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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Manusia tidak dapat dipisahkan dari sistem sarana dan prasarana

transportasi. Transportasi merupakan hal yang paling utama dalam melancarkan

pekerjaan manusia. Trasnportasi digunakan sebagai alat untuk memperlancar

kebutuhan hidup yang bermacam-macam dimana sangat berhubungan dengan

perpindahan barang serta jasa. Trasnportasi membantu kehidupan masyarakat

dalam hal perekonomian yang semakin pesat, sosial, politis dan kewilayahan.

Trasnportasi dapat mempermudah manusia dalam bekerja, transportasi mengatasi

masalah jarak dan waktu. Penggunaan moda transportasi umum jarang dijadikan

alternatif utama untuk bepergian. Ada beberapa hal yang mengakibatkan

menurunnya penggunaan moda transportasi umum. Salah satunya adalah faktor

dari transportasi umum itu sendiri yang belum mampu memberi kenyamanan,

keselamatan serta keamanan pada saat beroperasi.

Pada suatu ruas jalan terdapat tempat bertemunya antar arus kendaraan

dan jalan-jalan yang saling berpotongan yang disebut persimpangan. Dimana

persimpangan adalah bagian penting dari jalan raya. Persimpangan adalah sumber

dari kemacetan yang terjadi pada setiap jalan. Kemacetan yang terjadi di

persimpangan akan menyebabkan tundaan serta rawan terjadi kecelakaan antara

kendaraan satu dengan yang lain, bisa juga kendaraan dengan pejalan kaki atau

antar kendaraan tak bermotor lainnya. Persimpangan jalan pada pagi, siang, atau

malam hari bisa timbul kemacetan yang didominasi oleh pelajar, mahasiswa,

pekerja atau pedagang yang sedang beraktifitas. Setiap ruang persimpangan jalan

digunakan secara bersama-sama oleh semua kendaraan. Oleh karena itu

persimpangan merupakan aspek yang terpenting dalam sistem jaringan jalan.
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1.2 Latar Belakang Penelitian

Kota Mojokerto memiliki luas yaitu 1.646,5 Ha dengan jumlah

penduduknya pada tahun 2018 mencapai 161.241 jiwa.(BPS Kota Mojokerto dan

pehitungan). Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat serta peningkatan

pembangunan kota dari tahun ke tahun ini dapat mempengaruhi besarnya

perkembangan sistem transportasi serta arus lalu lintas di Kota Mojokerto.

Dampaknya adalah jumlah kendaraan melebihi batas sehingga timbul kemacetan.

Seperti pada persimpangan jalan Residen Pamuji – jalan Panglima Besar

Sudirman. Terdiri dari 4 lengan simpang. Persimpangan ini tidak dilengkapi

dengan sinyal lalu lintas, pelanggaran - pelanggaran lalu lintas masih sering

terjadi di simpang ini. Kemacetan terjadi pada jam sibuk seperti pagi saat orang-

orang sedang berangkat beraktivitas atau sore hari saat mereka pulang. Di

persimpangan ini terdapat berbagai kendaraan berhenti di sepanjang simpang

seperti becak yang parkir di bahu jalan, para pejalan kaki bahkan pada pagi hari

banyak kendaraan tak bermotor yang melawan arus jalan dan menimbulkan

beberapa konflik pada persimpangan. Tipe lingkungan persimpangan ini

merupakan daerah komersial dimana terdapat pasar, bengkel, pertokoan,

perkantoran serta daerah permukiman. Para pengguna jalan tidak mengurangi

kecepatan saat melewati persimpangan. Di Selatan simpang ini terdapat Vihara

Hok Sian Kiong, digunakan tempat peribadatan umat Hindu. Lalu lintas di

simpang ini menjadi terganggu ketika ada kegiatan keagamaan, menyebabkan

kemacetan pada tengah persimpangan. Kendaraan yang keluar atau masuk untuk

beribadah berpengaruh terhadap kelancaran simpang saat sedang beroperasi. Di

persimpangan ini juga terdapat pusat perbelanjaan terbesar di Kota Mojokerto

yaitu pasar Tanjung. Simpang ini berada di pusat kota, dimana banyak pusat

perbelanjaan di sekitar simpang. Di sebelah selatan persimpangan terdapat

sekolah menengah atas. Dengan tidak adanya sinyal lalu lintas pada

persimpangan, pengoperasian kendaraan menjadi kurang maksimal. Kemacetan

yang terjadi pada persimpangan ini juga dipengaruhi oleh kegiatan jual beli di

pasar besar Kota Mojokerto. Jumlah kendaraan pada jam puncak terjadi pada sore
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hari. Hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 pukul 15.45-16.45, volume total

keseluruhan kedaraan yang melewati simpang adalah 10121 kendaraan/jam atau

5563,8 smp/jam.(Sumber: Hasil Pengolahan data arus lalu lintas). Kepadatan

kendaraan di pengaruhi oleh para pelajar yang berangkat atau pulang dari sekolah,

aktifitas jual beli di pasar, dan masyarakat Kota Mojokerto yang sedang pergi atau

pulang bekerja. Tapi kepadatan kendaraan terjadi pada hari libur Nasional dimana

masyarakat Kota Mojokerto sedang keluar untuk liburan atau hanya berkeliling di

Kota Mojokerto. Dengan begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi

persimpangan, dan jumlah kendaraan yang melewati persimpangan harus

seimbang dengan kapasitas serta tingkat pelayanan pada simpang tersebut. Dalam

hal ini kapasitas pada simpang ini harus mampu menampung jumlah volume

kendaraan pada jam-jam sibuk tersebut.

Di lengan sebelah Utara adalah Jalan Letkol Sumarjo, memiliki panjang

mencapai 750 meter, lebar jalan 7 meter. Di lengan Timur ada Jalan Residen

Pamuji, memiliki mempunyai panjang 360 meter, lebar 5 meter. Di lengan sebelah

Barat terdapat jalan Jaksa Agung Suprapto, memiliki panjang 380meter, lebar 5

meter. Jalan jaksa agung ini merupakan jalan yang memiliki lebar terkecil dari

tiga jalan yang lain. Kendaraan parkir di depan toko sepanjang jalan Jaksa Agung

Suprapto ini akan mengurangi kapasitas jalan tersebut. Lengan terakhir di arah

Selatanyaitu jalan Panglima Besar Sudirman, jalan ini merupakan jalan satu arah

yang mempunyai panjang yaitu 765 meter, lebar 8 meter.

Analisis kinerja lalu lintas persimpangan merupakan hal yang penting

guna meninjau karakteristik serta tingkat pelayanan dari suatu persimpangan.

Dengan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan analisis kinerja

simpang dengan parameter perhitungan arus lalu lintas, kapasitas, derajat

kejenuhan, tundaan dan peluang antrian yang terjadi pada simpang empat Jalan

Residen Pamuji – Jalan Panglima Besar Sudirman. Kemacetan, kecelakaan, serta

tundaan merupakan faktor permasalahan pada simpang tersebut. Maka dari itu

perlu dilakukan evaluasi kinerja lalu lintas pada simpang tersebut sesuai dengan

kondisi eksisting yang terjadi di lapangan.
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1.3 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi pada persimpangan Jalan

Residen Pamuji –Jalan Panglima Besar Sudirman yang dapat dijadikan bahasan

dalam melakukan penelitian dan pengerjaan tugas akhir, adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kendaraan Kota Mojokerto dari tahun ketahun semakin meningkat,

seiring dengan jumlah penduduk  yang mulai berkembang pula.

2. Ruas jalan yang disalahgunakan menjadi tempat parkir bagi pengguna

jalan,sehingga mengurangi kapasitas ruas jalan di sepanjang persimpangan

Jalan Residen Pamuji –Jalan Panglima Besar Sudirman.

3. Persimpangan ini merupakan tempat pertemuan antar arus kendaraan, dan

merupakan persimpangan tak bersinyal sehingga para pengendara atau

pengguna jalan mengalami kesulitan dalam melewati atau hendak menyabrang

pada simpang ini.

4. Kendaraan roda dua lebih banyak melewati persimpangan ini dibandingkan

angkutan umum.

5. Simpang empat Jalan Residen Pamuji –Jalan Panglima Besar Sudirman ini

termasuk kawasan komersial dimana terdapat permukiman dan pusat

perbelanjaan.

6. Para pengguna jalan tidak mengurangi kecepatan ketika melewati

persimpangan ini, dan dapat membahayakan pengguna jalan itu sendiri.

1.4 Rumusan Masalah

Pada studi ini didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besarnya volume kendaraan pada simpang empat Jalan Residen Pamuji

– Jalan Panglima Besar Sudirman Kota Mojokerto?

2. Bagaimana analisis kinerja simpang empat Jalan Residen Pamuji - Jalan

Panglima Besar Sudirman Kota Mojokerto yang meliputi besarnya kapasitas

simpang, besar nilai derajat kejenuhan, tundaan, serta peluang antrian yang

terjadi pada simpang tersebut?
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3. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada simpang

empat Jalan Residen Pamuji - Jalan Panglima Besar Sudirman Kota

Mojokerto?

1.5 Batasan Masalah

Guna menghindari perluasan masalah, maka perlu ada batasan masalah

pada penelitian ini, yaitu :

a. Lokasi studi merupakan simpang empat tidak simetris yang terdiri dari: Jalan

Residen Pamuji, Jalan Letkol Sumarjo, Jalan Jaksa Agung Suprapto, dan Jalan

Panglima Besar Sudirman Kota Mojokerto.

b. Tidak merubah kondisi geometrik simpang yang meliputi lebar jalan atau

pergerakan masing - masing kendaraan.

c. Perhitungan menggunakan metode MKJI 1997 (Manual Kapasitas Jalan

Indonesia).

1.6 Tujuan

Penelitian berikut ini bertujuan untuk tingkat kelayakan persimpangan

Jalan Residen Pamuji –Jalan Panglima Besar Sudirman Kota Mojokerto untuk

menampung jumlah volume arus lalu lintas yang semakin meningkat dengan

menyeimbangkan kapasitas jalan pada persimpangan ini. Antara lain sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya nilai volume kendaraan yang melewati

persimpangan Jalan Residen Pamuji - Jalan Panglima Besar Sudirman Kota

Mojokerto.

2. Untuk mengetahui kinerja simpang empat Jalan Residen Pamuji - Jalan

Panglima Besar Sudirman Kota Mojokerto yang meliputi besarnya kapasitas

simpang, besar nilai derajat kejenuhan, tundaan, serta peluang antrian yang

terjadi pada persimpangan.
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3. Untuk mengetahui solusi untuk memecahkan permasalahan pada simpang

empat Jalan Residen Pamuji - Jalan Panglima Besar Sudirman Kota Mojokerto.

1.7 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti dan masyarakat adalah sebagai

berikut :

1. Penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan untuk menganalisis kinerja

persimpangan pada simpang empat Jalan Residen Pamuji - Jalan Panglima

Besar Sudirman Kota Mojokerto untuk kedepannya.

2. Untuk referensi tambahan bagi mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir serta

bahan mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian transportasi.


