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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

 Bekonang adalah salah satu kota di Kabupaten Sukoharjo yang 

merupakan jalur alternatif yang menghubungkan antara Karanganyar , Bekonang, 

Sukoharjo, Palur, dan Surakarta. Bekonang dikenal juga sebagai kota penghasil 

genteng di Kabupaten Sukoharjo dan dikenal juga dengan pasar hewannya yang 

digelar sepekan sekali selain pasar sembakonya yang satu lokasi dengan pasar 

hewan. Hal ini banyak menarik minat penduduk kota lain untuk berkunjung ke 

kota ini, yang secara tidak langsung menambah padatnya arus lalu lintas di 

Bekonang. Kondisi ini memerlukan adanya manajemen lalu lintas yang tepat 

untuk mengatur kelancaran lalu lintas, khususnya di persimpangan jalan. 

Pertemuan jalan atau disebut juga simpang jalan merupakan suatu titik 

tempat pertemuan atau perpotongan jalan, tempat terjadinya berbagai pergerakan 

yang tidak sama arahnya atau memotong arus lalulintas lain, baik pergerakan yang 

dilakukan orang dengan kendaraan ataupun yang tanpa kendaraan (pedestrian). 

Pergerakan-pergerakan tersebut akan menggunakan ruang dan waktu secara 

bersamaan, sehingga akan mengakibatkan kecelakaan, antrian, kemacetan dan 

tundaan. Agar hal tersebut dapat dihindari sedini mungkin, juga waktu yang 

digunakan untuk melalui simpang dapat seminimal mungkin, maka perlu adanya 

pengaturan simpang. 

Simpang Bekonang atau pertemuan Jalan Mayor Ahmadi - Kapten Abdul 

Latif merupakan salah satu dari simpang tiga tak bersinyal di Bekonang. Simpang 

ini memiliki arus lalu lintas yang cukup besar dan dilewati berbagai jenis 

kendaraan bermotor maupun tak bermotor. Simpang ini juga merupakan jalur 

alternatif yang letaknya dekat dengan pasar sehingga pada jam sibuk memiliki 

kepadatan arus yang cukup besar. Hal ini sering menyebabkan terjadinya 

kemacetan, tundaan, dan antrian pada simpang tiga tak bersinyal di daerah 

tersebut.
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Simpang ini mempunyai hambatan samping pada pagi hari cukup tinggi, 

dan pada siang hari mempunyai hambatan samping yang sedang karena aktivitas 

di samping jalan pada pendekat simpang, seperti angkutan umum yang berhenti 

sekitar simpang agak banyak, cukup banyak pejalan kaki yang berjalan sepanjang 

atau melintasi pendekat akibat dari trotoar yang digunakan untuk berjualan, 

banyak kendaraan yang keluar masuk di samping jalan dari lingkungan sekitar 

simpang dan kendaraan parkir di depan pertokoan. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana kinerja simpang tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dibuat rumusan masalah 

pada simpang tiga tak bersinyal di Jalan Mayor Ahmadi - Kapten Abdul Latif 

Bekonang, sebagai berikut : 

1. Berapa besar kapasitas simpang tiga tak bersinyal di Jalan Mayor Ahmadi –

Kapten Abdul Latif Bekonang? 

2. Bagaimana tingkat kinerja simpang tiga tak bersinyal di Jalan Mayor Ahmadi 

- Kapten Abdul Latif Bekonang? 

3. Bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ditempuh untuk meningkatkan 

kinerja simpang tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Mengetahui besarnya kapasitas simpang tiga tak bersinyal di Jalan Mayor 

Ahmadi - Kapten Abdul Latif Bekonang. 

2. Mengetahui tingkat kinerja simpang tiga tak bersinyal di Jalan Mayor Ahmadi 

- Kapten Abdul Latif Bekonang yang meliputi : 

a. Derajat kejenuhan

b. Tundaan (delay)

c. Peluang antrian (QP %) 
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3. Memberikan alternatif pemecahan masalah yang terjadi pada simpang 

tersebut, jika kinerjanya tidak baik. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah pemahaman dan pengetahuan tentang ilmu teknik lalu lintas 

khususnya mengenai manajemen lalu lintas pada simpang tiga tak bersinyal. 

2. Sebagai penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan kondisi 

sesungguhnya yang terjadi di lapangan. 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan masalah simpang tiga tak bersinyal. 

E. Batasan Masalah

Agar analisa lebih terfokus, maka dibuat batasan-batasan masalah yang 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian adalah di Simpang Tiga Tak Bersinyal di Jalan Mayor 

Ahmadi - Kapten Abdul Latif Bekonang. 

2. Jenis kendaraan yang ada di lokasi dikelompokkan menjadi :kendaraan ringan 

(LV), kendaraan berat (HV) dan sepeda motor (MC), sedangkan kendaraan tak 

bermotor dianggap sebagai faktor hambatan samping. 

3. Perhitungan arus lalu lintas dilakukan pada hari Minggu (11 Juni dan 19 

November 2006) dan Senin (12 Juni dan 20 November 2006), pagi antara 

pukul 06.00-10.00 WIB, dan siang hari antara pukul 14.00-16.00 WIB. 

4. Ukuran tingkat kinerja simpang meliputi : derajat kejenuhan, tundaan (delay),

dan peluang antrian. 

5. Perhitungan kinerja simpang berdasarkan MKJI (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia) 1997. 

F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan studi literatur yang ada, studi kasus mengenai Simpang Tiga 

Tak Bersinyal Jalan Mayor Ahmadi –Kapten Abdul Latif Bekonang sampai saat 
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ini belum ada yang meneliti. Meskipun demikian, penelitian mengenai simpang 

tiga tak bersinyal yang pernah dilakukan adalah Evaluasi Karakteristik Lalu lintas 

dan Tingkat Pelayanan pada Simpang Tiga Tak Bersinyal (Studi Kasus Jl. 

Bhayangkara-Jl. Moh. Yamin Surakarta) oleh Wibowo (2004), Analisis Simpang 

Tak Bersinyal (Studi Kasus di Simpang Tiga Baron) oleh Akmal (2003), Analisis 

Kapasitas dan Tingkat Kinerja pada Simpang Tak Bersinyal (Studi Kasus 

Simpang Empat Jalan Yos Sudarso – Kapten Pattimura di Surakarta) oleh 

Widiyanti (2002) dan Analisis Kinerja Simpang Tiga Tak Bersinyal dan Alternatif 

Solusinya (Studi Kasus Simpang Tiga Bangak Banyudono Boyolali) oleh Abadi 

(2006).

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sejenis 

Berdasarkan penelitian pada Simpang Tiga Tak Bersinyal mempunyai 

persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan Metode 

MKJI 1997, hal yang sama diteliti antara lain dengan mencari nilai kapasitas 

simpang dan kinerja simpang tak bersinyal, serta perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu lokasi penelitian. 


