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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota 

ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk yaitu berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. 

Kota Malang terletak 90 km sebelah Selatan Kota Surabaya dan dikelilingi oleh 

Kabupaten Malang. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang 

memiliki luas ± 110.06 km². Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kec. 

Kedungkandang, Kec. Klojen, Kec. Blimbing, Kec. Lowokwaru dan Kec. Sukun 

serta 57 kelurahan. Kota Malang dikenal juga sebagai Kota Pendidikan, terbukti 

dengan adanya berbagai sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan formal 

maupun non formal atau tempat-tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. 

Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang cukup memadai seperti 

toko buku, super market, mall, pusat pelayanan kesehatan masyarakat serta fasilitas 

penunjang lainnya, oleh karena itu sangatlah dibutuhkan sarana dan prasarana 

transportasi yang baik untuk menunjang aktifitas masyarakat kota Malang. 

Transportasi di Kota Malang menjadi hal terpenting di Jawa Timur bagian 

selatan. Kota Malang memiliki sarana transportasi berupa Taxi, Bus tingkat wisata 

dan Angkutan Kota (Angkot) yang beroperasi sesuai rute masing-masing. Sedangkan 

prasarana berupa Terminal penumpang yaitu: Terminal Arjosari, Terminal Gadang, 

Terminal Landungsari dan lain-lain, serta stasiun kereta api: Stasiun Malang 

(Kotabaru), Stasiun Malang (Kotalama) dan Stasiun Blimbing. Data jalan Kota 

Malang pada tahun 2009: Jalan Nasional 14.46 km, Jalan Provinsi 48.95 km dan 

Jalan Kota 140.78 km (Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang). 

Simpang empat bersinyal Jl. Panglima Sudirman – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. 

Patimura Kota Malang merupakan bagian dari kawasan lapangan Rampal. Kawasan 

ini merupakan jalur utama tempat melintasnya kendaraan berat. Simpang ini 

merupakan jalan menuju akses pusat kota dan pemukiman serta aktifitas masyarakat 

lainnya. Simpang empat bersinyal Jl. Panglima Sudirman – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. 
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Patimura dipengaruhi oleh simpang sekitarnya, yaitu dari sebelah Utara terdapat 

simpang tiga bersinyal Jl. Panglima Sudirman – Jl. Dokter Cipto, sedangkan dari 

sebelah Selatan terdapat simpang tiga tak bersinyal Jl. Pangima Sudirman – Jl. 

Untung Suropati Utara. 

Simpang bersinyal Jl. Panglima Sudirman – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Patimura 

memiliki empat lengan, masing-masing lengan memiliki lebar jalan: Jalan Panglima 

Sudirman Utara terdiri dari lebar jalan 12 m termasuk pembatas jalan dengan panjang 

60 m, jalan Panglima Sudirman Selatan memiliki lebar jalan 11 m beserta pembatas 

jalan dengan panjang 30 m, serta jalan Urip Sumoharjo dengan lebar jalan 10 m, jalan 

Patimura memiliki lebar jalan 16 m dengan pembatas jalan panjang 6 m. Operasional 

sinyal simpang empat bersinyal Jl. Panglima Sudirman – Jl. Patimura – Jl. Urip 

Sumoharjo menggunakan tiga fase sinyal lalu-lintas, yaitu pendekat Utara fase satu 

pendekat Selatan fase dua masing-masing waktu siklus 118 detik, sedangkan 

pendekat Timur dan Barat fase tiga dengan waktu siklus 120 detik. Waktu siklus pada 

simpang tersebut melebihi dari ketentuan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

(MKJI 1997), yaitu untuk simpang empat lengan menggunakan tiga fase sinyal lalu-

lintas dengan waktu siklus 50 – 100 detik. Volume arus lalu-lintas simpang empat 

bersinyal Jl. Panglima Sudirman – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Patimura kondisi eksisting 

untuk pendekat Utara pada jam sibuk senin 15.15 – 16.15 dengan volume arus lalu-

lintas 1172 kend/jam. Dari survey pendahuluan diketahui beberapa titik konflik 

kendaraan antara lain: dari jalan Patimura dan jalan Panglima Sudirman (Selatan) 

menuju jalan Panglima Sudirman (Utara) terjadi konflik bergabung (merging), dari 

jalan Urip Sumoharjo dan jalan Patimura menuju jalan Panglima Sudirman (Utara) 

terjadi konflik berpotongan (crossing) kondisi ini diakibatkan operasional lampu lalu-

lintas pendekat Barat dan Timur dalam satu fase sinyal lalu-lintas. 

Melihat kondisi di atas, maka perlu dilakukan studi kinerja simpang empat 

bersinyal Jl. Panglima Sudirman – Jl. Patimura – Jl. Urip Sumoharjo Kota Malang. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

a) Kawasan ini merupakan jalur utama tempat melintasnya kendaraan berat. 

b) Simpang empat bersinyal Jl. Panglima Sudirman – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. 

Patimura merupakan jalan menuju akses pusat kota dan pemukiman serta aktifitas 

masyarakat lainnya. 

c) Simpang empat bersinyal Jl. Panglima Sudirman – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. 

Patimura dipengaruhi oleh simpang sekitarnya, yaitu dari sebelah Utara terdapat 

simpang tiga bersinyal Jl. Panglima Sudirman – Jl. Dokter Cipto, sedangkan dari 

sebelah Selatan terdapat simpang tiga tak bersinyal Jl. Pangima Sudirman – Jl. 

Untung Suropati Utara. 

d) Terjadi konflik dari jalan Patimura dan jalan Panglima Sudirman (Selatan) 

menuju jalan Panglima Sudirman (Utara) terjadi konflik bergabung (merging), 

dari jalan Urip Sumoharjo dan jalan Patimura menuju jalan Panglima Sudirman 

(Utara) terjadi konflik berpotongan (crossing) kondisi ini diakibatkan operasional 

lampu lalu-lintas pendekat Barat dan Timur dalam satu fase sinyal lalu-lintas. 

e) Waktu siklus pada simpang masing - masing Pendekat Utara dan Selatan 118 

detik, sedangkan Pendekat Barat dan Timur 120 detik. 

1.3 Rumusan Masalah 

a) Bagaimana kinerja simpang empat bersinyal pada Jl. Panglima Sudirman – Jl. 

Urip Sumoharjo – Jl. Patimura Kota Malang pada saat ini (2016)? 

b) Bagaimana kinerja yang lebih baik pada simpang empat bersinyal Jl. Panglima 

Sudirman – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Patimura Kota Malang jika diketahui derajat 

kejenuhan (DS) > 0,85? 

1.4 Batasan Masalah 

a) Tidak menganalisa biaya operasional kendaraan (BOK) 

b) Tidak membahas dampak sosial yang ada. 

c) Tidak meninjau dari sisi ekonomis. 
d) Tidak melakukan perubahan terhadap kondisi geometrik simpang. 
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1.5 Tujuan Studi 

a) Mengetahui kinerja simpang empat bersinyal pada Jl. Panglima Sudirman – Jl. 

Urip Sumoharjo – Jl. Patimura Kota Malang pada saat ini (2016). 

b) Mengetahui kinerja yang lebih baik pada simpang empat bersinyal Jl. Panglima 

Sudirman – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Patimura Kota Malang jika diketahui derajat 

kejenuhan (DS) > 0,85. 

1.6 Manfaat Studi 

Hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

instansi terkait dalam mengelola lalu lintas di Kota Malang.  

 


