan Adam adalah 85,6 dB(A) permenit pada Jalan Bri$ien H hasan Basri

adalah 89,9 dB(A).

Hasil survei kebisingan dengan sound level meter diperoleh angka kebisingan yang kesemuanya berada

diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 6o dB(A)' Rata-rata data yang diperoleh dari pembacaan

sound level meter pada ruas Jalan sultan Adam adalah gs,sdB(A) permenit pada Jalan Brigien H hasan Basri

adalah 9o,z dB(A).
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B. Mahasan

Jumlah kendaraan bermotor pada ruas jalan arteri primer dan sekunder dapat diketahui dengan cara mengamati

dan menghitung sepeda motor, kendaraan ringan dan kendaraan berat pada sat iam-jam sibuk yaitu pada

waktu pagi(o7.oo-o8.3o WITA), siang (tz.3o-t4.oo WITA), dan sore (r6.3o-t8.oo WITA) pada hari senin, iumat,

sabtu dan minggu. Penghitungan iumlah kendaraan bermotor menggunakan alat counter untuk memudahkan

dan lebih efektif dalam penghitungan sehingga semua kendaraan bermotor yang melintas dapat terhitung.

Jumlah kendaraan bermotor pada ruas jalan di Kecamatan Banjarmasin Utara pada iam-jam sibuk pada

pagi,siang dan sore hari adalah sangat sedikit, iadi hipotesis dalam penelitian ini hanya terbukti pada siang

hari dan pada pagi dan sore hari tidak terbukti. Hipotesis yang tidak terbukti dikarenakan jumlah kendaraan

bermotor yang melintas pada ruas Jalan di Kecamatan Baniarmasin Utara pada waktu observasi banyak akan

tetapi setelah penelitian dilapangan iumlah kendaraan yang terhitung masih dalam kriteria sangat sedikit.

Hipotesis yang tidak terbukti juga diakibatkan karena jumlah kendaraan bermotor pada hari minggu pagi yang

sangat sedikit dan tidak signifikan dengan jumlah kendaraan bermotor pada pagi senin yang sangat banyak.

Skala intensitas kebisingan kendaraan bermotor pada ruas jalan di Kecamatan Banjarmasin Utara pada

pagi, siang dan sore hari adalah sangat keras yaitu berkisar antara 8o(dB A)- 1oo (dB A) dengan interpretasi

pagi dan siang hari tinggi dan sore hari adalah cukup. Hipotesis skala intensitas kebisingan kendarn bermotor

dalam penelitian ini terbukti.

Tingkat iumlah kendaraan bermotor yang sangat sedikit dan dengan skala intensitas kebisingan

yang sangat keras memilki hubungan yang signifikan. Tingat jumlah kendaraan yang sangat sedikit tidak

mempengaruhi skala intensitas kebisingan yang sangat keras. Skala intensitas kebisingan yang tinggi bukan

karena jumlah kendaraan yang sangat banyak akan tetapi skala intensitas kebisingan yang sangat keras

disebabkan oleh knalpot kendaraan yang tidak standar SNI yang sering dimodifikasi yang menyebabkan

kebisingan pada ruas jalan di kecamatan Banjarmasin Utara.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tingkat jumlah kendaraan bermotor yang melintas pada ruas ialan arteri primer dan sekunder di Kecamatan

Banjarmasin Utara saat jam-jam sibuk pada waktu pagi (o7.oo-o8.3o WITA) adalah sangat sedikit dengan

jumlah persentase 5o%, siang (tz.3o-l4.oo WITA) adalah sangat sedikit dengan iumlah persentase 5o%, sore

(r6.3o-18.oo WITA) adalah sangat sedikit dengan iumlah persentase 382.

Skala intensitas tingkat kebisingan pada ruas ialan arteri primer dan sekunder di Kecamatan Baniarmasin

Utara saat jam-jam sibuk pada waktu pagi (o7.oo-o8.3o WITA) adalah sangat keras, siang (rz.3o-r4.oo WITA)

adalah sangat keras, sore (r6.3o-18.oo WITA) adalah sangat keras yaitu berkisar antara 8o (dB A)- too (dB A).

Dengan nilai tersebut dapat diketahui kebisingan pada ruas jalan arteri primer dan sekunder di Kecamatan

Banjarmasin Utara yang kesemuanya berada diatas baku mutu/ ambang batas yang ditetapkan yaitu 6o dB(A).
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