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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Malang telah dinobatkan sebagai kota pendidikan dan juga merupakan 

salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang 

dimiliki. Kurang lebih terdapat 60 instansi perguruan tinggi di kota ini, baik itu 

Sekolah Tinggi, Perguruan Tinggi Swasta, maupun Perguruan Tinggi Negeri. Tak 

heran jika masyarakat Kota Malang diwarnai dari Nusantara sampai Mancanegara 

(malangkota.go.id). 

Dari tahun ke tahun penduduk Kota Malang semakin meningkat, baik itu 

penduduk asli Kota Malang maupun pendatang. Seiring bertambahnya jumlah 

penduduk maka kebutuhan akan sarana dan prasarana infrastruktur gedung serta 

transportasi juga akan meningkat. Untuk menunjang aktifitas atau kegiatan 

masyarakat yang semakin meningkat, maka semakin dibutuhkan adanya sarana dan 

prasarana penghubung yang cukup menunjang. Masalah lalu lintas dan angkutan 

jalan menjadi suatu hal penting yang perlu diperhatikan, karena perkembangannya 

seiring dengan perkembangan aktifitas atau kegiatan penduduk. 

Manusia, sarana dan prasarana adalah sebuah komponen dalam kehidupan 

masyarakat yang membentuk suatu sistem transportasi. Persimpangan merupakan 

simpul konflik yang terjadi antara arus lalu lintas pada sistem jaringan jalan. 

Pertemuan antara dua prasarana transportasi yaitu jalan raya dan jalan rel 

merupakan salah satu persimpangan yang ada di perkotaan. Pada dasarnya dalam 

menggunakan angkutan umum, penumpang sebagai konsumen yang dilayani 

menghendaki pelayanan yang memadai ditinjau dari waktu tempuh perjalanan, 

waktu tunggu kendaraan, keamanan dan kenyamanan selama perjalanan 

(Widayanti, 2010). Dengan meningkatnya kuantitas perjalanan masyarakat 

khususnya yang menggunakan moda transportasi kereta api, maka PT. Kereta Api 

Indonesia telah membangun jalur double track di lintas utara Pulau Jawa yang 

memanjang dari Jakarta hingga Surabaya pada tahun 2012 yang lalu dan ditargetkan 

akan selesai pertengahan tahun 2014 (Yusyadiputra, 2014).  
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Permasalahan yang timbul pada persimpangan sebidang antara jalan raya 

dan jalan rel seperti kemacetan, kecelakaan, penurunan kualitas lingkungan dan 

transportasi biaya tinggi telah menjadi pemandangan sehari-hari. Tingkat efisiensi 

jaringan jalan sangat ditentukan oleh kinerja simpang. Sebab apabila terjadi 

permasalahan pada pertemuan, akan berdampak pada jaringan jalan seperti 

penurunan kecepatan, tundaan, antrian kendaraan, kemacetan, kecelakaan, naiknya 

biaya operasi kendaraan dan penurunan kualitas lingkungan, ditambah seringnya 

kereta api yang melintasi persimpangan dan palang pintu lintasan kerata api ditutup 

akan membuat transportasi menjadi bentuk lain dari pemborosan energi dan 

ekonomi tinggi serta mengakibatkan waktu tempuh perjalanan semakin bertambah. 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Dalam Pasal 114 UU No. 22 Tahun 2009, pada perlintasan sebidang antara 

jalur kereta api dan jalan, Pengemudi Kendaraan wajib: 

1. Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai 

ditutup, dan/atau ada isyarat lain; 

2. Mendahulukan kereta api; dan 

3. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. 

 

Jelas bahwa adanya perlintasan ini, maka pergerakan arus lalu lintas 

kendaraan menjadi terganggu ketika pintu perlintasan kereta api ditutup. Hal ini 

akan mengakibatkan terjadinya tundaan dan panjang antrian kendaraan. Selain itu 

waktu perjalanan meningkat dibanding pada kondisi normal, padahal waktu tempuh 

perjalanan merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan rute bagi 

masyarakat untuk melakukan aktifitasnya, seperti belanja, bisnis, sekolah, rekreasi 

dan lain-lain. Terbatasnya ruas jalan menyebabkan tidak ada pilihan untuk memilih 

rute lain selain melewati jalan persilangan. Untuk mengantisipasi dampak lain 

seperti kecelakaan atau tabrakan antara kereta dengan kendaraan di jalan raya maka 

faktor keamanan harus benar-benar diperhatikan. 

 Perlintasan kereta api di Jalan WR. Supratman merupakan salah satu 

perlintasan yang volume lalu lintasnya cukup padat sebab terletak ditengah Kota 

Malang. Jalan ini termasuk kategori Jalan Kabupaten yang menghubungkan Jalan 



3 
 

 

Gempol – Malang dan Jalan Soekarno hatta ke arah Barat, Jalan Sulfat dan 

Kecamatan Sawojajar ke arah Timur, Kota Surabaya ke arah Utara dan Alun-Alun 

Kota Malang dan Blitar ke arah Selatan. Kawasan ini juga sangat ramai karena di 

sepanjang jalan terdapat beberapa perkantoran, sekolah, ruko, dan rumah sakit. 

Keluar masuk kendaraan di beberapa tempat itu juga menjadi salah satu faktor 

penghambat kecepatan. 

Perlintasan ini sering menjadi jalur alternatif beberapa rute kereta yang 

seharusnya tidak melintasi di perlintasan ini disebabkan adanya kerusakan badan 

rel atau bencana alam di beberapa kawasan tertentu. Hal ini mengakibatkan 

peningkatan jumlah kereta lewat yang diikuti dengan penutupan pintu perlintasan. 

Selain itu volume lalu lintas yang cukup padat dan antrian kendaraan yang panjang 

akibat lama penutupan pintu perlintasan akan mempengaruhi kinerja simpang 

empat bersinyal yang berada pada jarak ± 200 meter arah barat perlintasan dan 

simpang bundaran patung Jend. Hamid Rusdi arah timur. Kondisi ini tentunya juga 

akan memberikan suatu kerugian tersendiri bagi pengguna jalan, yaitu nilai waktu 

pengguna jalan yang hilang. 

 Hal-hal yang berpengaruh terhadap tundaan dan panjang antrian kendaraan 

pada persilangan antara jalan rel dan jalan raya antara  lain:  

1. Pengoperasian kereta seperti: kecepatan kereta, panjang kereta dan jadwal 

kereta setiap hari, 

2. Pengoperasian jalan seperti: kecepatan kendaraan, jumlah kendaraan dan 

bentuk permukaan persilangan, 

3. Kondisi jalan seperti: lebar jalan, jumlah jalur dan jenis perkerasan. 

 

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan studi ini dengan maksud untuk 

menganalisa perlintasan kereta api dengan jalan raya dilihat dari tundaan dan 

panjang antrian kendaraan akibat penutupan pintu perlintasan kereta api yang 

fluktuatif. 

 

 

1.2. Identifikasi Masalah  
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 Adapun identifikasi masalah dari latar belakang permasalahan diatas ialah 

sebagai berikut: 

1. Lama penutupan pintu perlintasan yang fluktuatif 

2. Penutupan pintu perlintasan berdasarkan feeling dan kewaspadaan 

3. Panjang kereta api atau jumlah gerbong kereta dan jadwal kereta api yang 

lewat 

4. Keluar masuk kendaraan di Rumah Sakit Lavalette  

5. Adanya simpang tiga disamping rel dengan jarak 1 (satu) meter 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 Dari identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

timbul diantaranya adalah: 

1. Berapa besarnya tundaan yang terjadi karena penutupan pintu perlintasan 

kereta api pada Jalan Wr. Supratman ? 

2. Berapa panjang antrian kendaraan akibat penutupan pintu perlintasan kereta 

api pada Jalan Wr. Supratman ? 

3. Bagaimanakah model hubungan antara lama penutupan pintu perlintasan 

kereta api dengan tundaan dan panjang antrian kendaraan ? 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan memberikan arah yang 

lebih terfokus serta mempermudah penyelesaian masalah dengan baik yang sesuai 

dengan tujuan yang dicapai, maka perlu pembatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada perlintasan Jl. WR. Supratman, Kota Malang 

2. Pengamatan kendaraan responden hanya menyangkut kendaraan berat, 

kendaraan ringan dan sepeda motor. 

3. Kondisi tundaan yang dianalisis  

4. Lama pengambilan data dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 

WIB selama satu minggu dengan interval sesuai dengan kedatangan kereta 

yang melintasi jalan WR. Supratman, Kota Malang 
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5. Tidak membahas pengaruh dari geometrik jalan, jenis dan perkerasan 

permukaan jalan, kondisi jalan, lebar jalan, cuaca, dan ketinggian tempat. 

6. Tidak membahas faktor-faktor tak terduga seperti kecelakaan, terobos 

palang pintu perlintasan, kemacetan, kendaraan darurat, kerusakan alat 

bantu, perbaikan jalan rel, dan faktor-faktor lain yang belum terdefinisi 

secara teori. 

 

1.5. Tujuan 

 Tujuan studi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besarnya tundaan kendaraan yang terjadi ketika palang 

pintu perlintasan ditutup. 

2. Untuk mengetahui panjang antrian kendaraan akibat penutupan pintu 

perlintasan kereta api. 

3. Untuk mengetahui model hubungan antara tundaan dan panjang antrian 

kendaraan pada masing-masing lajur pendekat akibat durasi penutupan 

pintu perlintasan. 


