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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Desa Makamhaji merupakan salah satu desa di Kabupaten Sukoharjo, Jawa 

Tengah. Di tempat tersebut terdapat sebuah underpass yang merupakan jalur 

alternatif yang menghubungkan Solo dengan Kabupaten Sukoharjo. Sebelum 

dibangun underpass jalur alternatif ini kerap menjadi langganan kemacetan yang  

disebabkan oleh adanya pintu perlintasan kereta api. Oleh karena itu untuk 

mengurangi kemacetan tersebut maka Pemerintah Daerah Sukoharjo membangun  

underpass. Pada kasus ini underpass dibangun dibawah jalur kereta api, maka para  

pengendarapun tidak perlu merasakan kemacetan lagi untuk menunggu kereta api  

melintas.   

Seiring berjalannya waktu pembangunan underpass Makamhaji  terus 

dirundung masalah, seperti kemacetan yang masih terjadi, sistem drainase, serta 

desain underpass yang kurang tepat, yang menyebabkan jalan dari arah Desa 

Purbayan menjadi hambatan samping dan menyebabkan kemacetan dari arah 

masuk dan keluar underpass tersebut. Hal ini dapat menyebabkan nilai hambatan 

samping tinggi sehingga kapasitas ruas tersebut menjadi menurun. Kemacetan 

pada puncak terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja, oleh karena itu 

penelitian ini perlu dilakukan, untuk mengetahui kondisi kinerjanya. 

 

1.2     Rumusan  Masalah 

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan-

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kondisi geometri dan lingkungan di ruas jalan underpass 

Makamhaji? 

2. Bagaimanakah kondisi arus lalu-lintas pada jalan tersebut? 

3. Bagaimana kondisi kapasitas dan kinerja ruas jalan tersebut? 
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1.3    Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini  adalah : 

1. Mengetahui kondisi lingkungan dan geometri jalan underpass Makamhaji. 

2. Mengetahui volume arus lalu lintas di jalan tersebut. 

3. Mengetahui kapasitas jalan dan kinrja ruas jalan tersebut. 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari peneltian ini adalah dapat memberi masukan 

kepada instansi tekait untuk dapat menata lalu lintas dikawasan Jalan Slamet 

Riyadi, Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di underpass Makamhaji sehingga 

kemacetan lalu lintas berkurang dan arus lalu lintas menjadi lebih lancar. 

 

1.5    Batasan Masalah 

Lingkup permasalahan penelitian ini di batasan pada hal berikut : 

1. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Slamet Riyadi, Kabupaten Sukoharjo 

tepatnya di underpass Makamhaji 

2. Penelitian dilakukan 1  hari  pada hari  Sabtu , berpedoman dengan 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. 

3. Jenis kendaraan berupa kendaraan berat, kendaraan ringan dan sepeda 

motor, yang melintasi jalan tersebut. 

4. Kinerja ruas jalan yang dimaksud adalah derajat kejenuhan dan kecepatan 

rata-rata arus. 

 

1.6    Keaslian Penelitian 

Menurut pengamatan, studi kasus mengenai pengaruh hambatan samping 

terhadap kinerja ruas jalan di ruas Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo tepatnya di 

Underpass Makamhaji, sampai saat ini belum ada yang melakukan. Meskipun 

demikian, penelitian tentang pengaruh hambatan samping terhadap kinerja ruas 

jalan pernah dilakukan beberapa orang dengan sudut pandang dan studi kasus 

yang berbeda, antara lain; 
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1. Marpaung (2005) Universitas Diponegoro, meneliti tentang analisis 

hambatan samping sebagai akibat pengunaan lahan sekitarnya terhadap 

kinerja jalan juanda di kota Bekasi. 

2. Suharto (2016) Universitas Surakarta, meneliti tentang pengaruh parkir 

pada badan jalan terhadap kinerja ruas jalan di Klaten.  

3. Anindyawati (2017) Universitas Islam Sultan Agung, meneliti tentang 

analisis kinerja ruas Jalan Majapahit Kota Semarang. 

 

1.7    Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

 

Berikut ini persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya;  

  Persamaan Perbedaan 

1. Marpaung - Meneliti kinerja ruas jalan 

- Lebih spesifik ke hambatan 

samping 

    - Studi kasus yang berbeda 

      

2. Suharto - Meneliti kinerja ruas jalan 

- Lebih spesifik ke hambatan 

samping yaitu  parkir on street 

    - Studi kasus yang berbeda 

    

 3. Anindyawati - Meneliti kinerja ruas jalan - Kondisi jalan yang berbeda 

    - Studi kasus yang berbeda 

 


