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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tranportasi merupakan suatu kegiatan yang paling vital di Indonesia karena 

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Menurut Nasution (2004), 

transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke 

tempat tujuan. Manusia membutuhkan kegiatan transportasi pada kehidupan 

sehari-hari dengan lancar. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak 

permasalahan transportasi yang sering dijumpai seperti kemacetan, kecelakaan, 

dan polusi udara. Permasalahan tersebut banyak dijumpai di beberapa kota di 

Indonesia, khususnya di Kota Surakarta. Masalah transportasi yang terjadi di 

beberapa kota di Indonesia merupakan bagaimana memenuhi permintaan 

perjalanan yang semakin meningkat. Masalahnya tidak hanya pada kemacetan lalu 

lintas, tetapi juga pada perencanaan transportasi perkotaan. 

 

Kota Surakarta yang mempunyai tagline “Spirit Of Java” merupakan salah satu 

kota yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 

46,72 km2 yang terdiri atas lima kecamatan, 54 kelurahan, 626 RW dan 2.789 RT. 

Kota ini terletak antara 110º45’15” – 110º45’35” Bujur Timur dan 7°36’00” – 

7°56’00” Lintang Selatan. Melihat kondisi Kota Surakarta, dapat disimpulkan 

bahwa pergerakan penduduk sangat tinggi baik dalam pergerakan untuk berkerja 

maupun bersekolah. Kondisi pergerakan ini akan semakin meningkat di setiap 

harinya karena kebutuhan transportasi tidak sebanding dengan pertumbuhan 

penduduk sehingga kemungkinan besar akan terjadinya kemacetan, khususnya 

pada pertemuan sebidang atau persimpangan. 

 

Persimpangan adalah titik tempat bertemunya dua ruas jalan atau lebih dari 

berbagai arah pergerakan baik pergerakan dengan kendaraan maupun tanpa 

kendaraan yang biasanya merupakan tempat terjadinya konflik arus lalu lintas. 

Menurut AASHTO (2011), simpang didefinisikan sebagai daerah umum dimana 

dua jalan atau lebih bertemu atau bersimpangan, termasuk jalan dan fasilitas tepi 

jalan untuk pergerakan lalu lintas didalamnya. Persimpangan di Indonesia 
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dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) untuk mengurangi 

intensitas konflik yang terjadi dan menjamin kelancaran arus lalu lintas. Namun, 

pada kenyataanya masih sering dijumpai permasalahan lalu lintas seperti 

kemacetan. Simpang yang akan diobservasi oleh peneliti adalah Simpang Tiga 

Faroka dan Simpang Empat Kleco.  

 

Simpang Empat Kleco dan Simpang Tiga Faroka merupakan persimpangan yang 

dilengkapi dengan sinyal lampu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas 

(APILL). Simpang Empat Kleco terdapat banyak kegiatan masyarakat untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga pergerakan lalu lintas terbilang cukup 

padat. Daerah ini juga berdekatan dengan Pasar Kleco dan pendekat dari selatan 

bertepatan dengan adanya SMK Batik 1 Surakarta sehingga kegiatan masyarakat 

setempat berkumpul disini. Berbagai jenis transportasi melintasi daerah ini seperti 

sepeda motor, mobil, truk, angkutan umum dalam kota, dan angkutan umum antar 

kota antar provinsi (AKAP), serta kendaraan keluar-masuk Pasar Kleco. Hal ini 

dapat menyebabkan peningkatan volume kendaraan pada jam-jam sibuk. 

Sedangkan Simpang Tiga Faroka menampung kendaraan yang sudah melintasi 

Simpang Empat Kleco maupun akan menuju Simpang empat Kleco. Simpang 

Tiga Faroka bertepatan dengan Hotel Alila, sehingga kendaraan yang keluar 

masuk hotel tersebut menambah volume kendaraan di Simpang Tiga Faroka. Oleh 

karena itu, kedua simpang ini tidak bisa terlepas dari masalah kemacetan. Untuk 

mengatasi hal ini, maka diperlukan analisis kinerja simpang bersinyal. Kinerja 

simpang bersinyal dapat dilihat dari derajat kejenuhan, panjang antrean, dan 

tundaan pada simpang ini. 

 

Melihat perkembangannya, banyak perangkat lunak yang sering digunakan untuk 

menganalisis kinerja simpang bersinyal, salah satunya adalah perangkat lunak 

PTV Vistro. Perangkat lunak ini dikembangkan di Jerman mempunyai fitur-fitur 

lengkap dalam menganalisis permasalahan lalu lintas perkotaan termasuk pada 

simpang bersinyal. Dalam pengoperasiannya, perhitungan PTV Vistro 

menggunakan beberapa metode pendekatan, salah satunya Highway Capacity 

Manual (HCM) 2010. Analisis kedua simpang bersinyal dilakukan menggunakan 

PTV Vistro berdasarkan  parameter derajat kejenuhan (Degree of Service) dan 
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tundaan (Delay). Diperlukan proses kalibrasi dan validasi agar hasil yang didapat 

mendekati dengan keadaan aktual di lapangan. Data lapangan yang dapat diukur 

adalah panjang antrean. Analisis kinerja simpang bersinyal dilakukan dalam tiga 

kondisi, yaitu kondisi eksisting, optimasi dalam skenario tunggal, dan optimasi 

dalam skenario terkoordinasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis kinerja Simpang Tiga Faroka dan Simpang Empat 

Staggered Kleco pada kondisi eksisting menggunakan perangkat lunak PTV 

Vistro berdasarkan nilai derajat kejenuhan dan tundaan? 

2. Bagaimana optimasi kinerja Simpang Tiga Faroka dan Simpang Empat 

Staggered Kleco dalam skenario tunggal menggunakan perangkat lunak PTV 

Vistro berdasarkan nilai derajat kejenuhan dan tundaan? 

3. Bagaimana optimasi kinerja Simpang Tiga Faroka dan Simpang Empat 

Staggered Kleco dalam skenario terkoordinasi menggunakan perangkat lunak 

PTV Vistro berdasarkan nilai derajat kejenuhan dan tundaan? 

4. Bagaimana perbandingan antara hasil analisis kinerja simpang pada kondisi 

eksisting, optimasi dalam skenario tunggal, dan optimasi dalam skenario 

terkoordinasi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari rumusan masalah 

yang telah ditinjau, maka dibuat batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada Simpang Tiga Faroka dan Simpang Empat 

Staggered Kleco. 

2. Kinerja simpang bersinyal akan dianalisis menggunakan perangkat lunak 

PTV Vistro. 

3. Perangkat lunak PTV Vistro yang digunakan adalah versi 6.00-03 (licensed 

version) dengan metode Highway Capacity Manual (HCM 2010) untuk 

menganalisis simpang bersinyal. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4 

 

 
 

4. Penelitian ini dilakukan pada jam-jam sibuk (pagi dan sore) selama masing-

masing 120 menit. 

5. Volume kendaraan dinyatakan dalam satuan mobil penumpang per jam 

(smp/jam). 

6. Dilakukan validasi dan kalibrasi menggunakan parameter panjang antrean 

(m). 

7. Hasil analisis kinerja simpang bersinyal menggunakan perangkat lunak PTV 

Vistro adalah derajat kejenuhan dan tundaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui analisis kinerja Simpang Tiga Faroka dan Simpang Empat 

Staggered Kleco pada kondisi eksisting menggunakan perangkat lunak PTV 

Vistro berdasarkan nilai derajat kejenuhan dan tundaan. 

2. Mengetahui hasil optimasi kinerja Simpang Tiga Faroka dan Simpang Empat 

Staggered Kleco dalam skenario tunggal menggunakan perangkat lunak PTV 

Vistro berdasarkan nilai derajat kejenuhan dan tundaan. 

3. Mengetahui hasil optimasi kinerja Simpang Tiga Faroka dan Simpang Empat 

Staggered Kleco dalam skenario terkoordinasi menggunakan perangkat lunak 

PTV Vistro berdasarkan nilai derajat kejenuhan dan tundaan. 

4. Mengetahui perbandingan antara hasil analisis kinerja simpang pada kondisi 

eksisting, optimasi dalam skenario tunggal, dan optimasi dalam skenario 

terkoordinasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan wawasan mengenai permasalahan lalu lintas di perkotaan. 

2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai analisis kinerja simpang 

bersinyal. 

3. Melatih kemampuan mengoperasikan perangkat lunak PTV Vistro. 

4. Memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan terkait evaluasi dan 

optimasi kinerja simpang bersinyal di Kota Surakarta. 
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