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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota merupakan tempat kegiatan masyarakat dimana didalamnya terdapat

kesibukan – kesibukan yang beraneka ragam bentuknya. Untuk menunjang aktifitas atau

kegiatan masyarakat yang semakin meningkat, maka dibutuhkan adanya sarana dan

prasarana penghubung yang baik. Masalah lalu lintas dan angkutan jalan menjadi suatu

hal penting yang perlu diperhatikan, karena perkembangannya seiring dengan

perkembangan aktifitas atau kegiatan penduduk. Kelancaran pada lalu lintas perjalanan

akan memberikan kemudahan dan kelancaran bagi aktifitas-aktifitas yang ada.

Di lain pihak, pertumbuhan jaringan jalan sering kali tidak mampu berpacu

dengan pertambahan kendaraan, terutama sekali kendaraan pribadi sehingga

menimbulkan kemacetan lalu lintas pada daerah – daerah tertentu. Hal ini sering terjadi

pada jam – jam sibuk, yang menunjukkan bahwa volume lalu lintas telah melampaui

kapasitas jaringan yang ada.

Seperti halnya pada pertemuan antara dua prasarana transportasi yaitu jalan raya

dan jalan rel merupakan salah satu perlintasan yang ada di beberapa daerah, misalnya di

dalam perkotaan maupun pedesaan. Perlintasan merupakan simpul konflik yang terjadi

antara lalu lintas pada system jaringan jalan. Ketika kereta lewat pada persilangan,

kendaraan harus berhenti karena pintu perlintasan ditutup. Sehingga meninmbulkan

antrian yang akan mengakibatkan pemborosan pada pemakaian bahan bakar minyak

oleh kendaraan bermotor di daerah perlintasan. Selain itu, waktu perjalanan meningkat

di banding pada kondisi normal, padahal waktu tempuh perjalanan merupakan salah

satu factor penentu dalam pemilihan rute bagi masyarakat untuk melakukan

aktifitasnya. Untuk mengantisipasi dampak lain seperti kecelakaan atau tabrakan antara

kereta dengan kendaraan di jalan raya maka factor keamanan harus benar – benar

diperhatikan.

Perlintasan kereta api di jalan Ciliwung merupakan salah satu perlintasan dengan

volume lalu lintas besar, namun tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang

mumpuni.
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Adapun hal – hal yang berpengaruh terhadap tundaan pada persilangan antara

jalan rel dengan jalan. Contohnya, pengoperasian kereta sangat berpengaruh terharap

tundaan yang terjadi di perlintasan. Karena kecepatan kereta, panjang kereta, dan jadwal

kereta setiap hari sangatlah berpengaruh.

Dalam pengoperasian jalanpun, seperti kecepatan kendaraan, jumlah kendaraan

dan bentuk permukaan persilangan di jalan raya juga sangat berperan penting terhadap

terjadinya antrian kendaraan. Bahkan kondisi jalan, seperti lebar jalan, jumlah jalur dan

jenis perkerasan juga ikut berperan penting dalam terjadinya penumpukan kendaraan

yang mengakibatkan terjadinya antrian kendaraan.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan studi ini dengan maksud untuk

menganalisa perlintasan kereta api dengan jalan raya dilihat dari antrian kendaraan

akibat penutupan pintu perlintasan kereta api.

1.2. Identifikasi Masalah

Lama penutupan perlintasan kereta api tergantung pada kecepatan kereta api,

panjang kereta api atau jumlah gerbong kereta dan jadwal kereta api lewat setiap

harinya. Sehingga lama penutupan perlintasan kereta api bervariasi. Kondisi lalu lintas

jalan Ciliwung adalah banyaknya kendaraan yang melintas jalan tersebut karena

merupakan salah satu alternative yang menghubungkan ke jalan Letnan Jendral

S.Parman, dimana jalan Letnan Jendral S.Parman merupakan jalan yang

menghubungkan ke kota Malang. Ketika kereta lewat pada persilangan, kendaraan harus

berhenti karena pintu perlintasan ditutup, sehingga waktu perjalanan meningkat lebih

lama dibandingkan dengan kondisi normal dan akan menyebabkan:

a. Terjadinya panjang antrian kendaraan

b. Karena ada antrian dan kemacetan maka akan menimbulkan kerugian bahan

bakar

1.3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul

diantaranya adalah:

1. Berapa panjang antrian kendaraan akibat penutupan perlintasan kereta api pada

Jl. Ciliwung, Malang ?
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2. Bagaimana model hubungan antara lama penutupan pintu perlintasan kereta api

dengan panjang antrian kendaraan ?

3. Berapa banyak kerugian biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan saat

berhenti akibat penutupan pintu lintasan kereta api ?

1.4. Batasan Masalah

1. Hanya menyangkut kendaraan bermotor

2. Survey lalu lintas dilakukan pada jam-jam sibuk dan pada saat kereta api

melewati perlintasan

3. Tidak membahas geometric jalan, jenis dan perkerasan permukaan jalan,

kondisi jalan, cuaca, ketinggian tempat.

4. Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang dibahas terbatas pada konsumsi

Bahan Bakar Minyak (BBM)

5. Pemakaian bahan bakar yang di hitung hanya selama terjadinya tundaan, yaitu

saat kendaraan berhenti akibat penutupan lintasan kereta api dan pada kondisi

kecepatan nol dengan keadaan stasioner (sepeda motor, mobil penumpang, truk

ringan, truk sedang, bus)

6. Perhitungan konsumsi Bahan Bakar Minyak, ditinjau dari kendaraan yang

paling dominan dalam antrian

1.5. Tujuan

1. Mengetahui panjang antrian kendaraan akibat penutupan perlintasan kereta api

2. Mencari model untuk menggambarkan hubungan panjang antrian kendaraan

pada masing-masing jalur

3. Mengetahui besarnya kerugian biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat

penutupan lama perlintasan kereta api


