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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perlintasan KA Lamongan adalah salah satu perlintasan yang terbentuk 

dari pertemuan antara dua jenis prasarana transportasi yaitu jalan raya dengan 

jalan rel. Perlintasan ini terletak di Jl. Panglima Sudirman Lamongan, dimana 

jalan ini merupakan akses menuju dan keluar jantung kota Lamongan yang 

menghubungkan kota Lamongan dengan kota, gresik, Tuban, Bojonegoro, 

Surabaya dan kota – kota lainnya. Jalan ini juga sebagai Pusat perdagangan, 

tempat pariwisata,  tempat  keramaian,  dan  perkantoran  banyak  terletak  di 

sepanjang Jalan Panglima Sudirman. Dengan demikian, akan terjadi pergerakan 

arus lalu-lintas kendaraan yang tinggi.  

Adanya perlintasan ini, maka proses pergerakan arus lalu lintas kendaraan 

menjadi terganggu ketika pintu perlintasan kereta api ditutup dan kereta api 

melewati perlintasan ini. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya tundaan dan 

panjang antrian. Banyaknya kereta api yang melintasi perlintasan rel 

mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan di Jalan Panglima Sudirman. 

Kendaraan-kendaraan berat yang melewati jalan ini mengakibatkan pergerakan 

kendaraan sedikit lambat, sehingga kemacetan yang terjadi memerlukan waktu 

yang cukup lama untuk terurai.  

Saat jadwal kereta api yang akan melintasi perlintasan rel hanya berselang 

beberapa menit saja akan mengakibatkan tundaan dan panjang antrian lebih besar 
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lagi karena ada dua kereta api yang lewat sekaligus dalam satu waktu penutupan 

pintu perlintasan sehingga terjadi penumpukan antrian kendaraan yang lebih 

besar.   Kondisi ini tentunya juga akan memberikan suatu kerugian tersendiri bagi 

pengguna, yaitu nilai waktu pengguna jalan yang hilang.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui seberapa besar 

pengaruh penutupan pintu perlintasan kereta api terhadap tundaan, dan panjang 

antrian kendaraan di perlintasan KA Lamongan. 

1. 2   Identifikasi Masalah 

 Lama penutupan pintu perlintasan kereta api tergantung kepada kecepatan 

kereta api atau jumlah gerbong kereta dan jadwal kereta api lewat setiap hari. 

Sehingga lama penutupan pintu perlintasan kereta api sangat bervariasi. Kondisi 

lalulintas Lamongan bisa dikatakan cukup padat karena banyaknya kendaraan 

yang melintasi jalan tersebut karena merupakan jalur antar kota. Ketika kereta 

lewat pada persilangan, kendaraan harus berhenti karena pintu perlintasan di 

tutup, sehingga waktu perjalanan meningkat lebih lama dibandingkan dengan 

kondisi normal karena adanya tundaan dan antrian kendaraan. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.  Berapa besarnya tundaan yang terjadi karena penutupan pintu perlintasan 

kereta api di jalan Panglima Sudirman Lamongan? 

2.  Berapa panjang antrian kendaraan akibat penutupan pintu perlintasan kereta 

api di jalan Panglima Sudirman Lamongan? 
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3.  Bagaimana model hubungan paling efektif antara lama penutupan pintu 

perlintasan kereta api dengan tundaan dan panjang antrian kendaraan? 

 

1.4 Batasan Masalah  

 Untuk membatasi masalah agar tidak meluas, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yaitu : 

1. Penelitian dilakukan di perlintasan Jl. Panglima Sudirman Lamongan. 

2. Kondisi tundaan yang dianalisis hanya stopped delay, sebab kendaraan 

yang akan melintas rel kereta api terhenti pada kondisi mesin hidup akibat 

melintasnya kereta api. 

3. Jenis kendaraan yang dianalisa light vehicle (kendaraan ringan) dan 

heavy vehicle (kendaraan berat) termasuk sepeda motor, sedangkan 

kendaraan tidak bermotor diabaikan. 

4. Kendaraan yang memperhitungkan dalam stopped delay dan panjang 

antrian hanya kendaraan pertama dan kendaraan paling akhir dalam masing-

masing lajur antrian. 

5. Lama pengambilan data dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 

WIB selama 7 hari dengan interval sesuai dengan kedatangan kereta yang 

melintasi Jalan Panglima Sudirman. 

6. Pengaruh dari geometric jalan, jenis dan kekasaran permukaan  jalan, 

lingkungan seperti kondisi jalan, cuaca, ketinggian tempat, lebar jalan dan 

sebagainya tidak diperhitungkan. 
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1.5 Tujuan Studi 

1. Mengetahui besarnya tundaan yang terjadi akibat penutupan pintu kereta 

api di Jl. Panglima Sudirman Lamongan. 

2. Mengetahui panjang antrian yang terjadi akibat penutupan pintu kereta api 

di Jl. Panglima Sudirman Lamongan. 

3. Mengetahui model hubungan paling efektif antara lama penutupan pintu 

perlintasan kereta api dengan tundaan dan panjang antrian kendaraan. 

1.6 Manfaat Studi  

1. Memberikan  masukan  yang  membangun  kepada  pihak  yang 

berkepentingan dalam menentukan keputusan di bidang manajemen lalu 

lintas khususnya di daerah perlintasan kereta api. 

2. Memberikan rangsangan kepada para peneliti lainnya di bidang ilmu 

pengetahuan  khususnya  sistem dan  teknik  transportasi  dan  melengkapi 

penelitian sebelumnya yang berkaitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




