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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Surabaya adalah kota metropolis dengan mobilitas penduduk sangat 

tinggi. Kota Surabaya saat ini tumbuh menjadi kota besar yang modern. Jumlah 

penduduk kota Surabaya lebih dari tiga juta jiwa. Dari sekitar 290 km2 (29.000) 

hektar luas wilayah. Surabaya kini hanya memuliki 773.6 hektar lahan 

persawahan dan 4.397 hektar ladang. Sekitar 85 persen luas wilayah Surabaya 

atau 23.000 hektar digunakan untuk lokasi perumahan, ruko dan bangunan 

lainnya, seperti apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, sekolah 

maupun universitas. Kegiatan di kota Surabaya tidak ada hentinya, baik itu 

pengguna jalan raya dari arah Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, 

Surabaya Selatan, maupun Surabaya Pusat. Dalam kegiatan bisnis contohnya, 

sampai saat ini berlangsung tidak ada hentinya. Status yang dimiliki Surabaya 

sebagai kota industri dan perdagangan memang cukup pantas jika dilihat dari 

prosentase kegiatan ekonomi didaerah ini setiap tahunnya. (Betasani, 2009, 

http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-7825-3105100008-bab1.pdf). 

Keberadaan persimpangan tidak dapat dihindari pada system transportasi 

perkotaan. Hal ini pulalah yang terjadi pada kota Surabaya khususnya didaerah 

kecamatan Tandes. Persimpangan pun menjadi salah satu bagian yang harus 

diperhatikan dalam rangka melancarkan arus transportasi diperkotaan. Oleh 

karena itu, keberadaannya harus dikelola sedemikian rupa sehingga didapatkan 

kelancaran pergerakan yang diharapkan. 
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Kecamatan Tandes memiliki luas wilayah 11.07 Km2, meliputi kelurahan 

Balongsari, Banjar Sugihan, Karangpoh, Manukan Kulon, Manukan Wetan, 

Tandes dengan jumlah penduduk 93.459 Jiwa, dengan kepadatan penduduk 8.443 

Jiwa/Km2. (http://www.surabaya.go.id/dinamis/?id=908). Kawasan Tandes 

merupakan kawasan komersial, pemukiman, perkantoran, pasar dan pabrik-pabrik. 

Kecamatan tandes memiliki dua terminal angkutan perkotaan yaitu terminal 

Manukan dan terminal Balongsari. Selain itu kecamatan Tandes merupakan 

daerah yang dekat dengan pabrik-pabrik maupun pergudangan sehingga 

memungkinkan penduduk dari luar daerah untuk menetap di daerah tersebut 

karena terjangkau dengan tempat bekerja mereka. 

Jalan Balongsari Tama Tengah dan Jalan Balongsari Tama terdiri dari 2 

lajur 2 arah dengan persimpangan bersinyal. Jalan Balongsari Tama Tengah dan 

Jalan Balongsari Tama merupakan kawasan komersial, pemukiman dan 

perkantoran. Persimpangan tersebut terletak  ditengah-tengah Jl. Balongsari Tama 

dan Jl. Balongsari Tama Tengah yang merupakan persimpangan tidak simestris. 

Persimpangan tersebut merupakan akses penduduk untuk menuju ke pusat kota, 

perkantoran, sekolahan, pemukiman dan pabrik-pabrik. Dari Jalan Bumi Indah 

menuju Jalan Balongsari Tama Tengah merupakan akses utama warga Manukan, 

Benowo maupun warga Surabaya bagian barat lainnya untuk menuju ke tempat 

kerja dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih. 

Dominan pekerjaan warga di Kecamatan Tandes dan sekitarnya adalah pekerja 

pabrik dan pergudangan, yang berada di daerah kawasan Pabrik dan Pergudangan 

Margomulyo, Buntaran maupun yang berada di kawasan Tanjungsari dan 

sekitarnya. Tidak hanya warga yang menuju pabrik dan pergudangan tersebut 

http://www.surabaya.go.id/dinamis/?id=908
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tetapi juga para pegawai kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa 

TImur yang berjarak sekitar ±1Km dari persimpangan Jl. Balongsari Tama 

Tengah dan Jl. Balongsari Tama. Belum juga para pelajar yang berangkat sekolah 

menggunakan kendaraan roda dua untuk menuju ke sekolah yang berada ditengah 

kota. Banyaknya pertokoan dan warung-warung disekeliling persimpangan Jl. 

Balongsari Tama Tengah dan Jl. Balongsari Tama yang menjadikan angkutan 

umum sering berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang dan juga 

adanya parkir kendaraan dipinggir jalan tersebut yang menyumbang terganggunya 

arus lalu lintas mengakibatkan kepadatannya arus kendaraan dipersimpangan Jl. 

Balongsari Tama Tengah dan Jl. Balongsari Tama. 

 Konflik yang terjadi pada persimpangan tersebut akibat dari ragam 

pergerakan arus lalu lintas sehingga mengakibatkan antrian panjang kendaraan di 

Jalan Balongsari Tama Tengah hingga Jalan Raya Bumi Indah. Hal ini 

menyebabkan tundaan pada kendaraan yang berakibat bertambahnya biaya 

operasional kendaraan dan waktu tempuh kendaraan serta sangat berakibat 

langsung pada kondisi lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk. 

Seiring dengan perkembangan wilayah dan domilisasi penduduknya 

maka aktifitas transportasi juga semakin meningkat, jika hal tersebut tidak 

diantisipasi maka akan timbul permasalahan dibidang transportasi. Dari 

permasalahan yang ada kiranya perlu dilakukan studi evaluasi kinerja pada 

simpang tersebut dengan melihat kondisi saat ini yang terjadi. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

a) Penggunaan kendaraan pribadi khususnya roda dua lebih banyak 

dibandingkan angkutan penumpang umum. 

b) Pelayanan angkutan umum yang masih rendah. 

c) Jalan Balongsari Tama Tengah dan Jalan Balongsari Tama merupakan 

kawasan komersial, pemukiman dan perkantoran. 

d) pergerakan arus lalu lintas mengakibatkan tundaan pada kendaraan dan 

berakibat bertambahnya biaya operasional kendaraan. 

1.3. Rumusan Masalah 

a) Bagaimana kinerja simpang bersinyal pada Jalan Balongsari Tama Tengah 

– Jalan Balongsari Tama, Kota Surabaya pada saat ini (2015)? 

b) Bagaimana kinerja simpang bersinyal pada Jalan Balongsari Tama Tengah 

– Jalan Balongsari Tama, Kota Surabaya dalam waktu lima tahun yang 

akan datang (2020)? 

1.4. Batasan Masalah 

a) Tidak melakukan perubahan terhadap kondisi geometric simpang baik itu 

lebar jalan maupun pergerakan kendaraan pada masing-masing 

pendekatan. 

b) Studi ini hanya melakukan perubahan pada waktu hijau dan merah. 

c) Lokasi studi ini merupakan simpang 4 tidak simetris. 
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1.5. Tujuan Studi 

a) Mengetahui kinerja simpang bersinyal pada Jalan Balongsari Tama 

Tengah – Jalan Balongsari Tama, Kota Surabaya pada saat ini (2015). 

b) Mengetahui kinerja simpang bersinyal pada Jalan Balongsari Tama 

Tengah – Jalan Balongsari Tama, Kota Surabaya dalam waktu lima tahun 

yang akan datang (2020). 

1.6. Manfaat 

Diharapkan dari studi ini dapat dijadikan masukan atau bahan 

pertimbangan pihak-pihak terkait dalam kebijakan penyelenggaraan lalu lintas. 


