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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan 

kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu 

kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Selain itu, Malang juga 

merupakan kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan 

setelah Bandung. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan 

seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah kota 

Malang adalah 252,10 km2. Jumlah penduduk Kota Malang 2.544.315 jiwa 

(Sumber: BPS Kota Malang, 2015). Dengan luas Kota Malang yang mencapai 

110,06 km2, kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 7800 jiwa/km2. Bersama 

dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari 

kesatuan wilayah yang dikenal denganMalang Raya (Wilayah Metropolitan 

Malang). Wilayah Malang Raya yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa, adalah 

kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbangkertosusila. 

Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di 

Indonesia. 

Dalam berbagia aspek, khususnya di bidang transportasi, pertumbuhan kota 

Malang terbilang tinggi. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Malang 

semakin tidak terkendali. Namun sayang laju pertumbuhan kendaraan yang 

sedemikian pesat tiap tahun tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana jalan. 

Jika dibandingkan antara kondisi ruas jalan dan kendaraan yang beroprasi, maka 

akan menimbulkan kemacetan khusunya pada jam-jam sibuk dan berdampak pada 

peningkatan polusi, waktu tempuh, biaya sosial dan waktu efektif kerja. Data dari 

Satlantas Polres Malang Kota mencatat, dalam lima tahun terakhir ini, pertumbuhan 

kendaraan di Kota Malang mencapai ± 175.000 unit untuk roda dua dan ± 25.000 

unit untuk roda empat. Dalam satu bulan ada sekitar ± 3.000 unit sepeda motor baru 

dan ± 500 unit mobil baru masuk ke Kota Malang. 
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Simpang bersinyal Jl. Raya Karanglo – Jl. Perusahaan Kota Malang 

merupakan bagian dari kawasan Industi dan pendidikan atau yang lebih dikenal 

dengan simpang Bentoel karanglo. Kawasan ini merupakan jalur utama tempat 

melintasnya kendaraan berat yang akan menuju ke utara selatan maupun barat. 

Simpang ini merupakan jalan menuju akses pusat kota, Komplek Pendidikan, 

pemukiman, prasarana transportasi seperti terminal serta aktifitas masyarakat 

lainnya. Simpang Karanglo mempunyai fungsi dominan untuk kegiatan ekonomi. 

Jalan Raya Karanglo terdiri dari 4 lajur 2 jalur dan Jalan Perusahaan terdiri 

2 lajur 2 jalur dengan arah persimpangan bersinyal. Simpang ini memiliki lebar 

jalan : Jalan Raya Karanglo pendekat Utara terdiri dari lebar jalan 14 m termasuk 

pembatas jalan, jalan Raya Karanglo pendekat Selatan memiliki lebar jalan 14 m 

termasuk pembatas jalan, serta jalan Raya Karanglo KM 2 (Jl. Perusahaan) dengan 

lebar jalan 12 m. Pada simpang bersinyal Jl. Raya Karanglo Kota Malang 

menggunakan 3 fase, yaitu fase satu dengan waktu siklus pendekat Utara 172 detik, 

fase dua pendekat Selatan dengan waktu siklus 172 detik sedangkan fase tiga 

pendekat Barat dengan waktuk siklus 172 detik. Waktu siklus pada simpang 

tersebut melebiihi dari ketentuan yang tertera pada Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia 1997 (MKJI 1997).  

Tingkat kepadatan dan keramaian lalu lintas di titik ruas jalan ini cukup 

besar karena merupakan salah satu jalur utama yang menggunakan prasarana jalan 

raya untuk menghubungkan antara kota Malang menuju kota Batu, Pasuruan, dan 

Surabaya. Sistem pergerakan transportasi dari berbagai macam karakteristik lalu 

lintas yang terjadi ditambah dengan perilaku pengguna jalan, khususnya angkutan 

kota yang berhenti semaunya disepanjang jalan Raya Karanglo mengakibatkan 

kondisi dan panjang antrian semakin terlihat di simpang Jl. Raya Karanglo – Jl. 

Perusahaan. 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. 

Dari hasil pengamatan observasi awal terjadi beberapa konflik kendaraan antara 

lain : dari pendekat Barat jalan perusahaan belok kanan (ST) dan arah Utara jalan 
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Raya karanglo lurus (ST), begitupula dari arah Selatan jalan Raya karanglo lurus 

(ST) dan arah Barat jalan Perusahaan belok kiri (LTOR), Konflik yang terjadi pada 

persimpangan tersebut akibat pertemuan arus kedaraan dari arah pendekat barat dan 

utara, Banyaknya bis yang berhenti disepanjang jalan untuk menaik dan 

menurunkan penumpang, sehingga mengakibatkan antrian kendaraan pada jalan 

Raya Karanglo (Utara) arah Surabaya-Malang/Surabaya-Batu dengan antrian 

kendaraan mencapai ± 1-2 km, jalan Raya Karanglo (Selatan) arah Malang-

Surabaya ± 130 m, jalan Perusahaan dengan panjang antrian ± 90 m. 

Melihat kondisi di atas, maka perlu dilakukan studi evaluasi kinerja simpang 

Tiga bersinyal, studi kasus Jl. Raya Karanglo – Jl. Perusahaan Kota Malang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Persimpangan Jl. Raya Karanglo – Jl. Perusahaan Kota Malang merupakan ruas 

jalan yang sering terjadi kemacetan, terutama pada jam sibuk. Hal ini disebabkan : 

1. Simpang bersinyal Jl. Raya Karanglo - Jl. Perusahaan merupakan jalan menuju 

akses pusat kota, terminal, indutsri, pemukiman dan tempat wisata serta 

aktifitas masyarakat lainnya.  

2. jadi konflik pada pendekat Barat jalan perusahaan belok kanan (ST) dan arah 

Utara jalan Raya karanglo lurus (ST), begitupula dari arah Selatan jalan Raya 

karanglo lurus (ST) dan arah Barat jalan Perusahaan belok kiri (LTOR). 

Konflik yang terjadi pada persimpangan tersebut akibat tertemuan arus 

kedaraan dari arah pendekat barat dan utara, Banyaknya bis yang berhenti 

disepanjang jalan untuk menaik dan menurunkan penumpang, sehingga 

mengakibatkan antrian kendaraan 

3. Antrian kendaraan pada jalan Raya Karanglo (Utara) arah Surabaya-

Malang/Surabaya-Batu dengan antrian kendaraan mencapai 1-2 km, jalan Raya 

Karanglo (Selatan) arah Malang-Surabaya 120 m, jalan Perusahaan dengan 

panjang antrian 90 m. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kinerja simpang bersinyal pada Jl. Raya Karanglo – Jl. 

Perusahaan, Kota Malang pada saat ini ? 

2. Alternatif apa yang paling optimal untuk meningkatkan kinerja simpang 

pada Jl. Raya Karanglo – Jl. Perusahaan, Kota Malang. 

 

1.4 Batasan masalah 

1. Menganalisa kinerja simpang dengan syarat teknis simpang bersinyal 

menurut Manual  Kapasitas Jalan Indonesia 1997 (MKJI 1997) 

2. Wilayah survey adalah Simpang Jl. Raya Karanglo – Jl. Perusahaan Kota 

Malang 

3. Tidak menganalisa dampak lingkungan yang terjadi serta dampak biaya 

operasional kendaraan (BOK). 

4. Pengambilan data geometrik simpang dilakukan dengan pengukuran 

langsung dilapangan. 

5. Waktu pengambilan data dilaksanakan selama 6 hari yaitu (Senin, Selasa, 

Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu). survey dilakukan selama 12 jam, dimulai 

pukul 06.00-18.00, dengan periode interval per 15 menit. 

 

1.5 Tujuan Studi. 

1. Untuk mengetahui kinerja simpang bersinyal pada Jl. Raya Karanglo – Jl. 

Perusahaan Kota Malang pada saat ini . 

2. Untuk memperoleh alternatif yang optimal terhadap pemecahan masalah 

kemacetan lalu lintas pada simpang Jl. Raya Karanglo – Jl. Perusahaan, 

Kota Malang.. 
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1.6 Manfaat Studi 

Maanfaat dari studi ini adalah : 

1. Bagi instansi yang bersangkutan

a) Bagi DPU Bina Marga dan Dinas Perhubungan antara lain sebagai

salah satu bahan masukan mengenai tingkat kinerja pada simpang

bersinyal di Jl. Raya Karanglo – Jl. Perusahaan, Kota Malang.

2. Bagi penulis

a) Dapat memberikan pengetahuan tentang kinerja kinerja pada

simpang bersinyal diJl. Raya Karanglo – Jl. Perusahaan, Kota

Malang.

b) Membantu penulis dalam menyelesaikan gelar kesarjanaan.

c) Menjadi modal dasar untuk terjun kelapangan khususnya bidang

transportasi.


