
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan transportasi pada umumnya sangat berkaitan erat dengan

pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan di

kawasan tersebut. Perkembangan - perkembangan tersebut menimbulkan peningkatan

pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang juga akan

mengakibatkan peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Keseimbangan antara

transportasi dengan bidang lain tersebut diharapkan tidak menimbulkan gangguan

khususnya pada lalu lintas jalan raya dan jalan kereta api. Saat orang melakukan

perjalanan untuk suatu maksud tidak sama, pada tempat dan waktu yang sama maka

akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut seperti: kemacetan,

kecelakaan dan penurunan kualitas lingkungan di sekitar fasilitas trasportasi yang

salah satunya pertemuan sebidang antara perlintasan kereta api dan jalan raya.

Pertemuan sebidang antara jalan raya dengan jalan rel merupakan bentuk

pertemuan yang dapat menimbulkan masalah. Walaupun peranan sistem kontrol pada

pertemuan dua jalur prasarana transportasi tersebut (di Indonesia disebut lintasan)

saat ini banyak yang telah dioperasikan secara semi otomatis. Permasalahan yang

ditimbulkan pada pertemuan sebidang antara perlintasan jalan rel dan jalan raya bila

arus lalu lintas kendaraan pada pendekat lintasan sedemikian besar maka akan

menimbulkan tundaan dan panjang antrian yang cukup berarti.

Salah satu pertemuan sebidang antara perlintasan kereta api dengan jalan raya

di Surakarta adalah di Jalan Slamet Riyadi Purwosari yang banyak mempunyai

permasalahan seperti di atas. Ruas jalan sebelum masuk perlintasan juga terdapat

rumbell yang mempengaruhi kecepatan kendaraan yang melintasi jalan tersebut,

selain rumbell tingginya perlintasan kereta api dan memotong miring pada jalan dapat

berpergaruh pada kecepatan kendaraan. Lokasi perlintasan yang berdekatan dengan

stasiun juga berpengaruh terhadap lamanya penutupan perlintasan, sehingga dapat



berpengaruh pada lalu lintas di sekitar perlintasan. Penelitian ini dimaksudkan untuk

mengetahui seberapa berpengaruhnya perlintasan tersebut terhadap lalu lintas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan adalah

1. Bagaimana karakteristik arus lalu lintas di Ruas Jalan Slamet Riyadi Surakarta

dari arah barat ke timur di sekitar perlintasan palang kereta api Purwosari

Surakarta sebelah barat ?

2. Bagaimana kinerja Ruas Jalan Slamet Riyadi Surakarta akibat adanya perlintasan

rel kereta api yang memotong badan jalan ?

3. Bagaimana pengaruh perlintasan terhadap jalan dilihat dari grafik hubugan antara

panjang antrian dengan jumlah kendaraan dan volume dengan lama penutupan

perlintasan ?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini diadakan adalah :

1. Mengetahui karakteristik arus lalu lintas di Ruas Jalan Slamet Riyadi Surakarta

dari arah barat ke timur di sekitar perlintasan palang kereta api Purwosari

Surakarta sebelah barat.

2. Mengetahui kinerja di Ruas Jalan Slamet Riyadi Surakarta akibat adanya

perlintasan rel kereta api yang memotong badan jalan.

3. Mengetahui pengaruh perlintasan terhadap jalan dilihat dari grafik hubungan

antara panjang antrian dengan jumlah kendaraan dan volume dengan lama

penutupan perlintasan ?

D. Manfaat

Manfaat penelitian ini diadakan adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang

berhubungan dengan pertemuan sebidang antara jalan raya dengan rel kereta api.



2. Menerapkan ilmu yang diperolah di bangku kuliah dengan kondisi lingkungan.

3. Menambah pemahamam di bidang manajemen lalu lintas khususnya mengenai

ruas jalan.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini dititik beratkan sesuai dengan tujuan penelitian, agar tidak

meluas dan terarah, maka diberikan batasan-batasan masalah yang meliputi hal-hal

sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian adalah ruas jalan sekitar perlintasan kereta api Purwosari

Surakarta dengan tipe jalan empat lajur dua arah divided dari arah barat ke timur.

2. Waktu penelitian pada hari Sabtu, 26 Mei 2007 (hari non kerja) dan Selasa, 29

Mei 2007 (hari kerja) selama 12 jam yaitu pada pukul 06.00 BBWI – 18.00

BBWI.

3. Karakteristik arus lalu lintas yang dimaksud adalah kecepatan (speed), volume

dan kepadatan ruas jalan yang diamati.

4. Kinerja ruas jalan yang dicari adalah kapasitas, derajat kejenuhan, nilai tundaan,

panjang antrian.

5. Analisa hubungan antara panjang antrian dengan tundaan waktu saat palang

ditutup dan volume dengan lama penutupan perlintasan dilakukan dengan bantuan

program Excel.

6. Klasifikasi kendaraan dikelompokkan menjadi: sepeda motor, kendaraan ringan,

dan kendaraan berat yang mengacu pada MKJI 1997.

7. Analisa kecepatan, volume, kepadatan, kapasitas, derajat kejenuhan berpedoman

pada MKJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia,1997).

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini belum pernah dilakukan, namun penelitian sejenis tentang

pertemuan sebidang antara jalan raya dan jalan rel antara lain adalah :



1. Karakteristik Arus Lalu Lintas Jalan pada Pertemuan Jalan Rel di Kaliwungu

Kendal, oleh Arifah Puji Astuti (2002), Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Analisa Karakteristik Lalu Lintas Jalan Raya terhadap Lintasan Kereta Api (Studi

Kasus Jl. Menteri Supeno Tegal) oleh Ayu Dwi Maheswari (2002), Jurusan

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Analisis Karakteristik Lalu Lintas Jalan Raya pada Lintasan Kereta Api (Studi

Kasus Perlintasan Jalan Slamet Riyadi Makam Haji Kartasura) oleh Bakir Dwi

(2006), Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian sama-sama membahas tentang pertemuan sebidang antara jalan raya

dan jalan rel, karakteristik dan kinerja lalu lintas jalan raya pada perlintasan kereta

api, mengunakan Metode MKJI, 1997.

2. Perbedaan tentang lokasi perlintasan jalan rel yang diteliti, perbedaan cara survai

yang dilakukan, metode yang dipakai untuk antrian dan analisa terhadap volume

dan kecepatan pada tiga lokasi yang telah ditentukan.


