


BAB I   

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sektor transportasi. Sistem 

transportasi harus dibina, agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, 

berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, 

nyaman, serta efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika 

pembangunan. 

Transportasi juga sangat mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, 

mendukung pola distribusi daerah serta mendukung pengembangan wilayah dan 

peningkatan hubungan antar daerah. Dengan meningkatkan sarana prasarana 

(infrastruktur) dan kesadaran masyarakat dalam bidang transportasi, dampak 

mengenai lalu lintas dapat dikurangi. 

Dengan demikian, untuk menunjang perekonomian daerah maupun antar 

daerah, sektor transportasi merupakan sektor yang memegang posisi penting karena 

berfungsi untuk mempercepat dan menyeimbangkan pembangunan sektor – sektor 

lainnya. Disamping itu, transportasi memberi pengaruh sangat besar terhadap 

perkembangan pembangunan, karena transportasi selalu mengikuti arah tingkat 

perkembangan pembangunan dan sebaliknya, perkembangan pembangunan 

dipengaruhi oleh sistem transportasi yang melayaninya. 

Sistem angkutan dan lalu lintas yang baik akan mendukung perkembangan 

suatu kota / daerah, karena jaringan jalan dengan sistem angkutannya merupakan urat 

nadi suatu kota / daerah, sedangkan lokasi kegiatan adalah jantungnya. Dengan 

demikian sirkulasi sistem angkutan yang baik dapat menyebabkan sirkulasi 

pergerakan masyarakat yang baik pula di dalam usaha meningkatkan kemakmuran. 

Persimpangan jalan mempunyai peran yang sangat penting dan menjamin 

kelancaran arus lalu lintas, hal ini dapat dilihat bahwa hampir sebagian jalan raya 

terdapat persimpangan jalan guna memperlancarkan akses lalu lintas, tetapi ditinjau 



dari segi kemampuan mengalirkan arus lalu lintas dan potensi terjadinya kecelakaan 

persimpangan jalan merupakan titik lemah.Pada kenyataannya persimpangan jalan 

sering berubah menjadi daerah penyempitan yang menyebabkan kemacetan terhadap 

kelancaran lalu lintas. 

Persimpangan Ngadirojo Wonogiri merupakan simpang tiga tak bersinyal 

yang setiap hari dilewati berbagai macam jenis kendaraan, seperti sepeda, sepeda 

motor, mobil, truk, mikro bus, trailer, dan sebagainya. Setiap hari kendaraan yang 

lewat pada persimpangan tersebut semakin meningkat, hal ini menyebabkan arus lalu 

lintas yang ada semakin besar. Karena beberapa faktor di atas, maka pada jam-jam 

puncak yaitu ( pagi, siang, dan sore ), simpang Ngadirojo Wonogiri ini mengalami 

tundaan dan antrian yang cukup panjang, sehingga kenyamanan pengemudi atau 

kendaraan yang lewat aman. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka perlu dikaji 

tentang seberapa besar volume, kapasitas, tundaan, derajat kejenuhan, serta antrian 

yang terjadi di persimpangan Ngadirojo Wonogiri, sehingga dapat memberikan 

masukan / usulan bagaimana agar simpang tersebut dapat melayani arus lalu lintas 

yang lewat dalam arti dapat mewujudkan kelancaran lalu lintas di persimpangan 

tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1). Berapa kapasitas pada persimpangan Ngadirojo Wonogiri ? 

2). Berapa derajat kejenuhan yang terjadi pada persimpangan tersebut ? 

3). Berapa waktu tunda (delay) yang  terjadi  pada persimpangan jalan tersebut? 

4). Berapa peluang antrian yang terjadi pada persimpangan jalan tersebut ? 

5). Bagaimana tingkat pelayanan pada persimpangan tersebut ? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dititikberatkan sesuai dengan tujuan penelitian. 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). Lokasi penelitian adalah persimpangan Ngadirojo Wonogiri yang merupakan 

simpang tak bersinyal. 

2). Penelitian dilakukan pada jenis kendaraan berat, ringan, sepeda motor dan 

kendaraan tak bermotor. 

3). Perhitungan arus lalu lintas dilakukan hanya pada saat jam – jam sibuk yaitu pagi 

antara pukul 06.30 – 08.30 WIB, siang pukul 12.00 – 14.00 WIB, dan sore hari 

antara pukul 15.30 – 17.30 WIB. 

4). Perhitungan kinerja simpang berdasarkan MKJI (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia) 1997. 

5). Perhitungan tingkat pelayanan berdasarkn HCM (Highway Capacity Manual) 

1985. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1). Untuk mengevaluasi kinerja serta tingkat pelayanan simpang, seperti volume lalu 

lintas, kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan dan peluang antrian berdasarkan hasil 

survai di lapangan. 

2). Untuk mengetahui gambaran kinerja serta tingkat pelayanan simpang secara 

menyeluruh. 

3). Untuk menyelesaikan permasalahan pada simpang tiga tersebut dan mencari 

solusinya. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1). Memberikan usulan atau alternatif pemecahan dan jalan keluar yang diperlukan 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri khususnya Dinas 

Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya dalam mengatasi arus lalu lintas 

yang terjadi pada persimpangan Ngadirojo Wonogiri. 



2). Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian – penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan masalah simpang tak bersinyal. 

F. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada persimpangan Ngadirojo Wonogiri yang 

merupakan pertemuan antara jalan raya ke Pacitan dan jalan raya ke Ponorogo. 

Kawasan ini merupakan daerah pertemuan arus lalu lintas baik yang menuju 

Wonogiri maupun yang meninggalkan Wonogiri tepatnya pada Km 8 arah timur kota 

Wonogiri. 

Denah situasi simpang Ngadirojo Wonogiri dapat dilihat pada Gambar I.1. 
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G. Keaslian Penelitian 

Ada beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan, diantaranya adalah 

yang dilakukan oleh Akmal (2003) berjudul “ Analisis Simpang Tak Bersinyal (Studi 



kasus di Simpang Tiga Baron Surakarta)” pada tanggal 18, 21, dan 22 Desember 

2002. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa : 

1). Kondisi simpang tak bersinyal di Baron Surakarta pada saat ini sudah tidak layak, 

hal ini ditinjau dari nilai derajat kejenuhan (DS) tertinggi untuk jam puncak – 

1,192 (pada hari sabtu), siang : 1,208 (pada hari rabu), sore : 1,202 (pada hari 

sabtu) sedangkan untuk nilai tundaannya pada jam puncak pagi : 38,492 

detik/smp, siang : 42,576 detik/smp, sore : 40,937 detik/smp dan tingkat 

pelayanan pada jam puncak pagi : D, siang : E, sore : E 

2). Sebagai pengaturan simpang tak bersinyal di Baron Surakarta ini dengan cara 

melakukan perubahan bentuk  geometrik dan perubahan arah gerakan di daerah 

persimpangan tersebut, di dapat hasil pengaturan simpang yang lebih layak yaitu 

di dapat nilai derajat kejenuhan (DS) tertinggi untuk jam puncak pagi : 0,813 

(pada hari Rabu) siang : 0,832 (pada hari Rabu), sore : 0,785 (pada hari Rabu) 

sedangkan untuk nilai tundaannya pada jam puncak  pagi : 13,243 detik/smp, 

siang : 13,640 detik/smp, sore : 12,877 detik/smp dan tingkat pelayanan pada jam 

puncak pagi : B, siang : B, sore : B. 

Beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu : 

1). Persamaan 

a). Mengevaluasi kinerja serta tingkat pelayanan simpang tiga seperti volume lalu 

lintas, kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. 

b). Mengetahui gambaran kinerja serta tingkat pelayanan simpang tiga secara 

menyeluruh. 

2). Perbedaan 

Alternatif solusi perumusan simpang tiga dalam mewujudkan kelancaran lalu 

lintas. 

Dengan adanya beberapa persamaan dan perbedaan tersebut di atas diharapkan 
penelitian ini dapat melengkapi penelitian – penelitian sebelumnya. 
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