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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi 

lalu lintas. Seiring dengan pesatnya kemajuan suatu daerah  maka sarana dan 

prasarana darat menjadi bagian penting dalam perekonomian daerah tersebut. 

Pertumbuhan penduduk serta kepemilikan kendaraan akan memicu aktifitas 

penduduk sehingga berdampak pada kepadatan lalu lintas akibat volume 

kendaraan yang meningkat. Salah satu kota yang mengalami hal tersebut adalah 

kota Malang. Kota Malang memiliki jumlah penduduk ±870.682 jiwa pada tahun 

2019 dengan luas wilayah yakni 110,06 km
2
 (sumber: 

dispendukcapil.malangkota.go.id). Pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan 

meningkatnya jumlah penduduk, mengakibatkan peningkatan kebutuhan  manusia 

akan jasa transportasi untuk mendukung semua kegiatan yang berlangsung setiap 

hari. Sarana dan prasarana transportasi kota Malang sebagian besar telah terpenuhi 

dengan adanya sarana yang meliputi berbagai jenis angkutan, dan beberapa 

prasarana seperti terminal, stasiun kereta api, serta bandara.  

Pada jalur-jalur utama sebagai akses keluar masuk kendaraan baik yang 

menuju maupun meninggalkan arah pusat kota malang. Arus lalu lintas yang 

semakin padat menimbulkan beberapa permasalahan terutama pada pertemuan 

jalan (simpang). Permasalahan yang timbul seperti kemacetan, antrian kendaraan 

yang cukup panjang, kurang memadainya rambu-rambu lalu lintas yang ada, 

kurang tertibnya sebagian masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas 

yang ada, dan kurangnya perhatian aparat untuk menertibkan berbagai 

permasalahan pada ruas jalan, khususnya pada daerah simpang baik bersinyal 

maupun tidak. Untuk mengurangi atau bahkan meniadakan masalah yang ada 
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pada simpang tersebut, maka diberlakukan dengan pengaturan lampu 

bersinyal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari simpang tersebut. 

Terkait dengan kinerja simpang di kota Malang, ada beberapa simpang 

empat bersinyal salah satunya simpang empat bersinyal Jln. S.P. Sudarmo – Jln. 

Raya Panji Suroso – Jln. Laksda Adi Sucipto. Simpang tersebut terletak di 

kecamatan Blimbing kota Malang dimana Blimbing merupakan pintu masuk kota 

Malang dari arah utara sehingga menjadi akses untuk menuju dan keluar dari kota.  

Untuk kondisi eksisting pada setiap lengan simpang yaitu, Jalan Panji 

Suroso (utara) merupakan merupakan akses jalan menuju Terminal Arjosari. 

Kendaraan yang lewat rata – rata didominasi oleh kendaraan ringan (LV) seperti 

mobil penumpang, pick-up, bis kecil, angkot, serta truk – truk kecil dan kendaraan 

berat (HV) seperti truk tronton, bis dari Malang ke Blitar dan Pakis. 

Jalan S.P. Sudarmo (selatan) merupakan jalan yang kawasannya komersil, 

dapat dilihat dari banyaknya pertokoan sertaterdapat beberapa pabrik dan 

perusahaan yaitu PT. Karya Niaga Bersama, PT. Radio Chakra Bhuwana serta 

Pabrik Oleh – Oleh Bu Noer. Jalan ini juga menjadi rute dari jalur bis menuju 

Blitar. Pergerakan arus lalu lintas untuk kendaraan berat dari arah Jalan Panji 

Suroso menuju ke pusat kota akan melewati jalan ini.  

Jalan Laksda Adi sucipto(timur) merupakan akses menujuBandar Udara 

Abdul Rachman Saleh dan akses untuk kendaraan yang akan menuju daerah 

Pakis. Kawasan ini masih merupakan kawasan penduduk. 

Kantor kecamatan Blimbing Kota Malang terdaat di Jalan Laksda Adi 

Sucipto (Barat). Jalan tersebut menjadi kawasan komersil, dimana merupakan 

daerah pertokoan, di jalan ini hambatan samping cukup besar karena ada beberapa 

kendaraa yang parkir di daerah trotoar. Selain itu Jalan ini menjadi akses untuk 

menuju Stasiun Blimbing. Terdapat juga sebuah pusat pendidikan yaitu Sekolah 

Dasar Negeri 1 Blimbing. 
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Persimpangan ini memiliki jumlah kendaraan yang berlalu lalang cukup 

besar, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini terjadi pada pukul 13.15 – 14.15 

WIB, dari ruas jalan S.P Sudarmo volume arus lalu lintas diperoleh sebesar 2019 

kend/jam. Dan pada ruas jalan raya Panji Suroso dengan volume sebesar 2049 

kend/jam. Dan dari ruas jalan Laksda Adi Sucipto (arah barat) dengan volume 

sebesar 1613 kend/jam. Serta dari ruas jalan Laksda Adi Sucipto (arah timur) 

diperoleh volume sebesar 1359 kend/jam dengan waktu siklus 94 detik 

(berdasarkan hasil survei)..  Selama ini terlihat pada keempat lengan jalan tersebut 

menerapkan belok kiri langsung, (Left Turn On Red, LTOR), karena tidak ada 

larangan pada simpang tersebut yang melarang belok kiri langsung. Tetapi 

seringkali banyak pengguna kendaraan yang terpaksa menunggu antrian 

kendaraan didepannya sebelum akhirnya belok kiri. Hal itu besar kemungkinan 

disebabkan karena kurang pahamnya sebagian besar masyarakat pengguna jalan 

mengenai aturan dan rambu lalu lintas yang ada. 

Pada simpang tersebut berdasarkan jumlah kendaraan yang berlalu lalang 

terutama pada jam-jam sibuk yaitu sebesar 7010,0 kendaraan/jam, dinilai melebihi 

dari kapasitas jalan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan adanya 

antrian kendaraan cukup panjang serta tundaan yang besar sehingga menyebabkan 

penumpukan kendaraan pada tiap pendekat terutama yang paling terlihat adalah 

pada pendekat Utara yaitu jalan Panji Suroso danpendekat Selatan yaitu jalan S.P. 

Sudarmo. Jika nilai arus lalu lintas untuk setiap simpang lebih besar dari kapasitas 

setiap pendekat yang ada maka nilai derajat kejenuhan (DS) akan semakin besar 

dari syarat yang diizinkan yaitu DS ≤ 0,85.  

 

Penerapan dua fase pada simpang tersebut menyebabkan banyaknya konflik 

yang terjadi akibat dari ragam pergerakan arus lalu lintas seperti pemencaran 

(diverging), Penyatuan (merging), Persilangan (Crossing) dan jalinan (weaving) 

sehingga mengakibatkan antrian panjang kendaraan terutama di ruas Jalan Laksda 

Adi Sucipto (arah barat) dan Jalan Panji Suroso. Tundaan kendaraan yang terjadi 

pada saat jam puncak menyebabkan antrian yang cukup panjang terutama pada 
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ruas Jalan Raya Panji Suroso. Dengan penggunaan dua phase tersebut 

menimbulkan konflik dan pertemuan seperti kendaraan dari arah Jalan Panji 

Suroso yang akan berbelok kearah kanan menuju Jalan Laksda Adi Sucipto (arah 

barat) tentu akan mengalami persilangan (crossing) dengan kendaraan yang 

bergerak dari arah Jalan S.P Sudarmo menuju ke arah Jalan Panji Suroso. Hal 

tersebut yang menyebabkan semakin panjangnya antrian kendaraan. Begitupula 

dengan ruas jalan Laksda Adi Sucipto yang mengalami hal yang sama, Jalan 

Laksda Adi Sucipto (arah barat) memiliki siklus waktu lebih lama dari pada Jalan 

Laksda Adi Sucipto (arah timur). Selain hal tersebut, adanya angkutan umum 

yang terkadang menurunkan penumpang secara tiba-tiba di ruas jalan simpang 

tersebut biasanya sering terjadi pada ruas Jalan Panji Suroso dan Jalan Laksda Adi 

Sucipto (arah timur) karena dilewati oleh angkutan dalam kota dan angkutan luar 

kota. Hal ini menyebabkan tundaan pada kendaraan yang berakibat bertambahnya 

biaya operasional kendaraan dan waktu tempuh kendaraan serta sangat berakibat 

langsung pada kondisi lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk.  

Seiring dengan perkembangan wilayah dan domisili penduduknya maka 

aktifitas transportasi juga semakin meningkat, jika hal tersebut tidak diantisipasi 

maka akan timbul permasalahn di bidang transportasi. Dari permasalahan yang 

ada kiranya perlu dilakukan studi evaluasi kinerja pada simpang tersebut dengan 

melihat kondisi saat ini yang terjadi. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah 

dalam studi ini dapat di identifikasi sebagai berikut : 

1. Kawasan disekitar simpang jalan merupakan kawasan komersil yang 

disekitarnya terdapat komplek pertokoan, perkantoran, pemukiman 

penduduk dan merupakan akses jalan menuju dari atau ke pusat kota 

sehingga ramai dengan kendaraan. 

2. Terjadi antrian yang cukup panjang pada jam sibuk . 
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3. Kemacetan mempengaruhi pergerakan lalu lintas yang menyebabkan 

tundaan pada kendaraan. 

4. Volume arus lalu lintas pada simpang sangat berpengaruh terhadap 

kinerja simpang.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja simpang bersinyal pada simpang Jln. S.P. Sudarmo 

– Jln. Raya Panji Suroso – Jln. Laksda Adi Sucipto.saat ini (2019) ? 

2. Alternatif apa yang digunakan untuk melakukan perbaikan kinerja jika 

simpang tersebut memiliki nilai DS ≥ 0,85? 

3. Bagaimanan kinerja simpang bersinyal pada Jln. S.P. Sudarmo – Jln. 

Raya Panji Suroso – Jln. Laksda Adi Sucipto Kota Malang hingga 5 

tahun mendatang (2024) ? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas dan menyebabkan ketidaksesuaian 

dengan tujuan penelitian, maka diberikan beberapa batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Tidak menganalisa dampak lingkungan yang terjadi serta dampak biaya 

operasional kendaraan (BOK) 

2. Tidak melakukan perubahan terhadap kondisi geometrik simpang 

3. Hitungan analisis dan perencanaan menggunakan metode Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kinerja simpang bersinyal Jln. S.P. Sudarmo – Jln. Raya 

Panji Suroso – Jln. Laksda Adi Sucipto  pada kondisi saat ini.  
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2. Mengetahui alternatif apa yang digunakan untuk melakukan perbaikan 

kinerja simpang tersebut. Jika simpang tersebut memiliki DS ≥ 0,85. 

3. Mengetahui kinerja simpang bersinyal Jln. S.P. Sudarmo – Jln. Raya 

Panji Suroso – Jln. Laksda Adi Sucipto  pada 5 tahun mendatang yang 

didasarkan pada volume lalu lintas pada 5 tahun yang akan datang 

(2024). 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis: 

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

Perhubungan sebagai salah satu bahan masukan mengenai kinerja 

simpang empat bersinyal pada Jln. S.P. Sudarmo – Jln. Raya Panji 

Suroso – Jln. Laksda Adi Sucipto.   

b. Bagi mahasiswa Bagi mahasiswa menambah pengalaman dan 

pengetahuan yang bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja simpang 

bersinyal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


