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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, transportasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan masyarakat. Transportasi adalah pergerakan arus manusia, 

kendaraan dan barang antara satu tempat ke tempat yang lainnya dengan 

menggunakan jaringan transportasi. Hampir setiap hari masyarakat 

melakukan kegiatan transportasi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang paling besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Fungsi utama dan 

jalan raya sebagai prasarana untuk melayani pergerakan manusia dan barang 

secara aman, nyaman, cepat, dan ekonomis. 

Mobilitas yang tinggi untuk melaksanakan aktifitas kehidupan 

sehari-hari menuntut tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang 

baik. Namun pada kenyataannya perkembangan prasarana transportasi yang 

tidak seimbang dibandingkan dengan laju pertambahan kepemilikan 

kendaraan. Dimana setiap tahunnya Bali mengalami peningkatan volume 

lalu lintas akibat jumlah kepemilikan kendaraan bertambah salah satunya 

Kabupaten Badung. 

Kabupaten Badung memiliki wilayah seluas 418,52 km2 dengan 

jumlah penduduk sebanyak 643.500 jiwa pada tahun 2017 berdasarkan 

proyeksi penduduk BPS Kabupaten Badung. Jumlah kendaraan pribadi kini 

mencapai 621.122 (BPS Kabupaten Badung 2014) dan akan semakin 

meningkat setiap tahunnya. Kepadatan di daerah tersebut menyebabkan 

penumpukan kendaraan pada simpang. Sehingga sering ditemukan simpang-

simpang yang kinerjanya kurang optimal khususnya pada simpang tiga 

bersinyal Jl. Dalung Permai – Jl. Padang Luwih.  

Persimpangan ini merupakan kawasan komersial dimana ruas jalan 

tersebut merupakan jalan menuju pusat perekonomian, pusat perkantoran, 

pusat pendidikan dan pemukiman. Pada jam-jam sibuk terjadi kemacetan 
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pada simpang tiga bersinyal di Jl. Dalung Permai – Jl. Padang Luwih akibat 

padatnya arus kendaraan yang melintas. Hal ini terjadi pada pukul 17.00 – 

18.00 WITA dilalui 2.005 unit kend/jam pada Jl. Dalung Permai, 2.054 unit 

kend/jam pada Jl. Padang Luwih (Utara) dan 3.821 kend/jam pada Jl. 

Padang Luwih (Selatan) dengan waktu siklus 90 detik (berdasarkan hasil 

survei). 

Kondisi eksisting persimpangan tersebut selain menunjang 

terjadinya kemacetan juga mengakibatkan tundaan karena persimpangan 

tersebut merupakan jalan menuju pusat perkotaan dari Kabupaten Badung 

menuju Kota Denpasar dan Tabanan. Hal tersebut perlu mendapat perhatian 

karena mempengaruhi pergerakan lalu lintas. 

Adapun faktor lain yang menyebabkan padatnya lalu lintas yaitu 

hambatan samping seperti pejalan kaki serta keluar – masuk sejumlah 

kendaraan dari sisi jalan. Padatnya pengguna jalan pada simpang ini 

berpotensi terjadinya konflik antara kendaraan-kendaraan ataupun 

kendaraan – pejalan kaki. 

Akibat simpang tersebut merupakan jalan akses menuju pusat-pusat 

kegiatan tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja persimpangan. 

Apabila kinerja persimpangan memburuk dan tidak segera diatasi, maka 

akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna jalan, terutama 

karena kehilangan waktu, meningkatnya polusi, pemborosan bahan bakar 

dan berpotensi terjadi kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. 

Kemacetan harus diatasi dengan pengendalian lalu lintas agar 

kelancaran lalu lintas dapat terwujud. Beberapa upaya dapat dilakukan 

seperti pelebaran pada pendekat, pemasangan rambu dan marka, pengaturan 

lingkungan dan tindakan lain. Keberadaan persimpangan perlu mendapatkan 

perhatian sehingga kinerja persimpangan dapat lebih tinggi lagi. 

Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan studi evaluasi 

kinerja pada simpang tiga bersinyal tersebut dengan memperhatikan kondisi 

yang ada dan rencana pengembangan di masa yang akan datang. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

a. Penggunaan kendaran pribadi semakin meningkat. 

b. Persimpangan pada studi ini merupakan kawasan komersial sehingga 

pada jam-jam sibuk terjadi kemacetan. 

c. Kemacetan mempengaruhi pergerakan lalu lintas yang menyebabkan 

tundaan pada kendaraan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

seberapa besar kapasitas pada simpang tiga bersinyal di salah satu wilayah 

Kabupaten Badung yaitu simpang Jl. Dalung Permai – Jl. Padang Luwih, 

yang meliputi:  

a. Bagaimana kinerja simpang tiga bersinyal pada Jl. Dalung Permai – Jl. 

Padang Luwih, Kabupaten Badung pada kondisi saat ini (2017)?  

b. Bagaimana alternatif solusi terhadap masalah yang terjadi di simpang 

tiga bersinyal pada Jl. Dalung Permai – Jl. Padang Luwih, Kabupaten 

Badung pada kondisi saat ini (2017)? 

c. Bagaimana kinerja simpang tiga bersinyal pada Jl. Dalung Permai – Jl. 

Padang Luwih, Kabupaten Badung pada 5 tahun yang akan datang 

(2022)? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau dan menganalisis 

permasalahan lalu lintas yang terjadi pada simpang Jl. Dalung Permai – Jl. 

Padang Luwih, Kabupaten Badung agar dapat ditentukan alternatif 

penyelesaiannya yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah yang 

ada. Tujuan penelitian ini, meliputi: 

a. Mengetahui kinerja simpang tiga bersinyal pada Jl. Dalung Permai – 

Jl. Padang Luwih, Kabupaten Badung pada kondisi eksisting, 

kapasitas, derajat kejenuhan, panjang antrian, tundaan simpang dan 
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jumlah kendaraan terhenti, yang didasarkan pada volume lalu lintas 

pada kondisi saat ini (2017). 

b. Mencari beberapa alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada 

guna meningkatkan kinerja simpang kondisi saat ini (2017). 

c. Mengetahui kinerja simpang tiga bersinyal pada Jl. Dalung Permai – 

Jl. Padang Luwih, Kabupaten Badung pada kondisi eksisting, 

kapasitas, derajat kejenuhan, panjang antrian, tundaan simpang dan 

jumlah kendaraan terhenti, yang didasarkan pada volume lalu lintas 

pada 5 tahun yang akan datang (2022). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis: 

a. Bagi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Dinas 

Perhubungan sebagai salah satu bahan masukan mengenai kinerja 

simpang tiga bersinyal pada Jl. Dalung Permai – Jl. Padang Luwih, 

Kabupaten Badung. 

b. Bagi mahasiswa menambah pengalaman dan pengetahuan yang 

bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja simpang bersinyal. 

1.6 Batasan Penelitian 

a. Tidak membahas kondisi geometrik simpang, perubahan lebar dan 

kondisi simpang lain disekitarnya. 

b. Tidak menganalisa dampak lingkungan yang terjadi serta biaya 

operasional kendaraan (BOK). 

c. Tidak melaksanakan survei pada musim liburan. 

1.7 Lingkup Penelitian 

a. Simpang yang ditinjau adalah simpang Jl. Dalung Permai – Jl. Padang 

Luwih, Kabupaten Badung.  



5 

 

 

b. Data lalu lintas untuk analisis simpang bersinyal berdasarkan survei 

yang dilakukan pada jam-jam sibuk.  

c. Hitungan analisis dan perencanaan menggunakan metode Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997). 

d. Studi ini hanya melakukan perubahan pada waktu hijau ataupun 

perubahan fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


