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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan suatu bagian dari perkembangan di suatu daerah 

khususnya didaerah perkotaan. Perkembangan transportasi berkembang 

seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, Oleh karena itu 

transportasi merupakan media yang dapat membantu pekerjaan dan 

perpindahan manusia ataupun barang. Transportasi memberikan sumbangan 

kepada ekonomi, industri, perkembangan sosial dan kebudayaan setempat 

atau dapat bersifat nasional. 

Perkembangan transportasi di perkotaan sangat penting dikarenakan 

membantu menunjang aktivitas masyarakat dalam kegiatan keseharian. 

Perkembangan transportasi di era zaman modern sekarang sudah semakin 

berkembang pesat sehingga  efek dari perkembangan transportasi ini ialah 

kemacetan. Kemacetan yang terjadi akan mempengaruhi panjangnya atrian 

lalu lintas dan akan terjadinya penumpukan kendaraan. Salah satu Kota di 

Indonesia yang dapat dijumpai untuk tingkat kemacetan ialah Kota Semarang.  

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah yang memiliki 

pelayanan  transportasi daratnya kurang terawat. Hal ini dipengaruhi oleh 

letak geografisnya, dimana kota ini terdapat banyak sekali jalan naik turun 

seperti perbukitan yang menyebabkan kesulitan dalam berkendara sehingga 

dibutuhkannya jalan yang baik untuk penggunaan transportasi. Dampak dari 

letak geografis ini juga didukung dengan semakin banyaknya masyarakat 

Kota Semarang yang memiliki kendaraan pribadi dengan tingkat 

pertumbuhana rata-rata mobil sedan 15 persen/tahun dan untuk sepeda motor 

tingkat pertumbuhannya melambung hingga 30 persen/tahun sementara untuk 

pemenuhan prasarana bagi pengemudi kendaraan berupa ruas jalan sangat 
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relatif kecil sekitar 3 persen/tahun sehingga semakin besar dampak untuk 

menyebabkan kemacetan lalu lintas.  

Permasalahan kemacetan lalu dari tahun ke tahun sangat sulit untuk diatasi 

dikarenakannya semakin banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh masing-

masing masyarakat sedangkan untuk pembangunan prasarananya sendiri 

sangat kurang.  Masalah kemacetan lalu lintas juga dapat  dipicu oleh letak 

pemasangan traffic light yang tidak sesuai dengan posisinya dan masalah 

lainnya ialah seringnya terjadi iring-iringan kendaraan yang melewati 

persimpangan melanggar aturan delay traffic light.  

Traffic Light adalah suatu lampu indikator pemberi sinyal yang di tempatkan 

di persimpangan jalan, atau lokasi-lokasi lain untuk menunjukkan keadaan 

aman agar mengendarai atau berjalan sesuai dengan kode warna pada Traffic 

Light. Apabila traffic light tidak berfungsi atau salah penempatan maka akan 

berdampak dengan masalah lalu lintas dan lebih berbahaya lagi akan 

berdampak kecelakaan di jalan raya. Letak posisi pemasangan  traffic light 

selama ini dilakukan dengan cara perhitungan secara manual oleh pihak 

Petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang.  

Untuk mengevaluasi kinerja traffic light maka terlebih dahulu dilakukannya 

penentuan kapasitas ruas jalan serta menetukan titik lokasi penempatan traffic 

light di lapangan. Hal ini dilakukan dengan penggunaan beberapa metode. 

Metode yang digunakan oleh pihak Dinas Perhubungan didalam pengambilan 

keputusan untuk tingkat kemacetan lalu lintas atau perhitungan kapasitas lalu 

lintas adalah metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Selain 

metode MKJI adapun metode yang digunakan untuk evaluasi traffic light  

yaitu metode Webster Metode Webster merupakan suatu model pendukung 

keputusan yang akan menguuraikan masalah multi faktor atau multi kriteria 

yang kompleks menjadi suatu hierarki dengan hierarki suatu masalah dan 

dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompok permasalahan dan kemudian 

diatur menjadi bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih 

terstruktur dan sistematis. Metode ini akan dibandingan yang kemudian akan 
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disimpulkan metode mana yang lebih efektif untuk traffic light untuk ruas 

jalan yang akan sebagai percobaan ialah di sekitar perempatan ruas jalan 

patung Pangeran Dipenogoro dan perempatan ruas jalan di daerah 

Abdulrahman Saleh. Lokasi ini dipilih dikarenakan jumlah kendaraan pada 

ruas jalan ini sangat ramai dan untuk traffic lightnya masih belum tepat pada 

posisinya dan traffic lightnya. Metode  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan antara lain: 

1. Mengetahui kondisi eksisting dari  traffic light di wilayah simpang  

Pangeran Dipenogoro dan Abdulrahman Saleh. 

2. Mengetahui durasi waktu lalu lintas dengan menggunakan perbandingan 

Metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 (MKJI 1997) dengan 

Metode Webster. 

3. Mengetahui Perbandingan Metode Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

(MKJI 1997) dengan Metode Webster yang baik digunakan agar tidak 

terjadi tundaan yang panjang di sepanjang ruas jalan. 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang didapat dari penelitian ini ialah: 

1. Memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai APILL.  

2. Memberikan saran kepada pihak Dinas Perhubungan didalam pengaturan 

durasi waktu dari penggunan Metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

1997 (MKJI 1997) dengan Metode Webster. 

3. Memberikan solusi untuk mencegah terjadinya tingkat kecelakaan yang 

tinggi bagi pengguna jalan di daerah traffic light Pangeran Dipenogoro 

dan Abdulrahman Saleh 

4. Memberikan solusi untuk mencegah terjadinya penimbunan kendaraan 

yang menyebabkan kemacetan di daerah penelitian. 
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1.4 Perumusan Masalah 

Traffic Light merupakan lampu lalu lintas yang mengatur maju atau 

berhentinya suatu kendaraan di jalan raya agar tidak terjadinya kemacetan 

di jalan raya terutama di suatu simpang. Ada dua jenis simpang yaitu 

simpang bersinyal dan tak besinyal. Simpang bersinyal ialah simpang yang 

dilengkapi dengan lalu lintas atau alat pemberi isyarat lampu lalu lintas 

(APILL) dan simpang yang tak bersinyal ialah simpang yang tidak 

memiliki APILL. Di daerah simpang Pangeran Dipenogoro dan jalan 

Abdulrahman Saleh termasuk simpang bersinyal. Kendala yang dimiliki 

simpang ini ialah  saat lampu hijau yang bernyala secara bersamaan 

sehingga hal ini dapat menimbulkan kemacetan ataupun antrian kendaraan 

yang cukup panjang pada jam sibuk. Lokasi ini tidak hanya terjadi di 

traffic light daerah wilayah tembalang tetapi juga terjadi di daerah 

Abdulrahman Saleh. Untuk itu perlu dilakukanya tinjauan evaluasi 

terhadap traffic light di simpang bersinyal ini. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah disusun karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan. 

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Lokasi Penelitian traffic light ini hanya dilakukan di dua lokasi saja yaitu 

di wilayah simpang Pangeran Dipenogoro dan wilayah simpang 

Abdulrahman Saleh Kota Semarang. 

2. Metode yang digunakan ialah Metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

1997 (MKJI 1997) dengan Metode Webster. 

3. Survei traffic light meliputi kapasitas persimpangan, derajat kejenuhan, 

tundaan, panjang antrian yang terjadi di persimpangan simpang bersinyal 

di daerah Pangeran Dipenogoro dan di daerah simpang Abdulrahman 

Saleh Kota Semarang. 

 


