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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sarana transportasi yang tidak seimbang dibandingkan 

dengan laju pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan salah satu 

faktor penyebab tidak efektivitasnya suatu simpang. Salah satu simpang yang 

mengalami permasalahan yaitu simpang Karang lewas. Pada simpang ini sering 

terjadi kemacetan dan antrian yang panjang akibat volume lalu lintas yang tinggi 

dan adanya banyak kendaraan bermotor yang parkir di sekitar simpang. 

Kondisi simpang tersebut cukup padat disebabkan kendaraan yang 

melintas di simpang tersebut meliputi sepeda motor (Motor Cycle), kendaraan 

ringan (Light Vehicles), kendaraan berat (Heavy Vehicles) juga kendaraan tak 

bermotor. Selain itu simpang bersinyal di simpang karanglewas adalah salah satu 

persimpangan penghubung antara Ajibarang – Purwokerto. Sehingga 

menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang pada persimpangan jalan 

tersebut. 

Simpang bersinyal di simpang karanglewas berpotensi menimbulkan 

kemacetan dan tundaan karena arus lalu lintas yang cukup padat terutama pada 

jam sibuk dengan berbagai jenis kendaraan di dalamnya. Di sekitar simpang 

jalan yos sudarso – kertawibawa merupakan daerah komersial, hal ini bisa dilihat 

dengan adanya hambatan samping. Hambatan samping ini dapat berupa 

kendaraan parkir/berhenti, pejalan kaki/penyeberang yang mengakibatkan 
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kemacetan pada jalan tersebut. Di sisi lain juga sering terdapat aktifitas angkutan 

umum yang berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyusun akan melakukan 

sebuah penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Simpang Bersinyal di 

Simpang Karanglewas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

penelitian adalah menganalisis : 

1. Bagaimana efektivitas lampu lalu lintas pada simpang bersinyal di simpang 

Karanglewas? 

2. Bagaimana kinerja simpang bersinyal pada simpang Karanglewas untuk 5 

tahun yang akan datang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Mengetahui efektivitas lampu lalu lintas pada Simpang Bersinyal di simpang 

Karanglewas.  

2. Mengetahui kinerja simpang bersinyal di simpang Karanglewas untuk 5 tahun 

yang akan datang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Dapat mengetahui efektivitas simpang bersinyal di simpang Karanglewas. 

2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penulis lain yang 

berminat dimasa yang akan datang. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di simpang bersinyal Karanglewas. 

2. Kendaraan yang diamati yaitu kendaraan ringan (LV), kendaraan berat (HV), 

Sepeda motor (MC) dan kendaraan tak bermotor (UM). 

3. Kondisi simpang sesuai yang ada sekarang (kondisi exiting). 

4. Penelitian skripsi ini dilakukan pada jam puncak lalu lintas selama 3 hari pada 

jam 06.30 - 08.30 WIB, jam 12.00 - 14.00 WIB, jam 16.00 - 18.00 WIB. 

5. Analisis simpang bersinyal Karanglewas dengan menggunakan metode 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. 

 

 

 

 

 

 

Analisis Efektivitas Simpang Bersinyal…, Arif  Athourrohman, Fakultas Teknik dan Sains UMP, 2019




