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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Bekasi adalah salah satu kota besar yang berada di wilayah Jawa Barat. Karena 

berdasarkan lokasi Kota Bekasi berada dekat dengan ibu kota dan pusat industri di 

Cikarang Kabupaten Bekasi, Pembangunan kota, kegiatan ekonomi dan jumlah 

penduduk terus mengalami kenaikan. Meningkatnya jumlah penduduk dan 

urbanisasi yang tinggi ini menyebabkan tingkat mobilisasi dan kebutuhan sarana 

transportasi meninggi, hal ini menjadi salah satu penyebab yang memicu 

permasalahan pada lalu-lintas. 

Jalan raya bagi masyarakat memiliki peranan penting. Jalan raya sebagai sarana 

yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya, jalan raya juga berguna dalam 

pengembangan wilayah. meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, memerlukan 

pengaturan lalu lintas yang lebih baik agar tidak menjadi permasalahan pada lalu 

lintas kota. 

Persimpangan adalah penghubung dari suatu jalan, sehingga pada persimpangan 

sering menimbulkan konflik antar kendaraan dan bisa menyebabkan seluruh 

pendekat pada jalan menjadi tidak teratur. Salah satu persimpangan jalan yang 

menjadi studi kasus di Kota Bekasi karena mengalami kemacetan adalah 

persimpangan Jalan KH. Noer Ali, Jalan Jendral Ahmad Yani dan Jalan Mayor 

Madmuin Hasibuan. 

Untuk mengurangi kemacetan di jalan tersebut, Kota Bekasi memperpanjang 

pembangunan Tol layang Becakayu. Pembangunan Tol layang ini diharapkan dapat 

membantu kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang menuju Kota Jakarta 

atau Cikarang dari kemacetan yang kian meningkat. Namun selama proyek 

pembangunan perpanjangan Tol Becakayu ini menyebabkan kondisi geometri jalan 

mengalami penyempitan sehingga kapasitas jalan menjadi berkurang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas , didapat beberapa rumusan masalah untuk 

penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana kinerja simpang empat bersinyal di Jl. KH. Noer Ali - Jl. Jendral 

Ahmad Yani - Jl. Mayor Madmuin Hasibuan dengan menggunakan PKJI 2014 

dan PTV Vissim. 

2. Bagaimana hasil rencana pengaturan simpang empat bersinyal di Jl. KH. Noer 

Ali - Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Mayor Madmuin Hasibuan untuk 

meningkatkan kinerja simpang selama proyek pembangunan Tol layang 

Becakayu.  

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Luasnya lingkup yang pembahasan, maka penulis membatasi ruang pembahasan 

pada penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian yang dilakukan berada pada Simpang Empat Bersinyal Jl. 

KH. Noer Ali - Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Mayor Madmuin Hasibuan. 

2. Waktu peninjauan akan dilaksanakan pada jam sibuk pada satu hari libur kerja 

dan dua hari kerja yaitu pada saat pagi hari (06.00 – 08.00 WIB), siang hari 

(11.30 – 13.30) dan sore hari (16.00 – 18.00 WIB). 

3. Mencari solusi jika simpang Jl. KH. Noer Ali - Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. 

Mayor Madmuin Hasibuan sudah mulai jenuh. 

4. Permodelan dilakukan pada kondisi existing dan hasil solusi alternatif 

pengaturan ulang siklus pada APILL. 

5. Tinjauan dilakukan pada jenis kendaraan, yaitu: 

a. Kendaraan ringan (KR), seperti jenis mobil pribadi. 

b. Kendaraan berat (KB), seperti jenis bus atau truck. 

c. Kendaraan sepeda motor (SM). 

d. Kendaraan Tak Bermotor (KTB). 

6. Tingkat kinerja simpang terbagi atas: 

a. Analisis waktu sinyal. 

b. Kapasitas simpang  

c. Derajat kejenuhan.   
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini memiliki tujuan, yaitu : 

1. Menganalisis Kinerja Simpang Bersinyal di Jl. KH. Noer Ali - Jl. Jendral 

Ahmad Yani - Jl. Mayor Madmuin Hasibuan berdasarkan pada parameter dari 

kinerja simpang bersinyal dengan menggunakan PKJI 2014.  

2. Mencarikan solusi / alternatif yang dapat digunakan dalam peningkatan kinerja 

simpang bersinyal akibat pembangunan Tol layang pada Jl. KH. Noer Ali - Jl. 

Jendral Ahmad Yani - Jl. Mayor Madmuin Hasibuan menggunakan PTV 

VISSIM. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari Penelitian Tugas Akhir ini, yaitu : 

1. Sebagai sarana referensi untuk adik tingkat atau para penulis lain dalam 

mengetahui tingkat pelayanan simpang. 

2. Sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil ITERA 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk penulisan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Kinerja Simpang Empat 

Bersinyal Jl. KH. Noer Ali - Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Mayor Madmuin Hasibuan 

Akibat proyek Pembangunan Tol layang Becakayu” ini tersusun dari 5 bab, dan tiap 

bab terdiri dari beberapa pokok bahasan dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut:   

1. BAB I PENDAHULUAN                                                 

Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, 

tujuan dari penelitian, manfaat yang dapat diambil pada penelitian, dan 

sistematis yang dilakukan pada pembahasan.  

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA                                

Membahas kajian-kajian yang digunakan berupa gagasan yang berdasarkan 

dengan judul pada tugas akhir, serta bagaimana proses yang dilakukan juga 

metode untuk perhitungan yang akan dipakai pada pengerjaan Tugas Akhir.  
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN                               

Bagian ini berguna dalam membicarakan tentang langkah perlakuan dari awal 

penelitian hingga akhir dari memperoleh data yang baik untuk penelitian ini.  

4. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN                               

Bagian ini merupakan langkah proses pengolahan data, analisa perhitungan 

sehingga didapat hasil perhitungan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN         

Bagian ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dibuat 

untuk peneliti lain. 

  


