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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah umum yang dihadapi oleh kota-kota besar termasuk Kota 

Solo adalah kemacetan lalu lintas. Masalah ini timbul akibat pertumbuhan 

sarana transportasi yang jauh lebih cepat melebihi pertumbuhan prasarana 

jalan. Gangguan terhadap arus lalu lintas akan menyebabkan kemacetan 

berkepanjangan terutama jika tidak ada pengaturan-pengaturan yang 

efektif seperti lampu lalu lintas (traffic light), misalnya pada simpang yang 

mempunyai arus lalu lintas padat. 

Lampu lalu lintas adalah suatu piranti pemberi sinyal yang 

ditempatkan di persimpangan jalan, penyeberangan jalan, atau lokasi-

lokasi lain untuk menunjukkan keadaan aman untuk mengendarai atau 

berjalan sesuai dengan kode universal (dan suatu urutan yang persis bagi 

orang-orang yang menderita buta warna). (Wikipedia Indonesia) 

Salah satu tujuan diterapkan lampu lalu lintas adalah menciptakan 

pergerakan dan hak berjalan secara bergantian dan teratur sehingga 

meningkatkan daya tampung pertemuan jalan dalam melayani arus lalu 

lintas. Sistem lampu lalu lintas berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan 

efisiensi pergerakan lalu lintas. 

Pengaturan lampu lalu lintas di pertemuan jalan sangat penting 

dilakukan karena kondisi jaringan jalan dipengaruhi oleh kapasitas 

pertemuan jalan. Hal ini mempengaruhi tingkat kemacetan pada 

pertemuan jalan tersebut. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan 

yang dapat mengganggu aktifitas penduduk, ditandai dengan adanya 



kepadatan di sebagian besar jaringan jalan terutama pada jam-jam sibuk 

baik pagi, siang dan sore hari. 

Jalan Slamet Riyadi Surakarta terutama Ruas Gendengan sampai 

Ruas Novotel merupakan jalan utama yang membagi daerah pusat 

kegiatan terpenting di Surakarta. Ruas Gendengan sampai Ruas Novotel 

merupakan jalan empat lajur satu arah dengan 1 lajur digunakan untuk on 

street parking. Kondisi Ruas Gendengan sampai Ruas Novotel yang terdiri 

dari beberapa simpang memungkinkan pengaturan lalu lintas dengan 

mengkoordinasikan simpang-simpang tersebut. Maka sangatlah cocok 

untuk diterapkan suatu sistem lalu lintas terkoordinasi, sehingga 

memungkinkan kendaraan-kendaraan yang bergerak dengan kecepatan 

yang ditentukan akan mendapatkan nyala lampu hijau pada setiap 

persimpangan, kejadian ini disebut greenwave atau gelombang hijau. Oleh 

karena itu, Ruas Gendengan sampai Ruas Novotel sangat cocok dilakukan 

studi kasus tentang koordinasi waktu bersinyal. Penelitian ini merupakan 

bagian dari analisa koordinasi waktu bersinyal, yaitu berupa evaluasi waktu 

sinyalnya. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana nilai waktu sinyal masing-masing simpang di lapangan? 

2. Bagaimana nilai waktu sinyal dengan Metode Manual Kapasitas Jalan 

(MKJI) 1997? 

3. Bagaimana nilai waktu sinyal dengan Metode Indonesian Highway 

Capacity Manual (IHCM) 1993? 

4. Bagaimanakah nilai waktu sinyal kedua metode tersebut? 



 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian pada Ruas Gendengan 

sampai Ruas Novotel ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui waktu sinyal masing – masing simpang di lapangan. 

2. Mengetahui waktu sinyal menurut Metode Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia (MKJI) 1997.  

3. Mengetahui waktu sinyal menurut Metode Indonesian Highway 

Capacity Manual (IHCM) 1993. 

4. Membandingkan nilai waktu sinyal kedua metode tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan mengenai waktu persinyalan lampu lalu lintas. 

2. Meningkatkan keamanan dan kenyaman pemakai jalan yang melalui 

persimpangan. 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan masalah pengaturan sinyal. 

 

E. Batasan Masalah  

Untuk memudahkan pembahasan maka perlu ada pembatasan 

yaitu:  

1. Lokasi yang ditinjau hanya pada ruas Jalan Slamet Riyadi Surakarta 

(Ruas Gendengan sampai Ruas Ngapeman).  

2. Variabel yang ditinjau adalah :  

a. Arus lalulintas. 

b. Penentuan fase dan waktu sinyal. 



3. Jenis kendaraan yang dijadikan bahan penelitian adalah meliputi: 

kendaraan berat (bus, truck dan kendaraan lainnya), kendaraan ringan 

(mobil, taxi dan kendaraan ringan lainnya), kendaraan bermotor 

(kendaraan roda dua) dan kendaraan tak bermotor (becak, andong dan 

sepeda). 

4. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 hari, dilakukan pada hari 

Kamis dan Sabtu dengan mengambil jam-jam yang diperkirakan terjadi 

jam-jam puncak yaitu pukul 06.00-08.00, 11.00-14.00, dan 16.00-18.00.  

5. Metode analisis mengacu pada MKJI 1997 dan IHCM 1993 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai Evaluasi Sinyal pada Simpang Bersinyal (Studi 

Kasus Simpang Empat Gendengan–Simpang Empat Novotel Jalan Slamet 

Riyadi Surakarta) belum pernah diteliti. Meskipun demikian penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan adalah  Analisis Pengoperasian Lampu Lalu 

Lintas berdasarkan Metode MKJI 1997 (Ermansyah, 2003) dan Perencanaan 

Simpang Stragger Bersinyal dengan metode Indonesian Highway Capacity 

Manual (IHCM) 1993 (Hariyanto, 2005).  

 

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sejenis 

Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah: 

1. Menghitung besarnya volume, data geometri simpang dan data waktu 

sinyal. 

2. Jenis kendaraan yang diteliti adalah kendaraan bermotor, baik 

kendaraan berat, kendaraan ringan, sepeda motor, dan kendaraan tak 

bermotor. 

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah: 



1. Lokasi penelitian yang diamati adalah 3 simpang, dan ditinjau secara 

bersamaan, sedangkan penelitian sebelumnya hanya meninjau pada 

satu simpang saja. 

2. Penelitian ini mengacu pada Metode MKJI 1997 dan Metode IHCM 

1993, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berdasarkan Metode 

MKJI 1997 atau hanya menggunakan Metode IHCM 1993 saja. 

 


