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BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Fakta di lapangan menunjukkan arus lalu lintas di saat ini masih sering 

terhambat karena kemacetan. Permasalahan ini sangat sering ditemui pada 

persimpangan yang banyak mengakibatkan penumpukan kendaraan. Penumpukan 

kendaraan di persimpangan tersebut bisa menimbulkan terjadinya masalah baru 

seperti polusi suara, polusi udara maupun masalah lainnya yang dapat 

mengganggu masyarakat. Tanpa adanya tindak lanjut dan masalah tersebut 

diabaikan sehingga terus berlanjut, dikhawatirkan dapat meningkatkan 

panjangnya antrian, tundaan dan derajat kejenuhan 

Persimpangan di Kota Yogyakarta khususnya di daerah Condongcatur, 

Kecamatan Depok, terdapat beberapa simpang yang tidak memiliki sinyal. Salah 

satunya yaitu di Persimpangan Jalan Selokan Mataram dengan Jalan Wahid 

Hasyim. Persimpangan ini pada waktu tertentu sering terjadi penumpukan 

kendaraan. Pada simpang ini terjadi antrian kendaraan karena merupakan salah 

satu jalan akses mahasiswa  menuju ke kampus di daerah tersebut. Selain itu 

banyak pula terdapat tempat untuk hiburan anak muda berkumpul seperti cafe 

maupun tempat kuliner. 

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan evaluasi, 

analisis, dan pemodelan pada simpang tak bersinyal tersebut. Simpang tak 

bersinyal pada jalan Selokan Mataram dengan Jalan Wahid Hasyim ini akan 

dimodelkan menjadi simpang bersinyal dengan menggunakan software VISSIM 

karena pada persimpangan ini sering terjadi kemacetan yang mengakibatkan 

panjangnnya antrian kendaraan pada simpang tersebut, Pemodelan simpang 

bersinyal ini diharapkan akan membantu mengurangi penumpukan kendaraan, 

serta dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pada simpang tersebut. 

software VISSIM  merupakan perangkat lunak aliran mikroskopis untuk 

pemodelan lalu lintas. Perangkat lunak ini dapat mempermudah  pada saat 
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menganalisis simpang tak bersinyal menjadi simpang bersinyal secara menyeluruh 

dikarenakan dapat membuat gambaran kondisi persimpangan jalan dalam bentuk 

simulasi 2D maupun 3D. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kinerja simpang tak bersinyal pada kondisi eksisting? 

2. Bagaimana model pada persimpangan setelah diberikan persinyalan? 

3. Bagaimana kinerja simpang setelah diberi persinyalan? 

1.3.  Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah yang dapat diuraikan dengan 

batasan-batasan sebagai berikut :  

1. Penelitian ini difokuskan pada persimpangan tak bersinyal yang berlokasi di 

persimpangan Persimpangan Jalan Selokan Mataram dengan Jalan Wahid 

Hasyim, Depok, Sleman. 

2. Pengambilan data dilakukan selama 6 jam, yang dilakukan pada jam-jam sibuk 

3. Melakukan pemodelan atau simulasi menjadi simpang bersinyal menggunakan 

software VISSIM 9.0 Student Version 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis serta memberikan solusi atau rekomendasi yang terbaik sebagai tujuan 

untuk meningkatakn kinerja simpang tak bersinyal. Secara khususnya penelitiannya 

adalah : 

1. Menganalisis kinerja simpang tak bersinyal pada kondis eksisting 

2. Membuat pemodelan simpang tak bersinyal menjadi simpang bersinyal 

3. Menentukan kinerja simpang setelah diberikan persinyalan 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Diharapkan setalah dilakukannya penelitian ini, dapat diketahui tingkat 

kepadatan panjang antrian kendaraan pada setiap lengan persimpangan tersebut. 
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Selain itu dapat diketahui kinerja kondisi eksisting persimpangan tersebut dan pada 

kondisi persimpangan setelah diberikan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL). 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi rekomendasi kepada pihak terkait 

khususnya pihak Dinas Perhubungan Provinsi Yogyakarta apabila kondisi pada 

persimpangan tersebut memerlukan APILL sebagai upaya mengurangi kepadatan 

kendaraan yang terjadi. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan kepada konsultan 

atau mahasiswa apabila akan dilakukan penelitian yang serupa di tempat lain. 

  


