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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar ke dua di Indonesia 
setelah Jakarta. Surabaya sebagai kota metropolitan yang memiliki penduduk 
sekitar 10 juta jiwa. Di Kota Surabaya mengalami permasalahan yang cukup 
serius yaitu kemacetan yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan 
bermotor yang tinggi dibandingkan prasarana kondisi jalan. 

 
Transportasi adalah suatu proses pemindahan objek melalu jalur 

perpindahan baik melalu prasarana udara, sungai laut, jalan raya, dan jalan rel. 
objek yang diangkut merupakan orang ataupun barang dengan menggunakan alat 
angkut serta system pengaturan dan kendali tertentu yakni adanya manajemen lalu 
lintas. Lalu lintas adalah prasarana yang dipergunakan untuk pindahnya 
kendaraan, manusia maupun barang yang merupakan jalan dan fasilitas 
pendukung lainnya. Transportasi darat merupakan unsur yang paling mendukung 
keberlangsungan sarana transportasi dan system ini menyebabkan kemacatan. 

 
Persimpangan jalan adalah simpul pada jaringan jalan dimana ruas jalan 

bertemu dengan lintas arus kendaraan berpotongan. Persimpangan merupakan 
aspek penting dalam pengendalian lalu lintas dan faktor paling penting dalam 
menentukan kapasitas dan waktu.  

 
Kemacatan adalah situasi arus lalu lintas melebihi kapasitas rencana jalan. 

Kota  Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia selain Jakarta dan 
sering terjadi kemacatan. Salah satu titik kemacetan di Kota Surabaya, terjadi di 
simpang Jl. Raya Rungkut – Rungkut Puskesmas. Penyebab terjadinya kemacetan 
adalah tidak memadai ruas jalan terhadap volume kendaraan, dan pengaturan 
traffic Light dengan durasi yang singkat. Simpang ini merupakan simpang tiga 
bersinyal yang menghubungkan kawasan industri SIER (Surabaya Industrial 
Estate Rungkut) dengan kawasan permukiman padat penduduk Rungkut. Pada 
jam jam sibuk pagi dan sore hari sering terjadi kemacetan pada simpang tersebut. 
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Sampai saat ini kemacetan pada simpang ini masih sering terjadi 
walaupun sudah diatur menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas. Berdasarkan 
kondisi diatas perlu adanya penelitian pada simpang tersebut, peneliti bermaksud 
untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kapasitas Lalu Lintas Simpang 
Tiga Jalan Raya Rungkut – Rungkut Puskesmas, Kota Surabaya”. 
Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan 
rujukan bagi instasi terkait dalam menyelesaikan masalah kemacetan di simpang 
tiga Jalan Raya Rungkut – Rungkut Puskesmas Kota Surabaya ditinjau dari 
kondisi kapasitas simpang tersebut. 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka pokok 
pembahasan penelitian yang terjadi pada persimpangan jalan Raya Rungkut 
adalah sebagai berikut: 

1. Berapa volume lalu lintas di mulut simpang tiga bersinyal Jl. Raya 
Rungkut – Rungkut Puskesmas kota Surabaya ? 

2. Berapa kapasitas simpang di simpang tiga bersinyal Jl. Raya Rungkut – 
Rungkut Puskesmas kota Surabaya ? 

3. Bagaimana kinerja simpang di simpang tiga bersinyal Jl. Raya Rungkut – 
Rungkut Puskesmas kota Surabaya ?  
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Menghitung dan menganalisis volume lalu lintas di mulut simpang tiga 

bersinyal Jl. Raya Rungkut – Rungkut Puskesmas kota Surabaya. 
2. Menghitung dan menganalisis kapasitas samping di simpang tiga 

bersinyal Jl. Raya Rungkut – Rungkut Puskesmas kota Surabaya ? 
3. Menghitung dan menganalisis kinerja simpang di simpang tiga bersinyal 

Jl. Raya Rungkut – Rungkut Puskesmas kota Surabaya ? 
 

1.4 Batasan Penelitian 

Dari uraian diatas maka Batasan masalah dalam penelitian ini ialah 
sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian berada di simpang Jl. Raya Rungkut – Rungkut 
Puskesmas 
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2. Perhitungan analisis dan pembahasan menggunakan Manual Kapasitas 
Jalan Indonesia (MKJI 1997) 

3. Data-data yang digunakan dari hasil survei lalu lintas dan survei 
geometric jalan 

4. Pembatasan pengambilan data diambil dihari dan jam-jam sibuk yaitu 
pada pagi hari jam 07.00 – 10.00 WIB dan sore hari jam 17.00 – 19.00 
WIB 

5. Penelitian tidak membahas tentang biaya penanganan simpang 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah 
antara lain : 

 
1. Sebagai salah satu bahan masukkan untuk Dinas Perhubungan dan 

Dinas Bina Marga Kota Surabaya dalam menentukkan kebijakan 
peraturan lalu lintas di Jl Raya Rungkut – Rungkut Puskesmas. 

2. Sebagai refrensi yang bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pihak 
lainnya diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu tentang 
Analisa Kerja Simpang. 
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“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN” 

 

 


