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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di 

bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah. Berdasarkan sejarah yang ada, sebelum 

Indonesia merdeka Yogyakarta telah memiliki pemerintahan sendiri. 

Keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta adalah kota yang memiliki nilai sejarah. 

Bisa dikatakan bahwa Yogyakarta merupakan miniaturnya Indonesia karena 

terdapat keberagaman suku, agama, bahasa dan budaya yang berbeda – beda yang 

dibawa oleh setiap pelajar dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Oleh 

karena itu, kota Yogyakarta di sebut juga daerah istimewa yang biasa dikenal 

sebagai kota Pelajar di Indonesia. 

Sebagai kota pelajar, kota pariwisata, dan kota budaya, kota Yogyakarta 

telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. 

Pertumbuhan Penduduk terus menerus meningkat disertai dengan peningkatan 

kebutuhan akan perumahan dan berbagai sarana serta prasarana lainnya seperti 

sarana transportasi, maupun sarana lalu lintas. Badan Pusat Statistik (BPS, 2015) 

mencatat pertambahan jumlah penduduk pada tahun 2010 sampai 2015 

mengalami peningkatan  sebesar 1,19 %. Peningkatan populasi juga akan 

menimbulkan permasalahan yang terjadi di kota Yogyakarta baik dari sisi sosial 

maupun ekonomi. 

Persimpangan adalah simpul dalam suatu jaringan transportasi di mana 

dua atau lebih ruas jalan bertemu, di sini arus lalu lintas mengalami konflik serta 

masalah. Persimpangan ini merupakan simpang pertigaan yang bertempat dijalan 

Laksda Adi Sucipto KM 9 Ring Road Timur, Sleman, DIY. Pada simpang ini 

terjadi antrian kendaraan yang panjang pada saat jam sibuk. Persimpangan ini 

mengalami peningkatan pergerakan lalu lintas yang sangat padat ketika 

masyarakat melakukan perjalanan untuk beraktivitas terutama pada kodisi pagi 

dan sore hari. Beberapa permasalahan pada persimpangan ini pada dasarnya 
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meliputi kemacetan lalu lintas, masalah ketertiban lalu lintas, tempat parkir ruko, 

dan polusi udara.  

Pergerakan arus lalu lintas pada persimpangan ini sering kali mengalami 

ketidakteraturan baik dari komposisi maupun distribusi lalu lintasnya, timbul bila 

volume lalulintas mendekati kapasitas jaringan jalan sebagai akibat 

ketidakseimbangan antara penyediaan (supply) jaringan jalan dengan permintaan 

(demand). Hal ini sering terjadi di berbagai ruas jalan yang ada, salah satunya 

adalah pada persimpangan jalan. 

Untuk peningkatan pelayanan pada simpang tersebut perlu dilakukan 

analisis, evaluasi, serta pemodelan pada simpang tersebut. Pada persimpangan ini 

terdapat berbagai macam rambu yang mengatur agar tidak terjadi kemacetan. 

Rambu-rambu yang sering kali ditemukan di persimpangan adalah APPIL,  belok 

ke kiri tetap jalan terus, dengan tujuan dapat meringankan kondisi lalu lintas 

supaya pergerakanya lebih lancar. Tingkat kinerja dari simpang ini sebagai salah 

satu bagian dari jaringan prasarana lalu lintas secara keseluruhan menunjukan 

tingkat pelayanan yang disajikan bagi pengemudi sebagai pengguna. APPIL yang 

saat ini banyak dijumpai di setiap persimpangan berfungsi sebagai alat pengatur 

lalu lintas. Evaluasi tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran kinerja 

yang akurat mengenai APILL.  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Dengan memperhatikan latar belakang sebagaimana disajikan di atas, 

maka rumusan masalah yang diperlukan untuk kajian adalah : 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja simpang APILL Ring Road  

Timur Jalan Laksda Adi Sucipto? 

2. Bagaimana kondisi saat ini pada simpang APILL Ring Road Timur Jalan 

Laksda Adi Sucipto? 

3. Bagaimana kinerja simpang APILL yal Ring Road  Timur Jalan Laksda  

Adi Sucipto? 

4. Apakah dengan manajemen lalulintas yang ada pada saat ini, kinerja simpang 

APILL Ring Road Timur Jalan Laksda Adi Sucipto layak dipertahankan? 
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5. Bagaimana solusi serta alternatif gambaran mengenai pergerakan lalu lintas 

kedepan setelah adanya penelitian ini? 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian pada persimpangan Ring Road  Timur Jalan 

Laksda Adi Sucipto adalah untuk mengevaluasi kinerja persimpangan dengan 

lampu lalu lintas. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan kemacetan dan 

memperlancar pergerakan arus lalu lintas sesuai dengan rencana yang diharapkan 

kedepan. 

Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis 

dan memodelkan  kinerja simpang dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja simpang APILL pada 

Ring Road Timur  Jalan Lasada Adi Sucipto. 

2. Mengevaluasi kinerja simpang APILL jalan perkotaan (urban road) 

khususnya persimpangan Ring Road Timur  Jalan Lasada AdiSucipto. 

3. Memberikan alternatif solusi teknis untuk menghasilkan kinerja pada 

simpang bersinyal tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemecahan 

masalah lalu lintas di Yogyakarta pada umumnya dan pada ruas simpang APILL 

APILL Ring Road Timur  Jalan Lasada Adi Sucipto. Manfaat yang di harapkan 

dari penelitian ini antara lain : 

1. Memberikan masukan bagi (instasi/dinas terkait) mengenai kondisi kinerja 

simpang   Ring Road Timur  Jalan Laksda Adi Sucipto saat ini dengan upaya 

strategi peningkatan pelayanan lalu lintas sehingga memberikan pelayanana 

terbaik pada simpang tersebut. 

2. Meningkatkan kinerja simpang, dengan melakukan perbaikan yang 

diperlukan, untuk memperlancar arus lalu lintas pada simpang ini. Dan di 

harapkan dapat membantu masyarakat sebagai pengguna jalan dalam berlalu 

lintas  menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman pada persimpangan ini. 

3. Memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa tentang kinerja 

simpang APILL Ring Road Timur Jalan Laksda Adi Sucipto. 
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E. Batasan Penelitian 

Batasan-batasan permasalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian yang ditetapkan adalah di simpang Ring Road Timur  Jalan 

Laksda Adi Sucipto yang merupakan pertemuan jalan Lasada Adi Sucipto 

dengan jalan Ring Road Utara. 

2. Analisis hanya dilakukan untuk kendaraan yang mentaati rambu lalu lintas, 

sedangkan kendaraan yang melanggar diabaikan atau tidak di analisis. 

3. Menganalisis kinerja persimpangan sesuai dengan syarat teknik simpang 

bersinyal menurut PKJI (Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) tahun 2014 

juga membuat pedoman teknik lalulintas yang menyarankan pengguna 

sehubungan dengan pemilihan tipe fasilitas dan rencana sebelum memulai 

prosedur perhitungan rincian untuk menentukan perilaku lalu lintasnya 

4. Perhitungan lalu lintas dilakukan pada pukul 06.00-18.00 WIB 

5. Kendaraan yang ditinjau adalah kendaraan ringan (LV), kendaraan berat 

(HV), sepeda motor (MC), dan kendaraan tak bermotor.  

6. Ukuran kinerja simpang yang diteliti meliputi kapasitas, derajat kejenuhan, 

panjangan antrian, kendaraan terhenti, serta tundaan yang terjadi. 

7. Pemodelan dari hasil akhir analisis menggunakan software VISSIM 8.0 

Student Version (Kondisi eksisting dan alternatif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

 Berbagai penelitian sebelumnya disajikan dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Penelitian-penelitian sebelumnya 

Penelitian Judul 

Penelitian 

Jenis 

Simpang dan 

Lokasi 

Fokus Penelitian 

Windarto, Pipit 

Candra 

(2016) 

Analisis 

Simpang 

Bersinyal 

Menggunakan 

Software 

Vissim (Studi 

Kasus 

Simpang 

Bersinyal 

Pelemgurih 

Yogyakarta) 

Simpang 

Pelemgurih 

Yogyakarta 

- Menganalisis dan meningkatkan  

pelayanan, mengevaluasi kinerja 

simpang dengan mengguanakan 

software VISSIM sebagai 

pemodelan dalam pengolahan 

data lalu lintas 

Bayunagoro, 

Deka Haryadi 

(2016)  

Pemodelan 

Lalu Lintas 

pada Simpang 

Bersinyal Jalan 

Perkotaan di 

Yogyakarta 

(Studi Kasus  

Simpang 

Bersinyal 

Pingit 

Yogyakarta) 

Simpang 

Pingit 

Yogyakarta 

Mengetahui karakteristik arus 

lalulintas dan kinerja simpang 

empat bersinyal pingit 

Yogyakarta. 

Utomo, Irwan 

Rifki (2016) 

Pemodelan 

Lalu Lintas 

pada Simpang 

Bersinyal Jalan 

Perkotaan di 

Yogyakarta 

(Studi Kasus 

Simpang 

Bersinyal Ring 

Road Utara, 

Monumen 

Jogja Kembali 

Yogyakarta) 

Simpang Ring 

Road Utara, 

Monumen 

Jogja Kembali 

Yogyakarta 

Untuk mengetahui nilai derajat 

kejenuhan, tundaan dan peluang 

antrian kendaraan terlalu tinggi. 

 


