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Abstrak
Surabaya merupakan salah satu kota besar yang ada di
Indonesia yang memiliki penduduk yang padat. Banyak aktivitas
kehidupan yang terjadi di Surabaya karena kepadatan ini. Oleh
karena aktivitas kehidupan setiap harinya selalu meningkat maka
memiliki dampak terhadap perkembangan transportasi sebagai
sarana yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan
akibatnya adalah saat ini Surabaya merupakan kota yang
mengalami kemacetan. Akibat dari kemacetan inilah yang
menyebabkan pemerintah kota Surabaya merencanakan suatu
transportasi massal yang disebut Bus Rapid Transit atau yang
lebih dikenal dengan busway. Busway merupakan alternatif
transportasi yang lebih aman dan nyaman yang dibangun untuk
mengurangi kemacetan yang terjadi terutama untuk pengguna
kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Untuk
mengetahui dampak dari rencana pembangunan busway ini
terhadap kemacetan lalu lintas yang terjadi di Surabaya, pada
penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik. Pada
pendekatan sistem dinamik ini akan digambarkan hubungan sebab
akibat antar variabel yang mempengaruhi sistem kemacetan lalu
lintas di Surabaya. Kemacetan yang ada pada penelitian ini adalah
berupa orang yang menggunakan sarana transportasi seperti mobil
pribadi, sepeda motor, lyn, bus dan angkutan umum lainnya untuk
melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Pada pemodelan ini,
variabel yang merupakan faktor-faktor pendukung dari sistem ini
antara lain jumlah pengguna kendaraan pribadi, lyn, bus dan
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angkutan umum lainnya. Variabel calon penumpang busway,
variabel dampak polusi, variabel biaya operasional dan beberapa
variabel penunjang lainnya. Dari penelitian ini, akan didapatkan
hasil mengenai dampak rencana pembangunan busway terhadap
kemacetan hasil skenario. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
kebijaksanaan yang terbaik adalah dengan re-routing lyn dan bus
serta pembatasan penggunaan motor dan mobil pribadi. Dengan
kebijaksanaan ini, kemacetan lalu lintas mengalami penurunan
dan masyarakat yang menggunakan busway mengalami
peningkatan setiap tahunnya.
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