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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Simpang adalah suatu area kritis pada suatu jalan raya, yang merupakan tempat titik 

konflik dan tempat kemacetan karena bertemunya dua ruas jalan atau lebih (Pignataro, 1973).  

masalah yang ada pada tiap persimpangan adalah kapasitas jalan dan simpang, karena 

meningkatnya volume kendaraan, pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, sepeda, parkir 

kendaraan dan bangunan yang sifatnya umum, maka simpang membutuhkan pengaturan guna 

menghindari dan meminimalisir terjadinya konflik atau masalah yang mungkin timbul 

didaerah persimpangan tersebut. 

Persimpangan ada 2 (dua) macam yaitu persimpangan bersinyal dan persimpangan 

tidak bersiyal, persimpangan dapat diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya Alat 

Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL ), simpangan bersinyal yaitu simpangan yang 

mempunyai alat pemberi isyarat lalu lintas  berupa traffic light,  Simpang tak bersinyal adalah 

simpang yang tidak memiliki alat pemberi isyarat, dengan bertumbuhnya pereknomian 

daerah maka makin besar pula kebutuhan akan prasarana atau fasilitas yang perlu 

diperhatikan, hal tersebut dapat dilihat dari padatnya kendaraan yang membebani pada tiap 

tiap ruas jalan, khususnya pada simpang tak berbersinyal. 

Pada Jalan Kembaran-Sumbang dan Jalan Penghubung Purbalingga terdapat simpang 

yang tidak memiliki alat pemberi isyarat Lalulintas, sehingga dapat memicu terjadinya 

tundaan dan peluang antrian kendaraan pada jam-jam sibuk, simpang ini dilalui angkutan 

desa akses Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 

Dasar (SD), karyawan pabrik dan jalur penghubung purwokerto - purbalinggga, selain 

pengguna jalan, pengguna fasilitas jalan seperti trotoar juga digunakan untuk pedagang kaki 
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lima, dari uraian diatas maka penulis bermaksud mengangkat topik yang berjudul 

“ANALISIS SIMPANG TAK BERSINYAL” (studi kasus simpang Kembaran - Sumbang 

dan Jalan Penghubung Purbalingga). 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

-. berapakah kapasitas simpang, volume kendaraan, antrian dan tundaan pada simpang 

Kembaran - Sumbang dan Jalan Penghubung Purbalingga pada jam sibuk.. 

 1.3.BATASAN MASALAH  

 Dengan mempertimbangkan luasan permasalahan yang tercakup pada penelitian maka 

penulis memberi batasan - batasan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor hambatan samping mengacu pada ketetapan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

1997, tentang Persimpangan Tak Bersinyal. 

2. Analisis simpang tak bersinyal yang meliputi kapasitas sesungguhnya (C), derajat 

kejenuhan (DS), tundaan (D), peluang antrian QP%. 

3. Penelitian dilakukan untuk tahun sekarang. 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

 Untuk megetahui kapasitas simpang, volume kendaraan, antrian dan tundaan pada simpang 

Kembaran - Sumbang dan Jalan Penghubung Purbalingga pada jam sibuk. 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

-. Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan kemajuan daerah, untuk infra struktur jalan 

raya, terkait dengan (Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas - 

Kabupaten Purbalingga dan Dinas Pekerja Umum). 
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