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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Persimpangan jalan merupakan pertemuan tiga atau lebih ruas jalan yang 

berpotongan pada sistem jalan perkotaan. Persimpangan juga menjadi faktor 

penting dalam melayani arus lalu lintas serta menjadi konsentrasi konflik lalu lintas 

yang berpengaruh terhadap sistem manajemen lalu lintas, pada saat volume lalu 

lintas tinggi, misalnya pada jam-jam sibuk umumnya persimpangan menjadi 

prasarana transportasi yang secara nyata terlihat tidak mampu menampung arus lalu 

lintas. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya antrian maupun kemacetan serta 

tundaan di simpang yang diakibatkan dari meningkatnya volume kendaraan pada 

daerah persimpangan, sehingga tingkat kinerja lalu lintas tersebut akan menurun. 

Simpang empat Bukit Timah merupakan salah satu persimpangan yang 

berada di Kota Dumai. Simpang tersebut menghubungkan ruas jalan Gatot Subroto 

2-jalan Abdul Rabkhan-jalan Tuanku Tambusai serta jalan Gatot Subroto 1. Tingkat 

kepadatan maupun keramaian lalu lintas di titik ruas persimpangan ini cukup besar 

pada jam-jam sibuk, dikarenakan pada persimpangan ini untuk tiga ruas jalan nya 

sering dilewati oleh kendaraan berat, yang dimana pada saat-saat tertentu 

kemacetan terjadi dikarenakan kendaraan berat yang saling melewati persimpangan 

tersebut. Selain itu adanya hambatan samping seperti pejalan kaki maupun 

kendaraan lain yang berhenti didepan pertokoan yang tidak memiliki lahan untuk 

parkir. Pada persimpangan ini juga belum terdapat Traffic Light yang bisa 

mempermudah pengguna jalan untuk melewati persimpangan. Hal ini 

menyebabkan para pengguna jalan merasa tidak nyaman ketika melewati 

persimpangan dan juga berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas. 
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Gambar 1.1 Kondisi lalu-lintas di persimpangan 

Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 

 

Maka dari itu dengan adanya kondisi seperti ini, penulis mencoba 

menindaklanjuti studi tersebut dengan cara mengevaluasi kinerja geometrik 

simpang untuk mengetahui apakah pada persimpangan tersebut kinerja lalu lintas 

nya sudah memenuhi standar atau tidak. Lalu penulis mencoba memberikan solusi 

dengan cara melakukan perancangan pelebaran geometrik simpang yang mengacu 

pada Tata Modul 4 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta 

untuk perancangan APILL mengacu pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 

2014. Sehingga diharapkan dapat mengurangi konflik yang signifikan dimasa yang 

akan datang, dan juga agar siklus lalu lintas di persimpangan tersebut dapat berjalan 

dengan baik dan efesien. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan mengenai alasan dilakukannya 

penelitian ini, maka didapat rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kondisi eksisting geometrik persimpangan di simpang empat bukit 

timah saat ini? 

2. Bagaimana kondisi maupun situasi lalu lintas pada simpang empat bukit timah? 

3. Berapakah dimensi pelebaran yang diperlukan pada simpang empat bukit 

timah? 
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4. Bagaimana merencanakan Traffic Light yang sesuai dengan PKJI beserta 

pedoman mendukung lainnya? 

1.3 Tujuan 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dijabarkan adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting geometrik persimpangan di simpang empat 

bukit timah 

2. Mengetahui situasi dan kondisi lalu lintas tanpa sinyal pada persimpangan 

yang ditinjau, sebelum dilakukannya perencanaan. 

3. Mengetahui dimensi pelebaran yang diperlukan pada simpang empat Bukit 

Timah beserta nilai Dj setelah dilakukan pelebaran. 

4. Merencanakan pengaturan fase sinyal yang sesuai dengan kondisi geometrik 

arus lalu lintas dan lingkungan di persimpangan. 

 

1.4 Batasan masalah  

Batasan masalah yang dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan pada 

pokok masalah agar perancangan lebih terarah. Adapun batasan masalah dalam 

penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung volume lalu-lintas yang melewati 

semua lengan persimpangan pada jam puncak pagi, jam puncak siang dan jam 

puncak sore pada simpang empat bukit timah kota dumai. 

2. Melakukan perancangan teknis di 3 lengan yaitu pada lengan Jalan Gatot 

Subroto 1 menuju Jalan Abdul Rabkhan, Jalan Gatot Subroto 1 menuju Jalan 

Gatot Subroto 2 dan Jalan Gatot Subroto 2 menuju Jalan Tuanku Tambusai 

3. Perancangan dan pengolahan data persimpangan serta APILL mengacu pada 

Pt T-02-2002-B tentang Tata Cara Perencanaan Geometrik Persimpangan 

Sebidang, Modul 4 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

tentang Perencanaan Geometrik Persimpangan Sebidang, Pedoman Kapasitas 

Jalan Indonesia 2014, RSNI T 14 Tahun 2004 tentang Geometrik Jalan 

Perkotaan. 
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4. Kinerja dari simpang yang dilihat meliputi: kapasitas simpang, derajat 

kejenuhan, tundaan dan arus total dari simpang eksisting. 

5. Tidak melakukan simulasi dilapangan untuk solusi alternatif yang telah 

direncanakan. 

6. Waktu siklus yang dipakai untuk perencanaan adalah waktu siklus rencana. 

7. Tidak merencanakan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

8. Tidak merencanakan ulang tebal perkerasan jalan. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan yang didapat dari melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi pihak yang berwenang dalam 

perancangan Traffic Light, untuk mengurangi permasalahan lalu lintas yang 

ada di simpang empat Bukit Timah. 

2. Agar pergerakan kendaraan dapat terkoordinasi dengan baik dan 

meminimalkan kemacetan yang terjadi di persimpangan. 
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