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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permasalahan transportasi seperti kemacetan, polusi udara, kecelakaan, 

antrian maupun tundaan biasa dijumpai dengan tingkat kuantitas yang rendah 

maupun besar. Permasalahan tersebut sering dijumpai di beberapa kota di Indonesia 

termasuk di Sukoharjo. 

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang 

merupakan lintas jalur penghubung antara Wonogiri dan Surakarta. Sukoharjo juga 

dikenal sebagai kota industri dan pariwisata yang banyak menarik minat penduduk 

kota lain untuk berkunjung ke kota ini, sehingga secara tidak langsung menambah 

padatnya arus lalu lintas di Sukoharjo dan diperlukan adanya manajemen lalu lintas 

yang tepat untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas, khususnya di daerah 

persimpangan. 

Simpang Telukan merupakan salah satu dari simpang empat bersinyal di 

Sukoharjo. Simpang Telukan berpotensi menimbulkan kecelakaan, antrian, 

kemacetan dan tundaan karena arus lalu lintasnya yang cukup padat terutama pada 

saat jam sibuk dengan berbagai jenis kendaraan di dalamnya. Arus lalu lintas yang 

melalui simpang tersebut adalah arus dari dan menuju Sukoharjo, Solo Baru dan 

Surakarta. Tipe lingkungan jalan sekitar simpang empat Telukan merupakan daerah 

komersial, hal ini bisa dilihat dengan adanya perkantoran, bengkel, rumah makan dan 

pertokoan. Banyak bus dan angkutan kota yang berhenti di dekat simpang mencari 

penumpang, yang mengakibatkan kemacetan pada jalan tersebut. Terdapat aktifitas 

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

menaikkan atau menurunkan penumpang serta kendaraan yang keluar masuk di 

samping jalan dari lingkungan sekitar simpang yang cukup banyak. Simpang ini juga 

merupakan jalur utama untuk masuk atau keluar yang menuju ke pusat-pusat 

kegiatan di kota tersebut. Dengan demikian arus lalu lintas yang melewati simpang 

tersebut setiap harinya cukup banyak terutama pada jam-jam tertentu. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan analisis terhadap 

karakteristik dan kinerja dari simpang empat bersinyal di Telukan Grogol Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dibuat suatu perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik lalu lintas di simpang empat Telukan? 

2. Bagaimana kinerja simpang empat Telukan dalam memberikan layanan terhadap 

lalu lintas yang ada? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik simpang empat Telukan yakni volume lalu lintas pada 

simpang tersebut. 

2. Mengetahui kinerja simpang empat Telukan, meliputi: kapasitas, derajat 

kejenuhan, panjang antrian, tundaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan dalam mengevaluasi tingkat kinerja pada simpang 

bersinyal. 

2. Menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan kondisi langsung di 

lapangan. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka diberi batasan-batasan 

sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian, yaitu di Simpang Empat Telukan Grogol Sukoharjo. 

2. Kendaraan yang lewat pada persimpangan dianggap berjalan sesuai dengan 

lajurnya sejak mendekati persimpangan dan apabila terjadi antrian, kendaraan di 
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belakang yang memiliki kecepatan lebih tinggi dari kendaraan di depannya akan 

melakukan perlambatan. 

3. Jenis kendaraan yang diteliti adalah: 

a. Kendaraan ringan (LV), seperti: minibus, microtruck, mobil sedan, jeep, van, 

mobil box dan pick up. 

b. Kendaraan berat (HV), seperti: truk 2 as, truk 3 as, truk gandeng dan bus.  

c. Sepeda Motor (MC). 

d. Kendaraan tak bermotor, seperti: gerobak, sepeda dan becak tidak dianggap 

sebagai bagian dari arus lalu lintas tetapi sebagai unsur hambatan samping. 

4. Kondisi kapasitas simpang sesuai dengan yang ada sekarang (kondisi existing). 

5. Volume lalu lintas berdasarkan jam sibuk dan yang digunakan dalam analisa 

perhitungan adalah volume selama satu jam terpadat. 

6. Ukuran kinerja simpang yang diteliti meliputi: derajat kejenuhan, panjang 

antrian, kendaraan terhenti dan tundaan. 

7. Analisis perhitungan menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian tentang simpang bersinyal sering dilakukan, tetapi pada 

simpang empat bersinyal Telukan belum pernah diadakan penelitian. 

Beberapa penelitian simpang bersinyal yang pernah dilakukan, diantaranya: 

1. Simpang empat bersinyal (Studi Kasus Simpang Empat Brebes) oleh Alegita 

(2004), Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Simpang empat bersinyal (Studi Kasus Simpang Empat Alun-alun Kota Sragen) 

oleh Sundaryanto (2005), Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Simpang empat bersinyal (Studi Kasus Simpang Empat Dawung Surakarta) oleh 

Burhani (2007), Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Alegita, 2004 (Simpang Empat 

Brebes), Sundaryanto, 2005 (Simpang Empat Alun-alun Kota Sragen), dan Burhani, 

2007 (Simpang Empat Dawung Surakarta) adalah: 

1. Penggunaan Metode MKJI 1997 dalam analisa. 

2. Bentuk simpang adalah simpang bersinyal. 

3. Membahas tentang karakteristik arus lalu lintas di simpang. 

4. Analisa kinerja simpang terdiri dari: kapasitas, derajat kejenuhan, panjang 

antrian, kendaraan terhenti serta tundaan yang terjadi. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Alegita, 2004 (Simpang Empat 

Brebes), Sundaryanto, 2005 (Simpang Empat Alun-alun Kota Sragen), dan Burhani, 

2007 (Simpang Empat Dawung Surakarta) adalah: 

1. Perbedaan tentang lokasi simpang yang diteliti. 

2. Perbedaan tentang hasil karakteristik dan kinerja simpang yang diteliti. 

 

 

 

 


