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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota

Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang – Kediri dan Malang –

Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten

Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur,

selatan, dan barat. Jumlah penduduk Kota Batu hingga November 2017 tercatat

221.693 jiwa. Kawasan Kota Batu dikenal sebagai salah satu destinasi wisata

Jawa Timur yang disukai banyak kalangan penikmat perjalanan dari berbagai

daerah. Ada banyak kegiatan dan objek wista menarik di Kota Batu baik wisata

alam yang menarik hingga wisata sejarah, agrowisata, wisata kuliner, dan lain-

lain. (Wikipedia)

Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia

khususnya Jawa Timur karena potensi keindahan yang luar biasa. Semakin

menggeliatnya sektor pariwisata dengan adanya tempat-tempat wisata baru

membuat arus kendaraan menuju Kota Batu semakin tinggi. Tingginya jumlah

kendaraan yang melintas setiap saat akan menyebabkan kerusakan kondisi jalan

dan kemacetan lalu lintas yang parah jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan

kondisi jalan. Masalah tersebut menyebabkan kerugian ekonomi bagi para

pengguna jalan. Bagi pemerintah Kota Batu hal ini tentu dapat berdampak buruk

terhadap petumbuhan ekonomi Kota Batu itu sendiri.

Kota Batu memiliki sarana dan prasarana transportasi guna menunjang

pergerakan masyarakat di Kota Batu. Sarana transportasi yang tersedia di Kota

Batu antara lain angkutan umum, dan ojek. Sedangkan prasarana transportasi

terdiri atas jaringan jalan dan terminal. Kota batu memiliki panjang jalan kota

402,99 km dengan 346,57 km dalam kondisi baik (Badan Pusat Statistik Daerah

Kota Batu, 2015).

Jalan merupakan prasarana yang penting bukan hanya untuk memperlancar

mobilitas penduduk melainkan juga untuk memperlancar perekonomian suatu
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daerah. Jalan Suropati termasuk dalam sistem jaringan jalan di Kota Batu. Pada

waktu puncak jaringan jalan ini memiliki beberapa konflik, salah satunya adalah

yang terjadi pada simpang. Simpang sebagai pertemuan titik dari beberapa ruas

jalan dan menjadi salah satu tempat terjadinya konflik lalu lintas. Salah satu

simpang yang terdapat pada jalan Suropati adalah simpang tiga tak bersinyal Jl.

Suropati – Jl. Abdul Gani dan simpang empat tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Jend.

Ahmad Yani – Jl. W. R. Supratman – Jl. Sudarno. Jarak antar simpang tiga tak

bersinyal Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani dan simpang empat tak bersinyal Jl.

Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W. R. Supratman – Jl. Sudarno adalah 300

meter.

Simpang tiga tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani memiliki tiga

lengan. Adapun lengan simpangnya sebagai berikut : Jl. Suropati terletak pada

lengan simpang barat dan timur dengan lebar jalan 6.6 meter, Jl. Abdul Gani

terletak pada lengan simpang selatan dengan lebar jalan 7.6 meter. Kendaraan

yang melalui simpang ini antara lain kendaraan bermotor, kendaraan ringan

seperti mobil pribadi dan pickup, kendaraan berat seperti truk dan bus, serta

kendaraan tak bermotor seperti gerobak, delman, serta sepeda. Berdasarkan survei

pendahuluan pada kondisi eksisting pada simpang tiga tak bersinyal Jl. Suropati –

Jl. Abdul Gani pada pukul 10.30 – 11.30 WIB memiliki volume kendaraan

sebagai berikut : ruas Jl. Suropati lengan barat sebesar 625 kend/jam, Jl. Suropati

lengan timur sebesar 551 kend/jam, sedangkan ruas Jl. Abdul Gani sebesar 996

kend/jam. Nilai tundaan yang terjadi pada ruas Jl. Abdul Gani sebesar 60 detik

dengan panjang antrian 100 meter. Aktivitas samping pada simpang tiga tak

bersinyal Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani yaitu pada simpang ini terdapat beberapa

pedagang serta kendaraan parkir di bahu jalan tepatnya pada ruas Jl. Suropati

sehingga pada saat arus kendaraan dari arah Jl. Suropati barat menuju lurus ke Jl.

Suropati timur dan saat berbarengan terdapat arus kendaraan belok dalam hal ini

belok kanan menuju Jl. Abdul Gani, maka harus menunggu kendaraan berbelok

terlebih dahulu dikarenakan badan jalan yang terpakai oleh pedagang dan

kendaraan parkir, hal ini menyebabkan antrian pada simpang Jl. Suropati arah

pendekat barat. Dari simpang ini jika menuju ke selatan, terdapat tempat wisata
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Museum Angkut dengan jarak 400 meter dari simpang. Sedangkan jika menuju

timur terdapat Alun-Alun Kota Batu dan Masjid Jami’ Batu. Pada sisi barat

merupakan jalur menuju ke wilayah Kediri.

Sedangkan pada simpang empat tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Jend.

Ahmad Yani – Jl. W.R. Supratman – Jl. Sudarno memiliki empat lengan dengan

masing-masing lengannya sebagai berikut: Jl. Suropati terletak pada lengan

selatan dengan lebar jalan 6.6 meter, Jl. Jend. Ahmad Yani pada lengan utara

dengan lebar jalan 7.4 meter, Jl. W. R. Supratman pada lengan timur dengan lebar

jalan 7.2 meter, sedangkan Jl. Sudano pada lengan barat dengan lebar jalan 6.2

meter. Berdasarkan survei pendahuluan pada kondisi eksisting pada simpang

empat tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W.R. Supratman – Jl.

Sudarno pada pukul 10.30 – 11.30 WIB memiliki volume kendaraan sebagai

berikut : ruas Jl. Suropati pada lengan selatan sebesar 860 kend/jam, Jl. Jend.

Ahmad Yani pada lengan utara sebesar 641 kend/jam, Jl. W. R. Supratman pada

lengan timur 515 kend/jam, sedangkan Jl. Sudarno pada lengan barat sebesar 191

kend/jam . Nilai tundaan yang terjadi pada ruas Jl. Suropati sebesar 30 detik

dengan panjang antrian 70 meter. Dari simpang ini jika menuju ke selatan

merupakan jalur menuju tempat wisata antara lain Museum Angkut, Jatim Park,

Eco Green Park, dan lain-lain. Sedangkan menuju utara merupakan jalur menuju

tempat wisata selecta serta agrowisata, jika mengarah ke timur merupakan jalur

menuju Alun-Alun Kota Batu serta Masjid Jami’ Batu. Pada lengan barat terdapat

permukiman warga, sekolah, tempat ibadah, serta hotel.

Tugas akhir ini membahas mengenai evaluasi kinerja simpang tiga tak

bersinyal Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani serta simpang empat tak bersinyal Jl.

Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W.R. Supratman – Jl. Sudarno Kota Batu.

Apabila dalam evaluasi ternyata ditemukan hasil bahwa derajat kejenuhan pada

simpang tinggi, maka akan diberikan beberapa alternatif terhadap simpang.

1.2 Identifikasi Masalah

a. Pada simpang tiga tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani untuk ruas Jl.

Suropati lengan barat memiliki volume kendaraan sebesar 625 kend/jam, Jl.
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Suropati lengan timur sebesar 551 kend/jam, sedangkan pada ruas Jl. Abdul

Gani memiliki volume kendaraan sebesar 996 kend/jam.

b. Pada simpang empat tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W.

R Supratman – Jl. Sudarno untuk ruas Jl. Suropati pada lengan selatan

memiliki volume kendaraan sebesar 860 kend/jam, Jl. Jend. Ahmad Yani pada

lengan utara sebesar 641 kend/jam, Jl. W. R. Supratman pada lengan timur 515

kend/jam, sedangkan Jl. Sudarno pada lengan barat sebesar 191 kend/jam .

c. Nilai tundaan yang terjadi pada Jl. Abdul Gani yang terletak pada simpang tiga

Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani sebesar 60 detik dengan panjang antrian 100

meter.

d. Nilai tundaan yang terjadi pada Jl. Suropati yang terletak pada simpang empat

Jl. Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W. R. Supratman – Jl. Sudarno

sebesar 30 detik dengan panjang antrian 70 meter.

e. Aktivitas samping pada simpang tiga tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani

yaitu pada simpang ini terdapat beberapa pedagang serta kendaraan parkir di

bahu jalan tepatnya pada ruas Jl. Suropati sehingga pada saat arus kendaraan

dari arah Jl. Suropati barat menuju lurus ke Jl. Suropati timur dan saat

berbarengan terdapat arus kendaraan belok dalam hal ini belok kanan menuju

Jl. Abdul Gani, maka harus menunggu kendaraan berbelok terlebih dahulu

dikarenakan badan jalan yang terpakai oleh pedagang dan kendaraan parkir, hal

ini menyebabkan antrian pada simpang Jl. Suropati arah pendekat barat. Dari

simpang ini jika menuju ke selatan, terdapat tempat wisata Museum Angkut

dengan jarak 400 meter dari simpang. Sedangkan jika menuju timur terdapat

Alun-Alun Kota Batu dan Masjid Jami’ Batu. Pada sisi barat merupakan jalur

menuju ke wilayah Kediri.

f. Dari simpang empat tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl.

W.R. Supratman – Jl. Sudarno ini jika menuju ke selatan merupakan jalur

menuju tempat wisata antara lain Museum Angkut, Jatim Park, Eco Green

Park, dan lain-lain. Sedangkan menuju utara merupakan jalur menuju tempat

wisata selecta serta agrowisata, jika mengarah ke timur merupakan jalur
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menuju Alun-Alun Kota Batu serta Masjid Jami’ Batu. Pada lengan barat

terdapat permukiman warga, sekolah, tempat ibadah, serta hotel.

1.3 Rumusan Masalah

a. Bagaimana kinerja simpang tiga tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani dan

simpang empat tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W.R.

Supratman – Jl. Sudarno Kota Batu?

b. Bagaimana alternatif perbaikan apabila kinerja kurang baik pada simpang tiga

tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani dan simpang empat tak bersinyal Jl.

Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W.R. Supratman – Jl. Sudarno Kota

Batu?

1.4 Batasan Masalah

a. Tidak meninjau dari segi ekonomis.

b. Tidak menghitung dampak simpang yang distudi terhadap simpang lainnya.

1.5 Tujuan Studi

a. Mengetahui kinerja simpang tiga tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani

dan simpang empat tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W.R.

Supratman – Jl. Sudarno Kota Batu.

b. Mengetahui alternatif perbaikan apabila kinerja kurang baik pada simpang tiga

tak bersinyal Jl. Suropati – Jl. Abdul Gani dan simpang empat tak bersinyal Jl.

Suropati – Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. W.R. Supratman – Jl. Sudarno Kota

Batu.

1.6 Manfaat

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara

lain:

a. Bagi penulis, dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan serta

wawasan khususnya di bidang transportasi mengenai evaluasi kinerja pada

simpang tak bersinyal.
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b. Bagi jurusan Teknik Sipil, memberikan data dan informasi mengenai evaluasi

kinerja simpang tak bersinyal.

c. Bagi mahasiswa, memberikan informasi kepada mahasiswa sebagai referensi

untuk proses belajar, khususnya dalam penyelesaian skripsi.

d. Bagi instansi terkait, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait lalu

lintas di Kota Batu.


