
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan sarana transportasi yang jauh lebih cepat dibandingkan 

pertumbuhan prasarana jalan, menyebabkan gangguan terhadap arus lalulintas 

sehingga terjadi kemacetan terutama jika tidak adanya pengaturan-pengaturan 

yang efektif. Agar kegiatan transportasi khususnya di jalan raya dapat berjalan 

dengan lancar, perlu pembangunan prasarana jalan baik dari segi kuantitas dan 

kualitasnya diimbangi dengan pengaturan yang tepat.  

Pengaturan dengan menggunakan lampu lalulintas termasuk yang paling 

efektif terutama jika volume lalulintas pada simpang relatif tinggi. Pengaturan ini 

dapat mengurangi atau menghilangkan titik konflik pada simpang dengan 

memisahkan pergerakan arus lalulintas pada waktu yang berbeda-beda. 

Timbulnya kemacetan tentunya juga akan memberikan suatu kerugian 

tersendiri bagi pengguna jalan. Borosnya penggunaan bahan bakar merupakan 

salah satu bentuk kerugian yang timbul akibat kemacetan, selain pengeluaran 

biaya untuk bahan bakar meningkat di sisi lain persediaan bahan bakar suatu saat 

akan mengalami penurunan karena adanya penggunaan yang terus-menerus. 

Keterbatasan sumber daya alam yang berupa minyak bumi menyebabkan setiap 

pemakaian bahan bakar minyak untuk berbagai kebutuhan termasuk bagi 

kendaraan bermotor memerlukan peraturan yang khusus sehingga dalam 

penggunaannya dapat seefektif dan seefisien mungkin. 

Simpang tiga antara Jalan Diponegoro No. 30 dan arah keluar terminal 

Kartasura merupakan simpang tiga bersinyal yang padat. Terlebih lagi Jalan 

Diponegoro No.30 merupakan jalan utama penghubung Kota Solo dan Kota 

Semarang serta kota-kota sekitarnya. Simpang tersebut memerlukan suatu sistem 

pengaturan, yang berupa lampu lalulintas dengan tujuan untuk menjaga 

keselamatan arus lalulintas dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, 

terarah dan tidak menimbulkan keraguan.  

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan di atas maka 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penataan lampu lalulintas (traffic light) di simpang tiga antara 

Jalan Diponegoro No. 30 dan arah keluar Terminal Kartasura? 

2. Bagaimana kinerja simpang bersinyal tersebut? 

3. Berapa besar nilai bahan bakar yang hilang saat terkena lampu merah apabila 

belum didapat kondisi persinyalan yang baik dan setelah didapat kondisi 

persinyalan yang baik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui penataan lampu lalulintas (traffic light) di simpang tiga antara 

Jalan Diponegoro No. 30 dan arah keluar terminal Kartasura. 

2. Mengetahui kinerja simpang bersinyal tersebut. 

3. Mengetahui besar nilai bahan bakar yang hilang saat terkena lampu merah 

apabila belum didapat kondisi persinyalan yang baik dan setelah didapat 

kondisi persinyalan yang baik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan simpang bersinyal. 

2. Secara teoritis menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya 

yang berhubungan dengan manajemen lalulintas. 

 

E. Batasan Masalah 

1. Lokasi yang ditinjau di simpang tiga antara Jalan Diponegoro No. 30 dan arah 

keluar terminal Kartasura. 

2. Jenis kendaraan terdiri dari: kendaraan berat, ringan, sepeda motor dan 

kendaraan tidak bermotor. 



3. Variabel yang ditinjau adalah: 

a. Arus lalu lintas 

b. Kapasitas simpang 

c. Derajat kejenuhan 

d. Waktu siklus lampu lalu lintas 

e. Panjang antrian 

f. Kendaraan terhenti 

g. Tundaan 

h. Besar pengeluaran bahan bakar 

4. Penelitian dilakukan hanya pada jalur utama saja, sedangkan jalur lambat 

diabaikan. 

5. Perhitungan kinerja simpang berdasarkan MKJI (1997). 

6. Nilai ekonomis yang dihitung adalah hanya besar nilai bahan bakar yang 

hilang saat terkena lampu merah. 

7. Kendaraan yang dihitung untuk perhitungan nilai ekonomis adalah kendaraan 

yang berhenti saat lampu merah saja. 

8. Percobaan untuk mengetahui besar bahan bakar yang hilang dilakukan dengan 

kendaraan sampel, yaitu sepeda motor Honda Grand 100 cc, tahun 1994 dan 

mobil Suzuki Katana Independent 1000 cc, tahun 1997. 

9. Pelaksanaan penelitian dilakukan 7 hari dengan mengambil waktu yang 

diperkirakan terjadi jam puncak, yaitu pada pukul 06.30 – 08.30 BBWI, 12.30 

– 14.30 BBWI dan 15.30 – 17.30 BBWI. Sedangkan khusus hari Jum’at, 

penelitian dilakukan pada pukul 06.30 – 08.30 BBWI, 13.00 – 15.00 BBWI 

dan 15.30 – 17.30 BBWI. 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Penelitian yang berjudul Analisis Penataan Lampu Lalulintas, Kinerja 

Simpang dan Dampaknya Terhadap Nilai Ekonomis ini adalah asli dan belum 

pernah dilakukan penelitian pada lokasi yang sama sebelumnya. 

 

 



G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

 Beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dibanding dengan 

penelitian sebelumnya, antara lain: 

1. Mawarni dan Hapsari (2005), dengan judul “Analisis Penataan dan Koordinasi 

Lampu Lalulintas serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Ekonomis (Studi Kasus 

Jalan Veteran – Pemuda, Klaten)”. 

a.  Persamaan: 

1).  Menganalisis besarnya kapasitas, panjang antrian dan derajat kejenuhan 

sesuai dengan kondisi yang ada pada saat penelitian. 

2).  Mencari besarnya waktu siklus. 

3).  Mencari nilai ekonomis akibat hilangnya waktu dan bahan bakar yang 

hilang. 

b.  Perbedaan: 

1).  Penelitian sebelumnya mengkoordinasikan lampu lalulintas. 

2).  Penelitian sebelumnya mencari besarnya kecepatan. 

2. Alegita (2004), dengan judul “Analisa Kinerja Simpang Bersinyal (Studi 

Kasus Simpang Empat Brebes)” dan Wardhana (2004) dengan judul “Analisis 

Kinerja Simpang Empat Bersinyal (Studi Kasus Jalan Sutan Syahrir – Jalan 

Arifin, Surakarta)”. 

a.  Persamaan: 

1).  Menganalisis besarnya kapasitas, panjang antrian dan derajat 

kejenuhan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat penelitian. 

2).  Mencari besarnya waktu siklus. 

3).  Tidak mencari besarnya kecepatan. 

b.  Perbedaan: 

Penelitian sebelumnya tidak mencari nilai ekonomis akibat 

hilangnya waktu dan bahan bakar yang hilang. 
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