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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Surakarta merupakan salah satu Kota yang terletak di Jawa Tengah dengan 

berbagai atributnya sebagai Kota budaya, dengan jumlah penduduk 552.168 jiwa 

pada tahun 2013 dan mengalami pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2013. Hal 

inilah yang menyebabkan tingginya intensitas kegiatan dan pergerakan manusia 

maupun barang. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Surakarta tahun 2013 

mencapai 7,5%. Hal ini belum diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan untuk 

melayani kendaraan yang melintas di jalan kota, sehingga menyebabkan kemacetan 

terutama pada persimpangan sehingga arus massa dan barang belum dapat terlayani 

secara optimal.  

Persimpangan Jl. Slamet Riyadi-Jl-Dr. Rajiman-Jl. Transito-Jl. Joko Tingkir 

merupakan simpang stagger yang setiap hari dilewati berbagai jenis kendaraan 

bermotor maupun tak bermotor yang cukup padat. Simpang stagger ini merupakan 

jalur alternatif untuk aktifitas lalu lintas yang berasal dari Solo Baru, Sukoharjo dan 

Kartasura yang menuju ke pusat Kota Surakarta ataupun sebaliknya.  

Simpang stagger ini merupakan perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten 

Sukoharjo. Simpang ini mempertemukan Jl. Slamet Riyadi yang membujur dari arah 

Barat dengan Jl. Dr. Rajiman yang membujur dari arah Timur dan Jl. Transito yang 

membujur ke arah Utara serta Jl. Joko Tingkir ke arah selatan.  
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Permasalahan simpang stagger di atas yang sering terjadi adalah kendaraan 

harus berhenti pada area stagger yang berurutan karena mendapat sinyal merah 

sebelum lepas masuk ke lengan berikutnya. 

Berdasarkan pada permasalahan di atas perlu dilakukan analisa terhadap 

kondisi kinerja simpang tersebut. Pemecahan masalah pada simpang tersebut dapat 

dicoba dengan mengatur ulang persinyalan serta kondisi lalu lintas di simpang 

tersebut agar diperoleh kinerja yang optimal. Hal ini dilakukan dengan 

mengutamakan jalur utama yang volumenya lebih besar, sehingga dapat menghindari 

antrian panjang akibat lampu merah.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dibuat rumusan masalah di simpang stagger Jl. Slamet Riyadi Sukoharjo-Jl. Dr. 

Rajiman-Jl. Transito-Jl. Joko Tingkir, yaitu sebagai berikut: 

1. Berapa volume lalu lintas yang melewati simpang tersebut? 

2. Bagaimana kinerja simpang stagger saat ini? 

3. Apakah kinerja simpang tersebut sudah optimal, apabila belum optimal bagai 

mana cara mengatasinya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian di simpang stagger Jl. Slamet Riyadi Sukoharjo-Jl. Dr. 

Rajiman- Jl. Transito-Jl. Joko Tingkir adalah: 

1. Mengetahui besarnya volume arus lalu lintas pada persimpangan tersebut. 

2. Mengetahui tingkat kinerja simpang tersebut saat ini ditinjau dari: derajat 

kejenuhan, tundaan (delay) dan panjang antrian. 

3. Memberikan alternatif pengaturan masalah yang diperlukan dalam pengoptimalan 

kinerja simpang. 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas dan dapat terarah sesuai dengan tujuan dari 

penelitian, maka diberikan batasan-batasan masalah yang meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Perhitungan arus lalu lintas dilakukan selama 1 hari, perhitungan dilakukan hanya 

pada pukul 07.00-09.00 WIB, siang pukul 11.30-13.30 WIB, sore pukul 15.00-

17.00. 

2. Ukuran tingkat kinerja simpang meliputi: kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan 

(delay), dan panjang antrian. 

3. Perhitungan kinerja simpang berdasarkan MKJI (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia) 1997. 

 

 

 



4 
 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan kondisi langsung 

dilapangan. 

2. Menambah pemahaman di bidang manajemen lalulintas khususnya mengenai 

penanganan simpang stagger bersinyal. 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan masalah simpang stagger bersinyal. 

4. Sebagai masukan bagi instansi terkait untuk melakukan perbaikan kinerja 

persimpangan. 


