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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kendaraan merupakan suatu sarana angkut yang dibutuhkan oleh manusia 

untuk mencapai destinasi tertentu. Berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum, 

kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Setiap 

tahunnya produksi kendaraan bermotor terus meningkat seiring berjalanya waktu. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor pada 

tahun 2018 di Indonesia mencapai 146,8 juta unit.  Dengan bertambahnya jumlah 

kendaraan tersebut, tentu akan menimbulkan dampak pada arus lalu lintas itu 

sendiri dimana pada suatu ruas jalan akan ada satu titik temu lokasi dengan jumlah 

volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan yang mengakibatkan terjadinya 

kemacetan. Kemacetan bisa menimbulkan banyak kerugian kepada setiap orang 

yang terjebak dalam kondisi tersebut, mulai dari kerugian bahan bakar atau polusi 

yang dikeluarkan dari kendaraan, belum juga prioritas waktu masing-masing yang 

terbuang. 

Tak sedikit juga pengendara yang tidak mengerti akan tata tertib lalu lintas 

memicu beragam faktor kemacetan bahkan bisa menimbulkan kecelakaan seperti 

tidak menyalakan lampu sein ketika ingin berbelok, memarkir di area bahu jalan, 

tidak menyalakan lampu hazard ketika dalam keadaan darurat dan faktor-faktor 

lainya. 

 Persimpangan merupakan titik temu yang sering dijumpai ketika terjadi 

adanya kemacetan, sebab pergerakan kendaraan dengan arah yang berlawanan akan 

bertemu di titik simpang tersebut. Kota Bandung adalah salah satu kota yang 

mempunyai titik persimpangan yang cukup banyak, salah satu simpang yang sering 

mengalami kemacetan di Kota Bandung adalah simpang antara Jalan Raya Kopo 

dan Jalan Cibolerang. Pada Jalan utama yaitu Jalan Raya Kopo dihuni oleh 

bangunan komersial sedangkan pada Jalan Cibolerang merupakan akses menuju 

pemukiman serta terdapat juga beberapa bangunan komersial disepanjang ruas jalan 
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tersebut. Letak simpang tersebut juga berdekatan dengan Gerbang Tol Kopo 

sehingga ada pengaruhnya juga dalam pergerakan arus lalu lintas yang akan 

melewati simpang tersebut. 

 Simpang tiga lengan pada Jalan Raya Kopo dan Jalan Cibolerang ini 

merupakan jenis simpang tak bersinyal sehingga pada saat jam puncak tertentu 

volume kendaraan yang melewati simpang tersebut melebihi kapasistas yang 

dimiliki simpang tersebut sehingga menyebebabkan kemacetan. Oleh sebab itu 

perlu adanya analisis mengenai simpang antara Jalan Raya Kopo dan Jalan 

Cibolerang agar kinerja persimpangan termasuk kedalam kategori persimpangan 

yang seperti bagaimana berdasarkan perhitungan Analisis Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia 1997. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, diperoleh rumusan 

masalah dengan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja persimpangan antara Jalan Raya Kopo−Jalan Cibolerang 

berdasarkan perhitungan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997? 

2. Apabila kinerja persimpangan tersebut sudah tidak layak, Bagaimana solusi 

yang dapat diberikan untuk memperbaiki kinerja persimpangan? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

 Beberapa aspek yang dikaji adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi titik survei simpang tiga lengan tak bersinyal antara Jalan Kopo dan 

Cibolerang 

2. Data survei kendaraan dilakukan 2 hari pada hari kerja dengan waktu jam 

sibuk yaitu pagi (06.00-07.00) dan sore hari (16.00-17.00) 

3. Kondisi geometrik jalan yaitu jalan utama (Jalan Raya Kopo) dan jalan 

minor (Jalan Cibolerang) 

4. Analisis berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kinerja persimpangan antara Jalan Raya Kopo dan Jalan 

Cibolerang berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

2. Memperbaiki kinerja simpang apabila sudah tidak layak dengan 

memberikan beberapa alternatif/solusi seperti upaya rekayasa manajemen 

lalu lintas, pemasangan APILL dan pelebaran jalan. 

 

1.5. Lokasi Penelitian 

 Berikut ini adalah lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini yang berada di lokasi persimpangan Jalan Cibolerang 

dan Jalan Kopo 

  
Sumber: Google Maps, 2020. 

Gambar 1.1 Lokasi Penelitian Simpang 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bab: 

U 
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BAB I Pendahuluan 

 Pada bab ini akan berisi berupa latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II Kajian Pustaka 

 Pada bab ini akan berisi teori-teori mengenai definisi persimpangan,jenis 

persimpangan,konflik pergerakan simpang,prosedur perhitungan simpang tak 

bersinyal menurut MKJI dan perhitungan simpang APILL. 

BAB III Metode Penelitian 

 Pada bab ini akan berisi berupa bagan alir perencaan, tahapan awal 

penelitian, pengumpulan data, analisis data, solusi perbaikan kinerja, simpulan 

BAB IV Analisis 

 Pada bab ini akan berisi berupa data volume lalu lintas, penentuan jam 

puncak, perhitungan simpang tak bersinyal, alternatif solusi penanganan simpang. 

BAB V Penutup 

 Pada bab ini akan berisi berupa kesimpulan dan juga saran megenai analisis 

simpang tak bersinyal pada Jalan Raya Kopo dan Jalan Cibolerang




