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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

 Pesatnya pertumbuhan kota dalam dasawarsa terakhir, khususnya 

berkenaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan terjadinya proses 

aglomerasi wilayah telah memunculkan konsekuensi logis berupa meningkatnya 

permintaan terhadap lahan guna pembangunan pusat-pusat kegiatan bisnis, 

komersial, perdagangan, industri, perumahan, sekolah dan lain-lain.  

Seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian sebagai wujud 

keberhasilan pembangunan, maka mobilitas orang dan barang akan terus 

meningkat. Kendaraan bermotor sebagai alat transportasi orang dan barang, juga 

memberikan kontribusi yang sangat dominan pada pencemaran lingkungan berupa 

emisi material kimia karena gas buang, getaran dan kebisingan (Efendi, 2003). 

 Pembangunan perumahan di perkotaan semakin lama semakin meningkat 

sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Keberadaan perumahan-

perumahan tersebut, terutama Perumahan Dalung merupakan perumahan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan karena perumahan yang ada di 

wilayah Kota Denpasar sudah semakin padat. 

 Kondisi pada saat ini Perumahan Dalung Permai merupakan perumahan 

yang memiliki empat jalan akses untuk keluar masuk, hal ini dimanfaatkan oleh 

masyarakat di luar perumahan dalung untuk menuju ke tempat kerja sebagai jalan 

alternatif bila pada jalan utama mengalami kondisi macet. 
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  Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak dikehendaki manusia. 

Sumber utama kebisingan lalu lintas pada jalan raya adalah kendaraan berat (truk, 

bus) dan kendaraan ringan (sepeda motor, mobil penumpang) (Malkamah, 1992). 

Kebisingan dapat diartikan sebagai pencemaran suara karena masuknya suara 

yang tidak diinginkan ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas 

lingkungan menurun karena tidak sesuai peruntukkannya, sehingga berdampak 

negatif  kepada faktor fisiologi dan psikologi manusia yang erat kaitannya dengan 

penurunan kualitas hidup (kesehatan) (Siswanto,1991). Pada beberapa kawasan 

peruntukan seperti perumahan diusahakan harus mempunyai ambang batas 

kebisingan yang sesuai dengan baku mutu kebisingan sehingga terbebas dari 

polusi suara.  

 Perumahan Dalung Permai merupakan perumahan yang memiliki 

bangkitan perjalanan yang cukup tinggi, karena perumahan tersebut banyak 

memiliki akses jalan menuju ke tempat kerja baik bekerja di pemerintahan, swasta 

maupun ke sekolah-sekolah serta pusat-pusat perbelanjaan  dan hiburan. Dengan 

tingkat aktivitas yang tinggi, maka volume lalu lintas pada perumahan tersebut 

sangat banyak ditambah lagi dengan adanya aktivitas lain yang berasal dari luar 

perumahan yang masuk ke area perumahan.  

 Jalur utama yang ada di Perumahan Dalung Permai sering digunakan 

menjadi jalur alternatif oleh pengendara kendaraan bermotor untuk mencapai 

tujuannya. Oleh karena itu faktor tersebut juga akan sangat mempengaruhi volume 

lalu lintas serta berpengaruh pula terhadap tingkat kebisingan lalu lintas di 

lingkungan perumahan.   
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     Provinsi Bali telah memiliki baku mutu tingkat kebisingan yang telah 

diatur di dalam Peraturan  Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku 

Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Dari 

hasil tingkat pengukuran kebisingan ini akan diketahui apakah standar baku mutu 

tingkat kebisingan yang ada masih memadai jika dikaitkan dengan persepsi 

penduduk mengenai gangguan kebisingan akibat lalu lintas.  

 Di dalam baku mutu tingkat kebisingan Provinsi Bali telah ditentukan 

bahwa ambang batas tingkat kebisingan untuk kawasan perumahan dan 

pemukiman adalah sebesar 55 dB(A). Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

akan dapat dijadikan dasar untuk menunjang pelaksanaan Peraturan  Gubernur 

Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria 

Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan 

permasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik lalu lintas di lingkungan Perumahan Dalung 

Permai. 

2. Berapakah tingkat kebisingan lalu lintas di lingkungan Perumahan Dalung 

Permai. 

3. Bagaimanakah persepsi penduduk terhadap tingkat kebisingan lalu lintas di 

lingkungan Perumahan Dalung Permai. 
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 1.3  Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka 

tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui karakteristik lalu lintas di lingkungan Perumahan Dalung Permai. 

2. Mengetahui  tingkat kebisingan lalu lintas di lingkungan Perumahan Dalung 

Permai.  

3. Mengetahui persepsi  penduduk terhadap tingkat kebisingan lalu lintas di 

lingkungan Perumahan Dalung Permai.  

 

1.4   Manfaat Penelitian  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :  

1. Memberikan usulan terhadap kebijakan pengaturan lalu lintas untuk 

lingkungan perumahan 

2. Memberikan informasi tentang tingkat kebisingan lalu lintas pada lingkungan 

perumahan. 

3. Mengetahui persepsi penduduk terhadap tingkat kebisingan lalu lintas di 

lingkungan perumahan.  

4. Memberikan masukan dalam membuat pedoman, peraturan yang akan datang 

dan manajemen lalu lintas untuk mengurangi tingkat kebisingan lalu lintas dan 

perencanaan penataan kota khususnya di Provinsi Bali. 

 

  

 


