
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan 

meningkatnya kebutuhan lainya, jalan merupakan penunjang dalam 

melakukan aktifitas  dan sarana untuk meningkatkan perekonomian yang 

paling penting. Jalan adalah prasarana transportasi yang sangat di khususkan 

guna melayani pergerakan kendaraan atau angkutan jalan raya, Namun pada 

kenyataanya dari jalan – jalan tertentu terjadi ketidakseimbangan antara 

pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan jalan, sehingga kapasitas jalan 

tidak sesuai dengan rencana serta mengakibatkan kemacetan dan perlambatan 

pergerakan kendaraan.Didalam jalan terdapat komponen – komponen yang di 

antaranya adalah persimpangan, persimpangan dapat diklasifikasikan 

berdasarkan ada atau tidaknya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). 

Simpang jalan merupakan suatu area kritis pada suatu jalan raya, yang 

merupakan titik konflik dan tempat kemacetan karena bertemunya dua ruas 

jalan atau lebih.Volume lalulintas yang dapat ditampung jaringan jalan 

ditentukan oleh kapasitas simpang pada jaringan jalan tersebut.Kinerja suatu 

simpang merupakan faktor utama dalam menentukan penanganan yang paling 

tepat untuk mengoptimalkan fungsi simpang. Parameter yang digunakan 

untuk menilai kinerja suatu simpang tak bersinyal mencakup : volume 

kendaraan, kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan dan. Dengan menurunya 
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kinerja simpang akan menimbulkan kerugian pada pengguna jalan karena 

terjadinya penurunan kecepatan, peningkatan tundaan, dan antrian kendaraan 

yang mengakibatkan naiknya biaya operasi kendaraan dan menurunya 

kualitas lingkungan.Selain itu akan memperbesar peluang terjadinya 

kecelakaan dan kemacetan pada simpang itu sendiri. 

Persimpangan jalan merupakan satu titik tempat bertemunya berbagai 

pergerakan yang berlainan arah.Persimpangan jalan memiliki peran penting 

untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas.Persimpangan ada 2 (dua) macam 

yaitu persimpangan bersinyal dan persimpangan tak bersinyal, simpang 

bersinyal yaitu simpang yang mempunyai alat pemberi isyarat lalu lintas 

berupa traffic light, simpang tak bersinya yaitu simpang yang tidak memiliki 

alat pemberi isyarat. 

Demikian halnya pada persimpanngan 3 lengan di jalan gatot subroto 

– jalan ksatrian belum adanya fasilitas jalan seperti marka jalan dan lampu 

lalu lintas seperti halnya persimpanngan pada umumnya.Kawasan ini tidak 

terlepas dari masalah kemacetan arus lalu lintas yang melewati daerah 

tersebut, terutama pada jam-jam sibuk seperti pada saat pagi, siang dan sore 

hari, sering terjadi antrian kendaraan pada simpang tersebut.Karena 

persimpangan di jalan gatot subroto – jalan ksatrian ini merupakan akses jalan 

menuju beberapa titik sekolah atau tempat lainya, dan merupakan jalan lokal 

yang di lalui oleh kendaraan ringan seperti angkutan desa dan mobil pribadi. 

Hal ini tentu akan menimbulkan tundaan \ kemacetan. 
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 Dengan adanya permasalahan di persimpangan tersebut peneliti 

melakukan penelitian guna untuk menganalisis masalah -masalah yang ada di 

persimpanngan Tiga lengan Jalan Gatot Subroto – Jalan Ksatrian pada saat 

jam sibuk seperti pada pagi, siang dan sore hari, ketika banyak kendaraan 

yang melintasi persimpangan tersebut untuk menuju ke beberapa titik sekolah 

yang dekat dengan persimpangan atau tempat lainya . Dengan hal tersebut 

peneliti dapat mengetahui volume, panjang antrian dan tundaan kendaraan di 

persimpang Tiga lengan Jl. Gatot Subroto – Jl. Kesatrian.Sehingga dengan 

mengetahui angka tersebut dapat diketahui jumlah volume, panjang antrian 

dan tundaan pada tahun 2023, untuk kemudian di cari solusinya. 

B. Rumusan Masalah  

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapa volume, dan tundaan kendaraan pada persimpangan JL.Gatot 

Subroto – JL. Kesatrian pada jam sibuk. 

2. Analisis simpang tak bersinyal Tiga lengan untuk tahun 2023. 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung volume, dan tundaan kendaraan pada persimpangan JL.Gatot 

Subroto – JL. Kesatrian pada jam –jam sibuk. 
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2. Mengetahui volume, dan tundaan tahun 2023 dengan perhitungan Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) di persimpangan JL. Gatot Subroto – JL. 

Ksatrian pada jam sibuk. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu 

akademik dan pengetahuan dibidang analisis simpang bersinyal. 

2. Mengetahui kinerja simpang yang meliputi volume, dan tundaan, 

kendaraan  sehingga bisa mengetahui permasalahan pada simpang yang 

nantinya dapat di pakai sebagai acuan bagi pemerintah daerah banyumas. 

3. Dari hasil penelitian diharapkan dapat mencari solusi untuk mengurangi 

tundaan lalu lintas di persimpangan jalan tersebut. 

E. Batasan Masalah  

Dengan mempertimbangkan luasnya permasalahan yang mencakup 

pada penelitian maka penulis memberi batasan – batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis tingkat pelayanan simpang tak bersinyal, yang meliputi 

volume kendaraan, tundaan dan hambatan samping yang terkait dengan 

persimpangan tersebut. 

2. Perhitungan dilakukan berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

1997, tentang simpang tak bersinyal. 
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