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BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Semakin berkembangnya teknologi pada bidang transportasi banyak 

perusahaan yang saling bersaing untuk mengembangkan beberapa produk 

kendaraan yang memiliki spesifikasi yang cukup baik dan terjangkau oleh 

masyarakat. Berkembangnya teknologi pada bidang transportasi ini 

mengakibatkan peningkatan pada penggunaan kendaraan pribadi oleh 

masyarakat, seperti pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1. 1 Peningkatan Jalan dan Jumlah Kendaraan DIY (Badan Pusat 

Statistik, 2016) 

Pada tahun 2014-2016 jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta selalu 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016 

kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta sudah mencapai 491.805 unit. 

Meningkatnya jumlah kendaraan ini menimbulkan beberapa masalah yang 

terjadi di perkotaan, salah satunya adalah kemacetan. Kondisi ini dimana 

terjadi peningkatan jumlah kendaraan di jalan yang tidak sebanding dengan 

tingkat kapasitas jalan untuk kendaraan sehingga menimbulkan antrian. Dapat 

diketahui jalanan Kota Yogyakarta sendiri tidak mengalami penambahan 

panjang jalan dari tahun 2014 – 2016 dengan panjang 248 km.  

Titik kemacetan biasanya terjadi diantara pertemuan ruas atau di 

persimpangan. Jumlah kendaraan yang tidak tentu dari berbagai ruas ini 

menyebabkan menumpuknya kendaraan pada titik pertemuan ruas menjadikan 

tiap ruas jenuh akan kemacetan yang menimbulkan berbagai masalah lalu lintas 
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seperti meningkatkan resiko kecelakaan serta menimbulkan dampak negatif 

terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.   

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang menjadi pusat aktivitas 

penduduk untuk melakukan kegiatan dimana setiap kegiatan akan terjadi 

mobilitas perpindahan dari asal ke tempat tujuan. Setiap mobilitas yang tejadi 

akan menimbulkan lalu lintas disetiap ruas-ruas jalan Kota Yogyakarta, salah 

satunya pada simpang empat bersinyal Pakualaman. 

Simpang empat bersinyal di depan Kecamatan Pakualaman ini adalah 

salah satu simpang tersibuk di Kota Yogyakarta. Jika dilihat dari kondisi 

lingkungan pada setiap ruas simpang ini adalah daerah komersial yang menjadi 

pusat aktivitas masyarakat melakukan produktifitas dalam keseharian.  

Pemodelan simpang bersinyal Pakualaman menggunakan software 

Vissim 10. Vissim 10 merupakan perangkat lunak aliran mikroskopis yang 

digunakan sebagai pemodelan lalu lintas, software ini dapat digunakan untuk 

menganalisis simpang bersinyal secara menyeluruh dengan mudah karena 

dapat menggambarkan kondisi pada lapangan dalam bentuk simulasi 2D dan 

3D. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

arus lalu lintas di simpang empat bersinyal Pakualaman cukup padat sehingga 

diperlukan evaluasi lalu lintas pada simpang dengan pemodelan. Hasil evaluasi 

tersebut diharapkan membantu untuk memecahkan masalah pada simpang 

tersebut, serta mencari solusi terbaik melalui keputusan bersama untuk 

keselamatan dan kenyamanan semua pengguna jalan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dibuat 

suatu perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi dan lingkungan di simpang empat bersinyal 

Pakualaman pada saat ini? 

2. Bagaimana kerugian yang terjadi pada simpang empat bersinyal di 

Pakualaman? 

3. Apa rekomendasi yang baik agar simpang empat bersinyal Pakualaman 

bekerja secara lebih baik? 

1.3.  Lingkup Penelitian 

Batasan–batasan permasalahan pada penelitian tugas akhir ini 

diantaranya adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada simpang empat bersinyal Pakualaman, 

Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta. 

2. Survei lalu lintas dilakukan pada hari Selasa untuk mewakili hari kerja , 

sementara jam pengambilan data diantaranya jam 06.00 – 08.00, 11.30 – 

13.30, dan 16.00 – 18.00 WIB. 

3. Data yang digunakan untuk penelitian dari lapangan adalah data jumlah 

kendaraan, data kecepatan kendaraan, data geometrik simpang, data 

lingkungan. 

4. Indikator kinerja simpang yang diteliti meliputi panjang antrian, waktu 

kendaraan berhenti, serta waktu tundaan yang terjadi pada simpang. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi kinerja simpang empat bersinyal Pakualaman, Yogyakarta. 

2. Menganalisis biaya akibat kemacetan pada simpang empat bersinyal 

Pakualaman. 
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3. Memberikan rekomendasi alternatif solusi untuk meningkatkan kinerja 

simpang dan mengurangi biaya kemacetan yang berada pada simpang 

empat bersinyal Pakualaman. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian pada simpang empat bersinyal Pakualaman 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan rekomendasi secara teknis untuk mengatasi kinerja simpang 

empat bersinyal Pakualaman dengan menjamin keselamatan bagi para 

pengguna jalan. 

2. Memberikan masukan kepada intansi terkait untuk menyusun strategi 

penataan lalu lintas Kota Yogyakarta. 

3. Menjadikan referensi bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian sejenis pada tempat yang berbeda. 

 

 

 

 


