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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi untuk melaksanakan

aktifitas kehidupan sehari-hari, menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang

aman, nyaman dan lancar. Tuntutan pelaksanaan aktifitas disesuaikan dengan

dinamika kehidupan masyarakat yang beraneka ragam sehingga lalu lintas padat

sering dijumpai diberbagai tempat pada jam-jam tertentu. Pada daerah perkotaan

transportasi darat merupakan masalah yang paling dominan bila dibandingkan

dengan transportasi lainnya, ini berarti menuntut terpenuhinya sarana dan pra

sarana transportasi yang memadai.

Kota Malang merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia

dengan luas wilayah 251,1 km2yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu klojen,

blimbing, kedung kandang, lowokwaru dan sukun. Kota Malang juga dikenal

dengan julukan kota pelajar, kehadiran  penduduk dari berbagai daerah di

Indonesia sangat berdampak langsung pada perekonomian penduduk setempat

dan secara tidak langsung juga sangat berpengaruh pada sistem transportasi di

Kota Malang.

Kota Malang memiliki sarana dan prasarana transportasi darat dan udara

yang menjadi jalan penghubung antar daerah. Pada transportasi darat Kota

Malang didukung dengan transportasi umum seperti angkot, taksi, bus dan kereta

api. Sedangkan pada transportasi udara didukung dengan adanya Bandara Abdul

Rachman Saleh.

Sarana dan prasarana yang sudah ada tersebut pada saat ini sebenarnya

sudah cukup berkembang mengingat mobilitas masyarakat tidak hanya diwilayah

Kota Malang saja, namunberbagai tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, bahkan

hingga keluar daerah. Hingga pada kenyataannya saat ini masyarakat cenderung

memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum dikarenakan

kendaraan pribadi jauh lebih nyaman. Dan pada akhirnya peningkatan arus lalu

lintaspun terjadi di beberapa titik ruas jalan ataupun persimpangan.
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Salah satu ruas jalan yang sering terjadi peningkatan jumlah arus

kendaraan adalah Jalan Kolonel Sugiono. Jalan ini merupakan kawasan

perdagangan warga Kota Malang dan sekitarnya. Terdapat persimpangan dengan

4 lengan, yang terdiri dari Jalan Kolonel Sugiono– Jalan Gadang Bumiayu – Jalan

Satsui Tubun.

Pada saat ini (2016) pertumbuhan kendaraan sangatlah terasa sekali

mengingat tingkat perekonomian masyarakat kota Malang yang kian maju dan

didukung dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap

tahunnya. Dengan kondisi seperti iniyang kemudian menyebabkan kemacetan dan

rawan konflik pada setiap lengan simpang. Artinya terjadi tundaan pada

kendaraan,yang berimbas kepada bertambahnya biaya operasional dan waktu

tempuh kendaraan. Masalah ini begitu terasa terutama pada jam–jam

sibuk,sehingga perlu dilakukan analisa guna menemukan solusi pemecahannya.

Melihat permasalahan yang ada pada saat ini, maka studi ini penting untuk

dilakukan, dengan adanya studi ini dapat kita ketahui bagaimana kinerja simpang

Jalan Gadang Bumiayu – Jalan Kolonel Sugiono– Jalan Satsui Tubun, sehingga

dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan pihak – pihak terkait dalam

menentukan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang mudah dijumpai dilokasi antara lain, yang meliputi:

1. Kawasan disekitar simpang tersebut merupakan kawasan komersil yang

disekelilingnya banyak pertokoan, perkantoran, pemukiman, pasar

tradisional dan terminal bayangan.

2. Kawasan tersebut merupakan akses jalan menuju pusat kota serta

kabupaten Malang, sehingga ramai dengan kendaraan.

3. Sering terjadinya antrian panjang di Jl. Kol. Sugiono.
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1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu:

1. Bagaimana kinerja simpang bersinyal jalan Gadang Bumiayu – jalan

Kolonel Sugiono– jalan Satsui Tubun Kota Malang pada kondisi eksisting

(2016)?

2. Bagaimana kinerja simpang bersinyal Jalan Gadang Bumiayu – Jalan

Kolonel Sugiono– Jalan Satsui Tubun Kota Malang lima tahun mendatang

(2017-2021)?

3. Bagaimana solusi yang dapat diberikan jika derajat kejenuhan (DS) pada

simpang melebihi batas toleransi yang diizinkan yaitu DS≥0,85

(MKJI,1997)?

1.4. Tujuan Studi

Tujuan dari pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui kinerja simpang bersinyaljalan Gadang Bumiayu –

jalan Kolonel Sugiono– jalan Satsui Tubun Kota Malang pada kondisi

eksisting (2016).

2. Untuk mengetahui kinerja simpang bersinyal Jalan Gadang Bumiayu –

Jalan Kolonel Sugiono– Jalan Satsui Tubun Kota Malang lima tahun

mendatang (2017 - 2021).

3. Untuk memberikan solusi jika derajat kejenuhan (DS) pada simpang

melebihi batas toleransi yang diizinkan yaitu DS≥0,85 (MKJI,1997).

1.5. Lingkup Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini yaitu:

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

derajat kejenuhan (DS) pada kondisi eksisting (2016).

2. Menghitung Derajat kejenuhan (DS) simpang dalam lima tahun yang akan

datang (2017-2021).
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3. Studi ini hanya melakukan perubahan waktu siklus sinyal jika derajat

kejenuhan (DS) pada simpang melebihi batas toleransi yang diizinkan

yaitu DS≥0,85(MKJI,1997).

1.6. Batasan Masalah

Agar lebih terfokus maka penelitian ini mempunyai batasan – batasan

permasalahan yaitu:

1. Studi ini tidak membahas perubahan terhadap kondisi geometrik simpang

dan perubahan lebar

2. Studi ini tidak membahas perubahan pergerakan kendaraan pada masing-

masing pendekat.

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

4. Studi ini tidak membahas panjang antrian, kecepatan rata-rata, dan

tundaan rata-rata

1.7. Manfaat Studi

1. Diharapkan dari studi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak –

pihak terkait dalam kebijakan penyelenggaraan lalu lintas.


