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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan transportasi yang sering terjadi diantaranya kemacetan 

lalu lintas dan tertundanya waktu perjalanan. Waktu tempuh kendaraan sebagai 

salah satu kriteria kinerja pelayanan jalan dan persimpangan. Permasalahan 

tersebut menjadi indikator dari kualitas aliran dan pengoperasian fasilitas 

transportasi, karena didalamnya terkait dengan kapasitas, kondisi fisik jalan 

dan persimpangan, hambatan samping, penggunaan tata guna lahan, dan 

pemilihan rute perjalanan. Permasalahan tersebut sering dijumpai di beberapa 

wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Pasuruan.  

Kabupaten Pasuruan adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Pusat 

pemerintah berlokasi di Bangil, Pasuruan. Kabupaten ini berbatasan dengan 

Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya di utara, Kabupaten Probolinggo di 

Timur, Kabupaten Malang di selatan, Kota Batu di barat daya, serta 

Kabupaten Mojokerto di barat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah 

perindustrian, pertanian, dan tujuan wisata yang hal ini  banyak menarik 

minat penduduk kota lain untuk berkunjung ataupun melewati kabupaten ini, 

sehingga secara tidak langsung menambah padatnya arus lalu lintas di 

kabupaten pasuruan dan diperlukan adanya manajemen lalu lintas yang tepat 

untuk mengatur kelancaran lalu lintas, khususnya di daerah persimpangan. 

Simpang Taman Dayu merupakan salah satu simpang bersinyal di 

Kabupaten Pasuruan, tepat nya berada di Kecamatan Pandaan. Letak 

simpang  yang strategis yakni berada di tengah-tengah jalur Malang - 

Surabaya dan merupakan  jalur akses menuju tempat pariwisata yang 

banyak, di samping itu juga berbagai aktivitas sehari-hari di sekitar daerah 

simpang seperti  kegiatan sosial, kerja, dan sekolah akan menimbulkan 

tingginya volume kendaraan yang melewati ruas persimpangan tersebut, 

sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan, antrian, kemacetan dan 

tundaan. 
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 Pada kondisi di hari libur (sabtu dan minggu) volume lalu lintas yang 

 melewati simpang ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

 sehingga menyebabkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, Hal ini 

 diperparah lagi dengan telah beropersinya Tol Gempol - Pandaan yang 

 mengakibatkan berubahnya geometrik simpang yang sebelumnya merupakan 

 simpang tiga menjadi simpang empat, sehingga terjadi perubahan pergerakan 

 arah arus kendaraan yang melewati simpang ini. Perubahan arah arus ini 

 menimbulkan permasalahan yang berakibat antrian yang panjang di 

 persimpangan Taman Dayu. Permasalahan ini mempengaruhi tingkat kinerja 

 simpang sehingga menyebabkan kinerja persimpangan menjadi kurang 

 optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, perlu dilakukan analisis 

 terhadap karakteristik dan kinerja dari simpang empat bersinyal Taman Dayu 

 Kabupten Pasuruan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Tingginya Jumlah Arus lalu lintas yang menggunakan simpang tersebut 

mengakibatkan tingginya waktu tunggu. 

2. Pengaturan lampu lalu lintas yang dioperasikan saat ini belum dapat 

mengatasi kemacetan yang sering terjadi terutama pada jam-jam sibuk (peak 

hour). 

3. Perubahan geometrik simpang mengakibatkan perubahan arah arus 

kendaraan yang melewati simpang sehingga terjadi kepadatan kendaraan di 

salah satu lengan simpang. 

4. Kurang tertib nya pengendara kendaaraan yang melewati simpang.  
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja simpang empat bersinyal Taman Dayu saat ini (2016) ? 

2. Bagaimanakah merumuskan strategi penanganan yang dapat diberikan jika 

derajat kejenuhan (DS) pada simpang melebihi batas toleransi yang 

diizinkan yaitu DS ≥ 0,80 (MKJI 1997) ? 

3. Bagaiman kinerja simpang empat bersinyal Taman Dayu dalam waktu 5 

tahun yang akan datang (2017-2021) ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui kinerja simpang bersinyal pada kondisi saat ini (2016). 

2. Untuk merumuskan strategi penanganan  jika derajat kejenuhan (DS) pada 

simpang melebihi batas toleransi yang diizinkan yaitu DS ≥ 0,80 (MKJI 

1997). 

3. Mengetahui kinerja simpang bersinyal dalam waktu 5 tahun yang akan 

datang (2017-2021). 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada analisis simpang ini adalah 

1. Lokasi studi simpang yang diambil adalah simpang empat bersinyal Taman 

Dayu Kabupaten Pasuruan. 

2. Kondisi kapasitas simpang sesuai dengan yang ada sekarang (kondisi 

existing). 

3. Volume lalu lintas berdasarkan jam sibuk dan yang digunakan dalam analisa 

perhitungan adalah volume selama satu jam terpadat. 

4. Ukuran kinerja simpang yang diteliti meliputi : Derajat kejenuhan, Panjang 

antrian, kendaraan terhenti, dan tundaan. 

5. Pengolahan data menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

1997. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.  Sebagai bahan masukan bagi pihak–pihak yang terkait dalam hal ini 

pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka menciptakan 

pergerakan arus lalu lintas dan sebagai gambaran untuk pengembangan 

infrastruktur khususnya pada area persimpangan. 

2.  Analisis yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti lainnya 

dibidang transportasi tentang kinerja simpang untuk menciptakan 

pergerakan arus lalu lintas yang baik di Kabupaten Pasuruan saat ini dan 

masa yang akan datang. 

 


