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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang selalu meningkat yang 

berdampak pada beberapa faktor pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor 

ekonomi, faktor sosial dan faktor budaya. Pertumbuhan penduduk pada suatu 

negara juga dapat mengakibatkan meningkatnya suatu pergerakan dari barang 

atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya yang semakin banyak setiap 

harinya. Transportasi semakin hari semakin meningkat dan canggih seiring 

berjalannya waktu dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan dari 

penduduk pada suatu negara. Moda transportasi sendiri pada umumnya 

dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu moda transportasi darat, transportasi laut, 

dan transportasi udara. 

Moda transportasi darat sendiri dibagi menjadi 2 berdasarkan dari tracknya 

yaitu moda transportasi jalan raya, dan moda transportasi jalan rel. Moda 

transportasi atau kereta api memiliki keunggulan tersendiri yaitu memiliki jalur 

khusus yang bebas hambatan dan tidak terpengaruh dengan laju dari kendaraan 

lainnya, sehingga moda transportasi kereta api lebih banyak diminati oleh 

masyarakat karena mampu menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang singkat 

dan lebih aman dibandingkan moda transportasi jalan raya. 

Di Indonesia sendiri sudah banyak dijumpai perlintasan kereta api jalan rel 

yang berpotongan langsung dengan jalan raya yang pada umumnya biasa disebut 

dengan perlintasan sebidang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Di kota Semarang sendiri sangat banyak ditemui perlintasan dari kereta api 

yang sebidang dengan jalan raya, dan kebanyakan di kota Semarang sendiri sudah 

banyak terdapat lintasan rel kereta api yang sudah menggunakan jalur double 

track. 

Rata – rata di kota Semarang perlintasan sebidang antara jalur dari rel 

kereta api dan jalan raya sudah banyak yang menggunakan pintu palang penutup 

otomatis, dan ada beberapa perlintasa sebidang yang masih belum menggunakan 

palang pintu otomatis. 

Seharusnya semua perlintasan yang sebidang harus dilengkapi dengan 

pintu palang otomatis mengingat di kota Semarang rata – rata jalur dari kereta api 

sudah menggunakan double track semua. Akan tetapi palang pintu otomatis 

disamping sangat baik dari faktor keselamatan, juga memiliki kelemahan yaitu 

saat palang otomatis mulai menutup maka akan ada penumpukan volume 

kendaraan, penurunan kecepatan kendaraan, dan kepadatan dari kendaraan yang 

sangat panjang. Rata – rata pengemudi di Indonesia lebih memilih mengutamakan 

waktu dibanding dengan keselamatannya sendiri. Hal inilah mengapa masyarakat 

Indonesia lebih banyak memilih menggunakan moda transportasi kereta api, 

dikarenakan cepat sampai tujuan, dan sangat sedikit kasus kecelakaan kereta api. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kondisi eksisting dari perlintasan sebidang di Jalan 

Anjasmoro Raya, Jalan Madukoro Raya, dan Jalan Krokosono. 

2. Mengevaluasi kondisi tundaan kendaraan, dan antrian dari kendaraan 

yang melalui perlintasan sebidang tersebut dengan menggunakan teori 

Queueing Analysis. 

3. Mengetahui jumlah Bahan Bakar Minyak yang terbuang selama 

terjadinya tundaan dan antrian pada perlintasan sebidang tersebut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Merupakan salah satu masukan bagi PT. KAI dan Dinas Perhubungan 

kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian dari masalah yang ada pada perlintasan sebidang tersebut. 

2. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat 

tentang manajemen lalu lintas yang khususnya mengenai perlintasan 

sebidang. 

3. Memberikan sedikit wawasan bagi warga kota Semarang dan negara 

Indonesia bahwa begitu banyaknya bahan bakar minyak yang terbuang 

selama terjadinya tundaan dan antrian pada saat kereta melintas. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dilakukan berdasarkan dengan 

beberapa batasan masalah yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan pada perlintasan sebidang yang memiliki 

penutup palang rel otomatis seperti di Jalan Anjasmoro Raya, Jalan 

Madukoro Raya, dan Jalan Kokrosono, Semarang. 

2. Melakukan evaluasi terhadap tundaan dari kendaraan, dan antrian dari 

kendaraan dari kendaraan dengan menggunakan teori Queueing 

Analysis. 

3. Melakukan evaluasi terhadap bahan bakar minyak yang terbuang 

selama terjadinya tundaan dan antrian pada saat palang kereta api 

menutup. 
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