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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan volume lalu lintas jalan khususnya di Kota Semarang terus 

meningkat dengan pesat akibat dari pertumbuhan dan perkembangan kota serta 

laju pertumbuhan penduduk. Kota Semarang sebagai ibukota provinsi dan sentra 

dari kegiatan ekonomi, industri, perdagangan, pendidikan maupun kebudayaan di 

Jawa Tengah yang letaknya berada di tengah-tengah Pulau Jawa sehingga 

menambah arus lalu lintas barang dan jasa dari daerah-daerah di sekitarnya. 

Struktur perkotaan kota Semarang mempunyai letak yang sangat strategis pada 

jalur utama transportasi yaitu Jakarta – Semarang - Surabaya, sehingga paling 

banyak dilalui untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan baik dalam Kota 

Semarang maupun kota-kota besar di Jawa dari arah barat dan atau selatan Kota 

Semarang menuju arah timur atau sebaliknya. 

Pesatnya pertumbuhan lalu lintas ini dirasakan juga pada ruas Jalan 

Siliwangi – Jalan Walisongo (Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Tol Seksi A, 

Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Gatot Subroto – Jalan Subali Raya, dan Simpang 

Jalan Siliwangi – Jalan Walisongo – Jalan Prof. Dr. Hamka). Hal ini karena jalan 

tersebut sebagai tempat awal masuk ke Kota Semarang dari arah Barat (Kendal – 

Jakarta) baik kendaraan yang akan ke Kota Semarang maupun yang masuk ke 

jalan tol dengan berbagai tujuan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 

semakin banyaknya pendatang yang menetap di Kota Semarang mengakibatkan 

semakin meningkatnya aktifitas penduduk, sehingga pergerakan Kota Semarang 

menjadi meningkat. 

Pada jam-jam tertentu sering terjadi kemacetan. Masalah transportasi ini 

akan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari pengemudi sendiri maupun 

ditinjau dari segi perekonomian daerah tersebut dan lingkungan. Bagi pengemudi 

kendaraan, kemacetan akan menimbulkan ketegangan atau stress, selain itu dari 

segi ekonomi yang berupa kehilangan waktu karena perjalanan yang lama serta 

bertambahnya biaya operasi kendaraan karena seringnya kendaraan berhenti. Dan 
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juga timbul dampak negatif terhadap lingkungan berupa peningkatan gas racun 

CO serta peningkatan gangguan suara kendaraan (kebisingan). 

Persimpangan jalan adalah bagian yang sulit dihindarkan dalam jaringan 

jalan, karena persimpangan jalan merupakan tempat bertemu dan berganti arah 

arus lalu lintas dari dua jalan atau lebih. Persimpangan merupakan tempat sumber 

konflik lalu lintas yang rawan terhadap kecelakaan karena terjadi konflik antara 

kendaraan dengan kendaraan lainnya ataupun antara kendaraan dengan pejalan 

kaki. Pengaturan arus lalu lintas merupakan hal yang paling kritis dalam 

pergerakan lalu lintas secara menyeluruh pada jaringan jalan dalam kota. Pada 

umumnya persimpangan dijalan utama harus melayani arus lalu lintas yang cukup 

besar, karena banyak kendaraan diruas jalan memasuki dan meninggalkan jalan 

tersebut. Persimpangan jalan harus mampu beroperasi secara maksimal. Kurang 

lancarnya bagian ini akan menyebabkan sistem transportasi menjadi kurang 

efektif dan kurang efisien. Namun hal ini tidaklah sederhana, karena dalam sistem 

transportasi jalan raya melibatkan tiga unsur utama, yaitu : manusia, sarana 

transportasi, dan prasarana transportasi. 

Struktur perkotaan kota Semarang mempunyai letak yang sangat strategis 

pada jalur utama transportasi yaitu Jakarta – Semarang - Surabaya, sehingga 

pertumbuhan kota Semarang cukup tinggi setiap tahunnya. Keadaan ini 

menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan di jalan raya dengan 

kapasitas jalan yang tersedia, yang mengakibatkan timbulnya masalah lalu lintas 

dan kecelakaan lalu lintas serta antrian kendaraan yang panjang. Seperti yang 

terjadi pada ruas Jalan Siliwangi – Jalan Walisongo (Simpang Jalan Siliwangi – 

Jalan Tol Seksi A, Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Gatot Subroto – Jalan Subali 

Raya, dan Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Walisongo – Jalan Prof. Dr. Hamka). 

Untuk menindaklanjuti tahapan studi tersebut, dengan memperhatikan kondisi 

yang ada dan rencana pengembangan di masa yang akan datang maka menjadi 

acuan bagi penulis untuk mengajukan Tugas Akhir dengan judul “KINERJA 

DAN RANCANGAN SIMPANG BERSINYAL TOL KRAPYAK SAMPAI 

DENGAN SIMPANG BERSINYAL PASAR JRAKAH SEMARANG (Simpang 

Jalan Siliwangi – Jalan Tol Seksi A, Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Gatot 
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Subroto – Jalan Subali Raya, dan Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Walisongo – 

Jalan Prof. Dr. Hamka)“ 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan lalu 

lintas dan melakukan analisa kinerja lalu lintas persimpangan pada ruas Jalan 

Siliwangi – Jalan Walisongo yaitu pada Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Tol 

Seksi A, Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Gatot Subroto – Jalan Subali Raya, dan 

Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Walisongo – Jalan Prof. Dr. Hamka agar dapat 

dirumuskan rancangan alternatif pemecahan permasalahannya, yang selanjutnya 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam 

mengatasi masalah yang ada. 

Dilatar belakangi permasalahan tersebut, maka tujuan dari Tugas Akhir ini 

tidak lain adalah untuk mendapatkan kondisi lalu lintas yang aman dan lancar. 

1.3 RUANG LINGKUP STUDI 

 Dalam Tugas Akhir ini, ruang lingkup studi meliputi identifikasi dan 

evaluasi kinerja persimpangan pada Jalan Siliwangi – Jalan Walisongo (Simpang 

Jalan Siliwangi – Jalan Tol Seksi A, Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Gatot 

Subroto – Jalan Subali Raya, dan Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Walisongo – 

Jalan Prof. Dr. Hamka). 

 
Gambar 1. 1 Peta Lokasi Studi 

LOKASI STUDI SIMPANG 

I DAN SIMPANG II 

LOKASI STUDI 

SIMPANG III 
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1.4 PEMBATASAN MASALAH 

Karena luasnya cakupan dan aspek yang ditinjau pada analisa kinerja 

persimpangan serta keterbatasan waktu dan biaya maka pada analisis ini dibatasi 

pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Dalam menganalisa kinerja persimpangan jalan pada saat ini diambil waktu 

yang paling kritis (jam-jam sibuk) yaitu pada peak hour pagi dan peak hour 

sore dengan mempertimbangkan pengaruhnya pada tingkat pelayanan jalan. 

2. Untuk mendapatkan volume kendaraan, survai dilakukan dengan metode 

satu hari satu simpang pada jam-jam sibuk pagi dan sore, nantinya 

diharapkan data diambil pada hari kerja yang tipikal datanya hampir sama. 

3. Dari hasil analisa, selanjutnya diterapkan pemecahan masalah yaitu berupa 

manajemen lalu lintas yang sesuai dengan kondisi permasalahan lalu lintas 

pada persimpangan. 

4. Pemecahan permasalahan yang diambil berdasarkan pada kebutuhan yang 

mendesak dan pertimbangan ekonomi, sehingga pemecahan permasalahan 

disini sifatnya hanya sementara dan untuk jangka pendek. Untuk 

penanganan permasalahan jangka panjang perlu dilakukan penanganan dan 

perencanaan yang lebih lanjut. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Tugas Akhir dengan judul “KINERJA DAN 

RANCANGAN SIMPANG BERSINYAL TOL KRAPYAK SAMPAI DENGAN 

SIMPANG BERSINYAL PASAR JRAKAH SEMARANG (Simpang Jalan 

Siliwangi – Jalan Tol Seksi A, Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Gatot Subroto – 

Jalan Subali Raya, dan Simpang Jalan Siliwangi – Jalan Walisongo – Jalan Prof. 

Dr. Hamka)” ini dibagi menjadi beberapa bab dengan materi sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup 

penulisan, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar teori dan referensi Tugas Akhir tersebut. 
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BAB III : METODOLOGI 

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode yang dipakai, yaitu 

meliputi garis besar langkah kerja yang digunakan dalam analisa 

kinerja lalu lintas pada lokasi tinjauan Tugas Akhir. 

BAB IV : PENGUMPULAN DATA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai data yang akan digunakan 

dalam analisis dan perencanaan. 

BAB V : ANALISIS DATA DAN PERENCANAAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis data yang diperoleh 

dari survai persimpangan jalan dengan cara/metode khusus sesuai 

dengan dasar teori yang ada (MKJI 1997) dan alternatif rancangan 

pemecahan masalah lalu lintas dengan perubahan yang dapat 

memperbaiki kinerja simpang. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan dari analisa kinerja lalu 

lintas dan saran-saran yang berguna dalam penerapan solusi 

alternatif pada persimpangan yang ada di ruas jalan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




