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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Koordinasi atau pengatur lampu lalu lintas dalam hal ini juga dapat disebut 

sinyal ( APILL ) pada persimpangan dalam manajemen lalu lintas sangat penting 

artinya dan besar dampaknya terhadap arus lalu lintas. Adapun sinyal yang 

dimaksud secara umum mempunyai dampak positif dari segi keamanan lalu lintas, 

kapasitas jalan,ekonomi,dan lingkungan (Munawar, 2009). Mengingat pentingnya 

peranan simpang, maka harus ditinjau kelayakan kondisi simpang, dalam 

kaitannya dengan kelancaran lalu lintas di sekitar simpang, maka perlu 

diperhatikan Apill dan Geometriknya serta kemampuannya dalam menampung 

volume lalu lintas yang melewati simpang tersebut. Salah satunya simpang tiga 

sungai bengkel Kabupaten Bengkalis, yang terlihat lebih ramai dikarenakan 

banyaknya masyarakat yang melewati disimpang tersebut. 

 

Gambar 1.1 Wilayah Penelitian  

Pada simpang tiga sungai bengkel merupakan simpang bersinyal. 

Berdasarkan kondisi eksisting menunjukkan bahwa simpang ini belum nyaman, 

karena volume kendaraan yang melewati simpang tidak sesuai dengan lamanya 
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waktu siklus lampu, dan penyempitan jalan disebabkan adanya efek leher botol 

sehingga mengakibatkan terjadinya tundaan Geometrik. 

Dengan adanya Efek leher botol, para pengemudi mengalami jarak 

pandang yang terbatas yang menyebabkan sulitnya kendaraan khususnya roda 

empat membelok yang mengakibatkan lambatnya gerak kendaraan dipersimpagan 

tersebut, karena kondisi Apill serta Geometrik belum optimal. Dengan penjelasan 

diatas maka simpang tersebut perlu dilakukan Evaluasi Apill dan Geometrik agar 

dapat mengurangi permasalahan yang terjadi pada simpang tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan penelitian yaitu: 

1. Bagaimana Kinerja Apill dan Geometrik Simpang Tiga Sungai Bengkel ? 

2. Apakah waktu siklus pada APILL di simpang Simpang Tiga Sungai 

Bengkel  sudah optimal ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan waktu siklus sinyal, kinerja simpang berdasarkan Pedoman 

Kapasitas Jalan Indonesia 2014. 

2. Mengetahui waktu siklus sinyal yang optimal dan kinerja simpang akibat 

penyempitan jalan, pada Simpang Tiga Sungai Bengkel 

1.4 Batasan Masalah 

  Penelitian ini dilakukan penulis dengan dibatasi oleh beberapa hal, yaitu : 

1. Penelitian dilakukan pada simpang Tiga Sungai Bengkel Kota Bengkalis 

2. Penelitian tidak meneliti perilaku pegendara 

3. Pada penelitian ini hanya menganalisa pelebaran jari-jari tikungan dan 

perubahan detikan fase lampu tanpa melakukan perhitungan RAB  

4. Evaluasi Apill dan Geometrik pada Simpang Tiga Sungai Bengkel 

mengacu Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 2014. 
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5. Menganalisa dan menyesuaikan volume kendaraan yang melewati 

simpang dengan lamanya waktu siklus lampu sesuai dengan persyaratan 

teknis menurut Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 2014 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dengan adanya Evaluasi ini dapat menjadikan Simpang Tiga sungai 

Bengkel lebih nyaman dilewati sesuai dengan ketentuan Pedoman 

Kapasitas Jalan Indonesia 2014. 

2. Memberikan jaminan keselamatan masyarakat yang akan melewati  

simpang tersebut 

3. Mendapatkan waktu siklus lampu yang optimal simpang menggunakan 

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 2014. 
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