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BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat setiap tahunnya membuat 

kegiatan sehari-hari masyarakat juga semakin bertambah, dan untuk melakukan 

kegiatan tersebut sangat tergantung dengan sarana dan prasarana transportasi yang 

tersedia. Moda transportasi darat adalah salah satu moda yang paling banyak 

digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Hal ini 

tentunya akan memicu bertambahnya jumlah kendaraan yang ada di jalan, 

sedangkan prasarana yang tidak bertambah akan menyebabkan kelebihan 

kapasitas jalan yang akan menyebabkan kemacetan. 

Kemacetan adalah salah satu masalah yang cukup serius di daerah-daerah 

di Indonesia termasuk juga di D.I.Yogyakarta, dimana yang kita tahu Yogyakarta 

disebut juga dengan sebutan kota pelajar dimana akan ada banyak pendatang dari 

kalangan pelajar yang akan menuntut ilmu di Yogyakarta. Selain itu Yogyakarta 

juga memiliki tempat-tempat pariwisata yang sangat banyak, sehingga akan ada 

wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan datang ke Yogyakarta setiap 

tahunnya. Tentunya hal tersebut akan membuat kemacetan, dan kemacetan yang 

paling sering terjadi adalah pada persimpangan jalan yang memiliki rambu-rambu 

maupun simpang jalan yang tidak memiliki alat pemberi isyarat lalu lintas. 

 Persimpangan Kentungan merupakan salah satu simpang pertemuan antara 

Jalan Ringroad Utara dan Jalan Kaliurang yang pada saat ini mengalami 

kepadatan atau semakin macet di Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh 

peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan 

perkembangan infrastruktur jalan. Permasalahan utama di simpang Kentungan 

adalah besarnya waktu tundaan dan panjang antrian. Salah satu cara untuk 

mengurangi masalah kemacetan di simpang Kentungan adalah dengan 

pembangunan infrastruktur jalan, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan 

lintas bawah (underpass).  

Dari masalah tersebut peneliti ingin melihat bagaimana dampak 

pembangunan underpass berupa bangkitan dan tarikan di simpang kentungan serta 
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melihat dampak lalu lintas yang ditimbulkan pada simpang yang berada di 

dekatnya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagaimana dampak lalu lintas akibat adanya pembangunan Underpass 

Kentungan pada ruas jalan dan simpang di sekitar Underpass 

Kentungan? 

2. Bagaimana kinerja lalu lintas di ruas jalan dan simpang empat 

bersinyal kentungan setelah Underpass di operasikan? 

1.3. Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini menjadi lebih sederhana, tetapi memenuhi persyaratan 

teknis maka perlu diambil beberapa batasan masalah sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian berada di simpang empat bersinyal pada pertemuan 

ruas jalan Ring Road Padjajaran dan jalan Kaliurang Yogyakarta. 

2. Menganalisis kinerja simpang dengan nilai-nilai kapasitas, derajat 

kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian kendaraan menggunakan 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia. 

3. Lokasi tinjauan terhadap dampak lalu lintas meliputi simpang empat 

bersinyal Monjali dan simpang empat bersinyal Gejayan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas  tujuan yang diharapkan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengevaluasi kinerja simpang empat bersinyal kentungan pada 

saat sebelum ada pembangunan, pada saat konstruksi dan setelah 

adanya pembangunan Underpass. 

2. Memberikan solusi terhadap pengalihan arus lalu lintas pada simpang 

yang terkena dampak pembangunan Underpass. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Memberikan gambaran dan informasi mengenai simpang empat 

bersinyal yang berada pada pertemuan ruas jalan Ring Road Padjajaran 

dan jalan Kaliurang. 


