
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transportasi di Kota Surakarta berkembang seiring dengan 

berkembangnya jumlah penduduk, meningkatnya kesempatan kerja  dantingkat 

pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan di Kota 

Surakartayaitu:kemacetan lalulintas. Berkaitan dengan hal tersebutDishubkominfo 

Surakarta sejak 17 Maret 2016 melakukan perubahan terhadap sistem lalulintas di 

beberapa ruas. Ruas tersebut adalah Jl. DR. Radjiman (Simpang Baron – Simpang 

Jongke), Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Jl. Agus Salim yang diubah sistemnya dari 

dua arah menjadi satu arah dilengkapi dengan sistem contra flow untuk angkutan 

umum.  

Perubahan sistem satu arah ini berdampak pada peningkatan kepadatan 

lalulintas di tempat lain.Salah satunya adalah diSimpang Purwosari (Jl. Slamet 

Riyadi - Jl KH Agus Salim)Simpang ini dilihat dari bentuk fisik di lapangan dapat 

dikategorikan sebagai simpang tak bersinyal karena tidak dilengkapi dengan 

pengaturan traffic light.Akan tetapi karena ada fasilitas bundaran (tugu) di 

simpang tersebut maka dapat juga diketegorikan sebagai simpang dengan 

bundaran. 

Kinerja suatu simpang merupakan faktor utama dalam menentukan 

penanganan yang paling tepat untuk mengoptimalkan fungsi simpang. Meskipun 

demikian parameter yang digunakan untuk menilai kinerja suatu simpangakan 

berbeda jika tipe simpangnya berbeda. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 

1997) menyatakan parameter kinerja simpang tak bersinyal  mencakup; kapasitas,  

derajat kejenuhan, tundaan dan peluang antrian. Sedangkan parameter simpang 

bundaran mencakup: kapasitas,derajat kejenuhan, tundaan dan peluang antrian. 

Meskipun parameter lengkap kinerja kedua pengaturan simpang diatas 

berbeda, akan tetapi ada kesamaan unsur parameter pada keduanya juga, yaitu 

pada derajat kejenuhan dan tundaan. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan 
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untuk mengetahui gambaran hasil kinerja simpang yang diatur dengan bundaran 

atau simpang tak bersinyal. 

 

B. RumusanMasalah 

 Dari penjabaran latar belakang diatas, dapat diambil suatu rumusan 

masalah yaitu: 

1) Bagaimanakah volume lalulintas simpang Purwosari saat ini? 

2) Berapa besar kapasitas simpang tersebut jika dianggap simpang tak bersinyal 

atau bundaran? 

3) Bagaimana kondisi kinerja simpang tersebut pada masing-masing tipe 

simpang? 

 

C. TujuanPenelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1) Mengetahui volume lalulintas simpang Purwosari pada kondisi saat ini. 

2) Menghitung besarnya kapasitassimpang tersebut jika dianggap simpang tak 

bersinyal atau bundaran. 

3) Mengetahui kondisi kinerjasimpang tersebut jika dianggap simpang tak 

bersinyal atau bundaran. 

 

D. ManfaatPenelitian 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bahan pertimbangan bagi instansi terkait. 

2) Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis. 

3) Bagi para pengamat bidang transportasi pada umumnya, penelitian 

inidiharapkan akan mendorong penelitian berikutnya yang lebih sempurna. 

 

E. BatasanMasalah 

Penelitian ini mempunyai batasan masalah yaitu:  

1) Jenis kendaraan yang disurvai yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, 

sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor 
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2) Penelitian ini dilakukan pada hari kerja saat jam puncak, pukul 06.00 – 08.00 

WIB dan 16.00 – 18.00 WIB 

3) Survai dilakukan dengan menggunakan alat penghitung waktu dan alat tulis. 

4) Parameter kinerja simpang tak bersinyal dan bundaran yang ditinjau 

adalah:derajat kejenuhan, tundaan (delay), dan peluang antrian.  

5) Perhitungan kinerja simpang berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

(MKJI, 1997). 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Penelitian mengenai analisis kinerja simpang tak bersinyal dan bundaran 

pada Simpang Purwosari Jl.Brigjen Slamet Riyadi dengan  Jl.KH. Agus Salim 

Surakarta, belum pernah dilakukan. Meskipun demikian penelitian sejenispernah 

dilakukan oleh Triyoko (2007)yaitu:Evaluasi Kinerja Simpang Tiga Tak Bersinyal 

Dengan Meode MKJI 1997 (Studi Kasus Simpang Tiga Jalan Ketileng Raya-

Semarang Selatan), dan Wahyudi dkk (2007) tentang Evaluasi Kinerja Simpang 

BundaranBaron Surakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 


