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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transportasi merupakan sektor penting dalam kehidupan. Permasalahan 

sektor transportasi merupakan permasalahan yang sering dijumpai saat ini. 

Kemacetan, polusi suara dan udara, antrian ataupun tundaan adalah 

permasalahan transportasi yang sering terjadi di kota – kota besar, salah 

satunya di Kota Surakarta. Prasarana transportasi yang banyak mendapat 

perhatian adalah transportasi darat khususnya jalan raya. Jalan raya memiliki 

fungsi melayani pergerakan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat 

lain. Sektor ekonomi akan berkembang pesat jika memiliki fasilitas jalan raya 

yang aman, nyaman, effisien, dan ekonomis. 

Seperti kota Surakarta saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

pesat sekitar 4,9% sampai 5,4% pada tahun 2012. Kondisi itu mendorong 

semakin banyaknya pergerakan yang dilakukan manusia ataupun barang. 

Bertumbuhnya perekonomian di kota Surakarta tidak didukung sarana dan 

prasarana yang memadai, sehingga pergerakan manusia dan barang tidak 

dapat berjalan secara optimal. Pertumbuhan kendaraan bermotor di kota 

Surakarta yang tiap tahunnya 7,5% per tahun tidak didukung dengan 

pertambahan kapasitas jalan untuk melayani laju kendaraan. Menurut Tim 

Penilai Wahana Tata Nugraha (WTN), salah satu permasalahan lalu lintas di 

Surakarta adalah jaringan jalan lingkar yang saat ini masih minim, sehingga 

kendaraan dalam bertonase berat masih melintas melalui jalan dalam kota. 

Hal ini menimbulkan banyak permasalahan lalu lintas pada ruas jalan – jalan 

tertentu terutama saat jam sibuk. Permasalahan yang terjadi di ruas jalan 

menyebabkan tidak optimalnya kinerja simpang. 

Simpang adalah simpul pada jaringan jalan yang mempertemukan ruas 

– ruas jalan yang berbeda arah pada satu titik dan merupakan faktor yang 
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penting guna mengoptimalkan proses transportasi. Karena simpang 

menentukan kapasitas dan waktu perjalanan suatu jaringan jalan. Selain 

sebagai titik temu ruas – ruas jalan yang berbeda arah, simpang merupakan 

tempat terjadinya titik konflik lalu lintas, karena pergerakan kendaraan akan 

menggunakan ruang dan waktu secara bersamaan, hal ini akan menyebabkan 

pertemuan pergerakan pada simpang. Di kota Surakarta sendiri memiliki 

banyak permasalahan yang terjadi pada simpang, salah satu permasalahannya 

adalah koordinasi antar simpang yang tidak optimal sehingga menyebabkan 

pertemuan pergerakan crossing dan diverting. 

Salah satu simpang di Jalan Yos Sudarso adalah pertemuan antara Jalan 

Yos Sudarso dengan Jalan Kalilarangan. Simpang tak bersinyal Kalilarangan 

merupakan akses dari Surakarta menuju Wonogiri atau sebaliknya, sehingga 

volume lalu lintas pada simpang ini padat dan sering terjadi kemacetan dan 

antrian panjang saat jam – jam tertentu. Masalah yang terjadi di simpang tak 

bersinyal Kalilarangan adalah masih ditemukannya titik konflik. 

Pembalikan arah arus lalu lintas adalah arah arus lalu lintas yang 

sebelumnya berjalan di lajur kiri dipindahkan ke lajur kanan, begitu juga 

sebaliknya. Pada persimpangan ini kendaraan dilajur kiri yang datang dari 

arah selatan akan dialihkan ke lajur kanan begitupun sebaliknya, dimana 

kendaraan dari arah utara sudah dialihkan arahnya ke lajur kanan pada 

simpang nonongan yaitu kendaraan yang datang dari arah barat keselatan 

langsung belok jalan terus mengambil lajur kanan jalan. 

Kondisi seperti ini sudah dilaksanakan di Jalan Praban di Surabaya, 

kondisi lingkungan Jalan Praban mirip dengan kondisi Jalan Yos Sudarso di 

kota Surakarta. Kondisi lingkungan kedua jalan tersebut adalah pusat 

perdagangan jadi termasuk kawasan komersil. Mungkin pembalikan arah arus 

lalu lintas dapat diterapkan juga di Jalan Yos Sudarso kota Surakarta. Dengan 

harapan lalu lintas di Jalan Yos Sudarso tidak macet. Atas dasar 

permasalahan tersebut, maka penyusun mencoba meneliti dan 

membandingkan antara kinerja simpang kondisi existing dengan kinerja 

simpang setelah terjadi pembalikan arah arus lalu lintas. 
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan  umum  yang  perlu  dipecahkan adalah bagaimana  

caranya mengurangi kemacetan lalu lintas di area persimpangan juga 

mengefektifkan jalan dengan memanfaatkan kinerja bagian jalinan? Dengan 

memperhatikan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kinerja simpang Jl. Kom. Yos Sudarso – Jl. Kalilarangan 

saat ini? 

2) Bagaimana kinerja bagian jalinan pada simpang jika ada pembalikan 

arah lalu-lintas? 

C. Tujuan 

Tujuan dari studi kasus pada Persimpangan Kalilarangan Jalan Yos 

Sudarso Surakarta ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui kinerja simpang Jl. Kom. Yos Sudarso – Jl. Kalilarangan 

saat ini. 

2) Mengetahui kinerja bagian jalinan pada simpang setelah ada 

pembalikan arah lalu-lintas. 

 

 
                Gambar I.1. Sketsa Kondisi Existing dan Pembalikan Arah 
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D. Batasan Masalah 

Adapun batasan Supaya penelitian ini tidak melebar maka perlu 

dijabarkan poin-poin sebagai variable penentu penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pengambilan data dilakukan pada jam puncak selama dua jam dan 

dua hari yang berbeda, yaitu: 

- Siang : Pukul 11.00 – 13.00 dengan pertimbangan pada jam – jam 

tersebut banyak aktifitas pekerja yang istirahat dan memulai 

bekerja lagi setelah istirahat. 

- Hari   : Rabu dan Sabtu. 

2) Untuk pembalikan arah arus lalulintas hanya sebagai asumsi untuk 

keperluan analisis yaitu dengan gambaran pergerakan yang awalnya 

di ruas sisi kiri kemudian dilakukan perubahan menjadi di ruas sisi 

kanan. 

3) Analisis kinerja yang dilakukan berdasarkan MKJI 1997 (Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia). 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari studi kasus ini adalah memberikan 

pemahaman di bidang manajemen lalu lintas khususnya mengenai 

penanganan persimpangan dengan pembalikan arus dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan masalah simpang dengan jalinan yang lebih baik dimasa yang akan 

datang. 


