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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap tahun laju pertumbuhan ekonomi dituntut agar semakin meningkat. Untuk 

mendukung hal tersebut dibutuhkan infrastruktur yang semakin meningkat pula. 

Ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai mempercepat pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Kabupaten Gunung Kidul memiliki pertumbuhan ekonomi 9,06% per tahun, selain itu 

kabupaten Gunung Kidul memiliki banyak tempat objek wisata. Semakin 

meningkatnya pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut juga diiringi dengan 

meningkatnya pertumbuhan kendaraan sebesar 10,05% per tahun yang melintasi 

daerah tersebut. Karena itu untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

maka diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang baik (BPS DIY, 2016) 

Prasarana tranportasi jalan adalah prasarana yang meliputi bagian jalan, termasuk 

bangunan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selain itu kondisi jalan 

akan mempengaruhi arus lalu lintas yang berlangsung.  

Jalan yang baik adalah jalan yang tidak menghalangi pandangan lurus pengemudi 

saat memasuki puncak turunan atau tikungan yang sulit diperkirakan arah jalan 

dibalik puncak alinemen tersebut (Setyawan, 2005) 

 Kondisi jalan harus dalam keadaan baik, tidak mengalami kesalahan dalam 

perancangan alinemennya dan memenuhi standar peraturan yang berlaku. Penelitian 

ini akan meninjau secara teknis tentang kelayakan geometri jalan Yogyakarta– 

Wonosari km 17,3 sampai dengan 17,6 yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul.  

Evaluasi pada perencanaan teknis geometri jalan dapat memberikan gambaran 

tentang geometri jalan yang diperlukan untuk menampung volume lalu lintas selama 

umur rencana. Perencanaan teknis tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan 
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pemerintah untuk menentukan kebijakan dibidang pembangunan infrastruktur jalan 

pada masa yang akan datang. 

Untuk melaksanakan evaluasi teknis pada tikungan geometri jalan diperlukan 

peraturan dan ketentuan yang terbaru. Jika perencanaan tidak sesuai dengan peraturan 

atau ketentuan yang telah ditetapkan maka akan mengakibatkan berkurangnya tingkat 

pelayanan dan umur konstruksi jalan. Maka perhitungan yang digunakan ialah 

mengikuti Tata Cara Perancangan Geometrik Jalan Antar Kota Nomor 038/TBM/ 

tahun 1997 (TPGJAK) dan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Nomor 22 tahun 2009 (UULLAJ). 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengevaluasi kondisi geometri jalan Yogyakarta-Wonosari km 17,3 sampai 

dengan 17,6. 

2. Membandingkan hasil evaluasi yang dilakukan dalam penelitian dengan Peraturan 

yang berlaku. 

C. Batasan Masalah 

1. Lokasi penelitian di tetapkan pada ruas jalan Yogyakarta-Wonosari km 17,3 

sampai dengan 17,6. 

2. Penelitian ini menggunakan peraturan Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Nomor 22 tahun 2009. 

3. Menggunakan peraturan perhitungan Direktorat Jenderal Bina Marga Tata Cara 

Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/TBM/1997. 
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D. Keaslian Penelitian 

Berbagai penelitian sebelumnya disajikan dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Penelitian-penelitian sebelumnya 

Penelitian Judul Penelitian Lokasi Penelitian Fokus Penelitian 

Arbaiyah 

(2013) 

 

 

 

 

Analisis Geometri 

Tikungan Padang 

Luhong Pasir 

Pangarain 

Tikungan Padang 

Luhong Jalan 

Pasir Pangarain, 

Padang 

Menghitung ulang kondisi 

jalan dan kelengkapan jalan, 

dengan menggunakan 

peraturan Bina Marga 1997 

Pribadi 

(2013) 

 

Tinjauan Geometri 

Jalan Pada Ruas 

Jalan Airmadadi- 

Tondado 

Mengunakan Alat 

Bantu GPS 

 

 Sta 28+759.822 

meter sampai 

dengan Sta 

31+523.600 

meter, Jalan 

Airmadadi- 

Tondado, Manado 

Mendapatkan data elevasi 

dan koordinat jalan dalam 

waktu yang singkat 

menggunakan GPS (Global 

Positioning System) 

Parsono 

(2012) 

Evaluasi Tikungan 

di Ruas Jalan 

Bokong Smar 

Sampi Ngembes 

Jalan Yogyakarta 

Wonosari 

Tikungan Bokong 

Smar, Desa 

Srimartani 

Piyungan, 

Yogyakarta 

Mendesain radius minimum 

tikungan yang ada di ruas 

jalan Bokong Semar- 

Ngembes, mengetahui 

kelandaian, dan panjang 

kritis yang ada di ruas jalan 

Bokong Semar- Ngembes 

 


