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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi dimana dua atau 

lebih ruas jalan bertemu. Pada persimpangan terdapat APILL (Alat Pemberi Isyarat 

Lalu Lintas) yang berfungsi untuk sebagai pengendali persimpangan sehingga tidak 

terjadi konflik pada persimpangan tersebut. 

Kepanjen adalah sebuh kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan 

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Kepanjen terletak 

20 km sebelah selatan Kota Malang. Sejak 2008 Kepanjen merupakan ibu kota dan 

pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Bersama dengan Lawang dan Singosari, 

Kepanjen dikenal sebagai kota satelit penyangga utama Kota Malang, yang 

termasuk dalam kawasan Malang Raya. Kepanjen memiliki luas area 44.68 km2, 

dengan jumlah populasi 101.229 jiwa (hasil susenas penduduk kabupaten malang 

tahun 2015) dengan tingkat kepadatan penduduk 125 jiwa per km2. Kecamatan 

Kepanjen terdiri dari 14 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Kepanjen terletak 20 km 

sebelah selatan Kota Malang.  

Simpang empat bersinyal Ahmad Yani - Jalan Sumedang - Jalan Sultan 

Agung - Jalan Kawi persimpangan tersebut merupakan akses untuk menuju ke 

sebuah stadion besar yang menjadi markas utama dari Arema Indonesia, yaitu 

Stadion Kanjuruhan yang berkapasitas 40.000 penonton dan terdapat pasar kelas 

satu yaitu pasar kepanjen yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kepanjen dan terdapat 

perkantoran pemerintahan Kepanjen dan Stasiun kreta api dan pusat pemberlanjaan 

lainya. Pergerakan ini yang akan berdampak pada lalu lintas sekitarnya. Serta pada 

kawasan di sekitar persimpangan tersebut terdapat toko-toko. 

Simpang empat bersinyal Ahmad Yani - Jalan Sumedang - Jalan Sultan 

Agung - Jalan Kawi ini, nampaknya Simpang tidak berjalan secara optimal. 

Terbukti pada jam 15.30-16.30 diperoleh dengan volume arus lalu lintas dari arah 

ruas jalan Ahmad Yani sebesar 2548 kend/jam dengan 762 smp/jam. Dan pada ruas 

jalan Sumedang pada pukul 15.30-16.30diperoleh dengan volume arus lalu lintar 
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sebesar 2334 kend/jam dengan 1152 smp/jam. Dan dari ruas jalan Kawi pada pukul 

15.30-16.30 diperoleh dengan volume arus lalu lintas sebesar 2287 kend/jam 

dengan 832 smp/jam. Dan dari ruas jalan Sultan Agung pada pukul 15.30-16.30 

diperoleh dengan volume arus lalu lintas sebesar 2286 kend/jam dengan 1116 

smp/jam. Dengan masih adanya kemacetan lalu lintas di sebabkan simpang tersebut 

merupakan titik pertemuan trasportasi dari beberapa Kota maupun Daerah seperti 

dari arah Utara (Malang), arah Barat (Blitar dan Karangkates), arah Selatan 

(Ngliyep dan Gondanglegi), dan dari arah Timur (Turen) Seiring dengan 

perkembangan Wilayah Penduduk maka aktifitas transportasi juga semakin 

meningkat. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi berdampak pada terjadinya 

peneningkatan pergerakan yang juga akan mempengaruhi kinerja beberapa 

persimpangan. Kinerja persimpangan yang buruk menyebabkan kerugian karena 

kehilangan waktu, meningkatnya polusi, pemborosan bahan bakar, dan 

meningkatnya kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas. Jika hal tersebut tidak 

diantisipasi maka akan timbul permasalahan dibidang transportasi. Dari 

permasalahan yang ada kiranya perlu dilakukan studi evaluasi kinerja pada simpang 

tersebut dengan melihat kondisi yang saat ini terjadi.  

Analisis dilakukan dengan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 

dimana proses evaluasi dengan metode tersebut berdasarkan indeks tingkat 

pelayanan pada ruas dan simpang yang diteliti. Berdasarkan data primer dan data 

sekunder yang didapatkan dengan menggunakan metodologi yang telah ditentukan 

akan diketahui kinerja jaringan jalan, baik saat ini maupun kondisi lima tahun yang 

akan datang.  Dengan adanya kinerja jaringan jalan dapat direkomendasikan 

bentuk-bentuk penanganan pada jaringan jalan yang mengalami perbaikan. Dengan 

adanya studi ini diharapkandampak yang   ditimbulkan akibat pemindahan ibu kota 

Kabupaten Malang dapat diantisipasi dengan meminimalisir potensi permasalahan 

yang ada. 
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1.2 Identifikasi masalah  

Adapun permasalahan yang dapat ditemukan dilokasi tinjauan adalah: 

1. Kawasan disekitar persimpangan merupakan kawasan pertokoan yang 

terkadang menyebabkan arus lalu lintas tak menentu akibat parkir 

kendaraan roda dua maupun roda empat di bahu jalan persimpangan. 

2. Kawasan persimpangan merupakan kawasan komersil dan merupakan 

akses jalan menuju pertokoan, perkantoran, stadion sepak bola, pasar, 

stasiun kereta api, pemukiman penduduk sehingga ramai dengan 

kendaraan. 

3. Terjadi antrian yang cukup panjang. 

4. Persimpangan tersebut menjadi titik pusat pertemuan trasportasi dari 

beberapa kota maupun dari beberapa daerah. 

1.3 Rumusan masalah  

Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan studi evaluasi dalam 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja simpang bersinyal pada persimpangan Kepanjen di 

Jalan. Ahmad Yani - Jalan Sumedang - Jalan Sultan Agung - Jalan Kawi 

Kepanjen Kabupaten Malang, pada saat ini? 

2. Bagaimana alternatif pemecahan masalah yang tepat (jika DS ≤ 0,85 MKJI 

1997) pada Jalan Ahmad Yani - Jalan Sumedang - Jalan Sultan Agung - 

Jalan Kawi Kepanjen Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana kinerja simpang bersinyal pada 5 tahun kedepan? 

1.4 Batasan masalah  

1. Studi ini menghitung arus lalu lintas (Q), arus jenuh (S), kapasitas ©, 

derajat kejenuhan (DS), pada kondidi eksisting (2016).  

2. Pengambilan data primer berupa survai lalu lintas yang waktu dan teknis 

pelaksanaan akan ditentukan kemudian.  

3. Simpang yang di tinjau adalah simpang Jalan Ahmad Yani - Jalan 

Sumedang - Jalan Sultan Agung - Jalan Kawi Kepanjen Kabupaten 

Malang.  
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4. Tidak melakukan perubahan terhadap kondisi geometrik simpang.  

5. Studi ini tidak membahas penanganan konflik yang terjadi pada simpang. 

6. Data lalu lintas untuk analisis simpang bersinyal berdasarkan survei yang 

dilakukan pada jam-jam sibuk.  

7. Hitungan analisis dan perencanaan menggunakan metode Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997). 

 

1.5 Tujuan masalah  

Tujuan dari studi tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui kinerja simpang empat bersinyal Ahmad Yani - Jalan 

Sumedang - Jalan Sultan Agung - Jalan Kawi Kepanjen Kabupaten 

Malang pada saat ini (2016).  

2. Mengetahui alternatif pemecahan masalah yang tepat (jika DS ≤ 0,85 

MKJI 1997) pada Ahmad Yani - Jalan Sumedang - Jalan Sultan Agung - 

Jalan Kawi Kepanjen Kabupaten Malang?  

3. Mengetahui kinerja simpang bersinyal pada 5 tahun kedepan (2017-2021). 

 

1.6 Manfaat studi   

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Sebagai bahan pertimbangan kepada pihak instansi terkait dalam 

menetapkan kebijakan transportasi khususnya dalam hal pengelolaan lalu 

lintas di Kabupaten Kepanjen. 

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada pengelolaan lalu lintas 

di Kabupaten Kepanjen. 

3. Bagi dunia pendidikan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang 

transportasi yang kaitan dengan implementasi teori dan analisis 

permasalahan lalu lintas.  

4. Menambah pengetahuan mengevaluasi tingkat kinerja pada simpang 

bersinyal dan menerapkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan 

kondisi langsung dilapangan.
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