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BAB II
STUDI PUSTAKA

2.1 URAIAN UMUM

Simpang adalah pertemuan dua atau lebih ruas jalan, bergabung, berpotongan atau

bersilangan. Simpang merupakan bagian penting dari jalan perkotaan sebab sebagian besar

dari efisiensi, keamanan, kecepatan, biaya operasional dan kapasitas lalu lintas tergantung

pada perancangan simpang. Setiap simpang mencakup pergerakan lalu lintas menerus dan lalu

lintas yang saling memotong pada satu atau lebih dari kaki simpang dan mencakup gerakan

putaran.

Simpang sangat potensial untuk menjadi titik pusat konflik lalu lintas yang saling

bertemu, penyebab kemacetan akibat perubahan kapasitas serta tempat terjadinya kecelakaan.

Konflik lalu lintas adalah peristiwa lalu lintas yang disertai interaksi dua atau lebih pengguna

jalan, biasanya kendaraan bermotor, yang masing – masing mengambil aksi mengelak seperti

mengerem atau membelok untuk menghindari tubrukan.

Ditinjau dari skala waktu penanganan, maka dapat dikatakan bahwa orientasi

penanganan simpang adalah jangka pendek, yaitu dalam skala waktu 5 tahun. Dalam skala

waktu yang pendek ini perubahan sistem prasarana transportasi tidak terjadi, namun pada

perancangan simpang ini harus memperhatikan konstruksi tahap selanjutnya.

Jadi, orientasi simpang adalah berusaha mengantisipasi ataupun mengakomodasi

perubahan orientasi ataupun pola pergerakan jangka pendek secara temporer selama perubahan

prasarana belum dilaksanakan. Selain itu simpang juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi

adanya perubahan pola ataupun orientasi pergerakan sebagai konsekuensi dari suatu perubahan

sistem prasarana, misalnya pembangunan jalan baru.

2.2 ASPEK PERANCANGAN

Simpang pada dasarnya dilakukan dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan

simpang dalam jangka pendek, maka aspek yang dikaji suatu studi simpang lebih terbatas

dibanding perencanaan transportasi perkotaan. Beberapa aspek yang biasanya ditinjau dalam

studi simpang:

a. Mobilitas

Mobilitas pada dasarnya menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi pergerakan

simpang. Mobilitas berhubungan dengan operasi yang mencoba mengurangi
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keterlambatan yang tidak diinginkan. Dalam simpang, problem dihubungkan dengan

operasi simpang efisien. Konsep ini dapat diaplikasikan sama dengan moda angkutan

umum lainnya, seperti bus, taksi, kereta api, dll. Waktu perjalanan dengan angkutan

umum meliputi waktu jalan kaki, menunggu dan waktu berada di kendaraan. Waktu

tunggu ditentukan oleh kemacetan dan operasi awak bus, terutama waktu berhenti untuk

mengangkut penumpang.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas berhubungan dengan pengembangan jaringan. Pengembangan jaringan

jalan yang tidak cukup merupakan penyebab terjadi masalah transportasi, yang memaksa

simpang untuk menggunakan rute yang lebih panjang. Aksesibilitas dengan kendaraan

pribadi biasanya dipengaruhi oleh waktu yang diperlukan untuk berjalan ke tempat tujuan.

Waktu berjalan angkutan umum ditentukan oleh jarak ketempat tujuan dari halte, dan rute

angkutan umum.

c. Keselamatan (Safety)

Memberikan keselamatan kepada para pengendara kendaraan dan pejalan kaki agar

tidak terjadi kecelakaan pada daerah simpang.

d. Kenyamanan

Kenyamanan merupakan aspek yang penting. Masyarakat membutuhkan

kenyamanan dan mau membayar lebih atau memilih cara lain untuk mendapatkan

kenyamanan.

e. Lingkungan

Kondisi lingkungan yang nyaman sangat penting, namun merupakan pertimbangan

kedua. Bagaimanapun pertimbangan pertama adalah rencana operasi yang efisien dan

efektif, baru kemudian dampak lingkungan dievaluasi. Operasi yang efisien akan

menguntungkan lingkungan.



BAB II  STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN SIMPANG JALAN S. PARMAN/ Dr. SUTOMO /VETERAN SEMARANG II-3

f. Konservasi energi

Konservasi energi merupakan pertimbangan utama, karena meningkatnya

keterbatasan minyak. Akan tetapi, operasi sistem transportasi yang efisien terutama

pemecahan masalah kemacetan akan mendatangkan penghematan energi.

2.3 DATA – DATA PERANCANGAN

2.3.1 Sistem Jaringan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas pada atau di atas atau di bawah permukaan

tanah atau air kecuali jalan kereta api, lori dan kabel.

Ada dua sistem jaringan jalan menurut PP No. 34 tahun 2006, yaitu :

1. Sistem jaringan jalan primer

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan

distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan

menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat - pusat kegiatan sebagai

berikut :

a. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat

kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan

b. Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Jalan Dr. Sutomo dan S. Parman termasuk dalam jaringan jalan kolektor primer dengan

syarat teknis sebagai berikut :

 Kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam.

 Lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

 Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

 Jumlah jalan masuk dibatasi efisien dengan jarak minimal 400 m.

 Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan

pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

2. Sistem jaringan jalan sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam kawasan perkotaan yang
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menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder

kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Jalan Veteran termasuk dalam jaringan jalan lokal sekunder dengan syarat teknis sebagai

berikut :

 Kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam.

 Lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

2.3.2 Lalu Lintas Harian Rata – rata

Lalu Lintas Harian Rata – rata adalah volume lalu lintas rata – rata dalam satu hari.

Dari cara memperoleh data tersebut dikenal 2 jenis LHRT, yaitu Lalu Lintas Harian Rata –

rata Tahunan (LHRT) dan Lalu Lintas Harian Rata – rata (LHR).

LHRT adalah jumlah lalu lintas kendaraan rata – rata yang melewati satu jalur jalan selama 24

jam dan diperoleh dari data selama satu tahun penuh.

LHRT = jumlah lalu lintas dalam 1 tahun
365

Untuk mendapatkan data LHRT haruslah tersedia data jumlah kendaraan yang terus –

menerus selama 1 tahun penuh. Mengingat akan biaya yang diperlukan dan membandingkan

dengan ketelitian yang dicapai, maka untuk kondisi tersebut dapat dipergunakan LHR.

LHR = jumlah lalu lintas selama pengamatan
lama pengamatan

Arus lalu lintas bervariasi dari jam ke jam berikutnya dalam satu hari, maka sangat

cocok jika volume lalu lintas dalam 1 jam dipergunakan untuk perancangan. Volume dalam 1

jam yang dipakai untuk perancangan adalah Volume Jam Perancangan (VJP).

VJP = LHR x k

k adalah faktor VJP yang dipengaruhi oleh ukuran kota dan tipe lingkungan.
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Tabel 2.1 Tipe kota dan faktor k

Tipe kota dan jalan Faktor k

Kota – kota > 1 juta penduduk

1. Jalan – jalan pada daerah

komersial dan  jalan arteri.

2. Jalan pada daerah permukiman

Kota – kota < 1 juta penduduk

1. Jalan – jalan pada daerah

komersial dan  jalan arteri.

2. Jalan pada daerah permukiman

7 % - 8%

8% - 9%

8% - 10%

9% - 12%

Sumber :MKJI 1997

2.3.3 Geometrik Jalan dan Simpang

Perlu diketahui dan didata bentuk geometri jalan dan simpang yang telah ada. data

yang dikumpulkan meliputi :

Komponen ruas jalan dan simpang (drainase, bahu jalan, side walk, dan pulau jalan).

Jumlah jalur dan lajur pada masing – masing ruas jalan dan simpang.

Dimensi ruas jalan dan simpang.

Rambu – rambu dan penerangan jalan.

Kelandaian jalan.

2.3.4 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menunjukkan ukuran kota yang dijadikan parameter untuk

perancangan simpang. Ukuran kota digunakan untuk menentukan faktor penyesuaian pada

perhitungan kapasitas dasar simpang.

2.3.5 Tipe Lingkungan Simpang

Tipe lingkungan jalan diklasifikasikan dalam kelas menurut guna tanah dan

aksesibilitas jalan tersebut dari aktivitas sekitarnya. Hal ini ditetapkan secara kualitatif dan

pertimbangan teknik lalu lintas sebagai berikut :

1. Komersial

Guna lahan komersial, misalnya pertokoan, rumah makan, perkantoran. Dengan jalan

masuk langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan.
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2. Permukiman

Guna lahan tempat tinggal dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan.

3. Akses terbatas

Tanpa jalan masuk atau jalan masuk langsung terbatas, misalnya karena adanya penghalang

fisik, jalan samping dan sebagainya.

2.3.6 Data Kepemilikan Kendaraan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menuntut terpenuhinya sarana

angkutan yang memadai. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan jumlah kepemilikan

kendaraan yang ada. Akibatnya akan terjadi peningkatan jumlah arus lalu lintas.

2.3.7 Data Kecelakaan

Data – data kecelakaan di simpang yang ditinjau digunakan untuk pedoman tingkat

konflik yang terjadi sehingga membahayakan pengendara dan pejalan kaki. Sehingga dapat

diambil keputusan untuk merancang simpang yang aman dan nyaman.

2.3.8 Hambatan Samping

Tabel 2.1a Kelas Hambatan Samping

Frekwensi berbobot

kejadian

Kondisi khusus Kelas hambatan samping

< 100

100-299

300-499

500-899

>900

Permukiman, hampir tidak ada

kegiatan

Permukiman, beberapa angkutan

umum, dll

Daerah industria dengan toko-toko

disisi jalan

Daerah niaga dengan aktivitas sisi

jalan yang tinggi

Daerah niaga dengan aktivitas pasar

sisi jalan yang sangat tinggi

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat tinggi

VL

L

M

H

VH

Sumber : MKJI 1997

2.4 PERTUMBUHAN LALU LINTAS

Semakin lama semakin  banyak pemilik kendaraan seiring dengan waktu, namun kapasitas

jalan dan simpang memiliki daya tampung / kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu perlu
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mengadakan perhitungan perkiraan perkembangan jumlah kendaraan dengan rumus di Analisis

Regresi.

Rumus : y = a + bx

Maka akan dapat diketahui pertumbuhan LHR harga a dan b dari persamaan :

ii xany  .

2. iiii xbxayx 

Dengan rumus di atas, diperoleh rumus :

__

xbya 

22 )( ii

iiii

xxn

yxyxn
b






Keterangan :

y = LHR

a = konstanta

b = koefisien variabel x

x = variabel bebas ( misal : jumlah penduduk, jumlah kepemilikan kendaraan dsb.)

n = jumlah tahun

Koefisien korelasi ( r ) adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat

keeratan hubungan linier antara dua variabel pada rumus analisis regresi. Nilai r antara -1

hingga 1 dengan kondisi sebagai berikut :

1. Korelasi positif ( 0 < r < 1) menunjukan bahwa pada saat variabel x meningkat, maka

variabel y juga meningkat.

2. Korelasi negatif ( -1 < r < 0 ) menunjukan bahwa pada saat variabel x meningkat, maka

variabel y menurun.

Rumus :

))()()(( 2222 xynxxn

yxxyn
r






Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan

dari variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi menunjukkan

variasi naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linear X. Bila nilai koefisien

determinasi yang diberi simbol r² sama dengan 1, dalam hal ini variasi naik turunnya Y

seluruhnya disebabkan oleh X. Nilai r² akan berkisar antara 0 dan 1. Artinya bahwa penyebab

perubahan pada variabel Y, disebabkan oleh X sebesar r².



BAB II  STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN SIMPANG JALAN S. PARMAN/ Dr. SUTOMO /VETERAN SEMARANG II-8

2.5 JENIS KENDARAAN

Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan bermotor yang melewati suatu titik pada

jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan/jam (Qkendaraan), smp/jam (Qsmp) atau

LHRT. Berikut ini jenis kendaraan berdasarkan MKJI :

1. Light Vehicles (LV) adalah kendaraan bermotor 2 as beroda 4 dengan jarak as 2,0 –

3,0 m. Meliputi : mobil penumpang, oplet, mikrobis, pick up dan truk kecil sesuai

sistem klasifikasi Bina Marga.

2. Heavy Vehicles (HV) adalah kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 3,5 m,

dan biasanya beroda lebih dari 4. Meliputi : bus, truk 2 as, truk 3 as, dan truk

kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga.

3. Motor Cycle (MC) adalah kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda. Meliputi

sepeda motor dan kendaraan roda 3 sesuai sistem klasifikasi Bina Marga.

4. Un motorized (UM) adalah kendaraan roda yang digerakkan oleh orang atau

hewan. Meliputi : sepeda, becak, kereta kuda sesuai sistem klasifikasi Bina Marga.

2.6 SIMPANG TAK BERSINYAL

Simpang tak bersinyal adalah perpotongan atau pertemuan pada suatu bidang antara

dua atau lebih jalur jalan raya dengan simpang masing – masing, dan pada titik – titik simpang

tidak dilengkapi dengan lampu sebagai rambu – rambu simpang.

2.6.1 Kondisi Lalu Lintas

2.6.1.1 Tipe Simpang

Semua tipe simpang dianggap mempuyai kerb dan trotoar yang sesuai, dan

ditempatkan pada daerah perkotaan dengan hambatan samping sedang. Semua gerak

membelok dianggap diperbolehkan. Berikut ini gambar tipe simpang 3 lengan :

Sumber : MKJI 1997

Gambar 2.1 Tipe simpang tak bersinyal 3 lengan
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Mayor

Mayor

Minor

Tabel 2.2 Simpang tiga lengan

Kode tipe
Pendekat jalan utama Pendekat jalan minor

Jumlah lajur Median Jumlah lajur

322

324

324M

344

344M

1

2

2

2

2

T

T

Y

T

Y

1

1

1

2

2

Sumber : MKJI 1997

2.6.1.2 Ekivalen mobil penumpang

Tabel 2.3 ekivalen mobil penumpang

Jenis kendaraan emp

Kendaraan ringan

Kendaraan berat

Sepeda motor

1,0

1,3

0,5

Sumber : MKJI 1997

2.6.1.3 Lebar Pendekat

Gambar 2.2 Lebar pendekat
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dimana :

WAB = Lebar rata – rata pendekat mayor

WC = Lebar rata – rata pendekat minor

WI = Lebar rata – rata pendekat

2.6.1.4 Rasio Arus

1. Rasio arus jalan minor
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jamsmpQ

jamsmpQ
P
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MI 

2. Rasio arus jalan mayor
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)/(

jamsmpQ

jamsmpQ
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3. Rasio kendaraan tak bermotor
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P
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UM 

2.6.1.5 Rasio Belok

1. Rasio belok kanan
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jamsmpQ
P
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2. Rasio belok kiri
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2.6.2 Kapasitas

2.6.2.1 Kapasitas Dasar

Tabel 2.4 Kapasitas dasar menurut tipe simpang

Tipe simpang IT Kapasitas dasar (smp/jam)

322

342

324 atau 344

422

424 atau 444

2700

2900

3200

2900

3400

Sumber : MKJI 1997

2.6.2.2 Faktor Penyesuaian

1. Faktor penyesuaian lebar pendekat (FW)

Grafik 2.1 Faktor penyesuaian lebar pendekat

Sumber : MKJI 1997

2. Faktor penyesuaian median jalan utama

Tabel 2.5 Faktor penyesuaian median jalan utama (FM)

Uraian Tipe M FM

Tidak ada median jalan utama

Ada median jalan utama lebar < 3 m

Ada median jalan utama lebar > 3 m

Tidak ada

Sempit

Lebar

1,00

1,05

1,20

Sumber : MKJI 1997
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3. Faktor penyesuaian ukuran kota (FCS)

Tabel. 2.6 Faktor penyesuaian ukuran kota (FCS)

Ukuran kota (CS)
Penduduk

(juta)
FCS

Sangat kecil

Kecil

Sedang

Besar

Sangat besar

< 0,1

0,1 – 0,5

0,5 – 1,0

1,0 – 3,0

> 3,0

0,82

0,88

0,94

1,00

1,05

Sumber : MKJI 1997

4. Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak

bermotor (FRSU).

Tabel 2.7 Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan

tak bermotor (FRSU)

Kelas tipe

lingkungan jalan

RE

Kelas hambatan

samping SF

Rasio kendaraan tak bermotor (FRSU)

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
≥

0,25

Komersial Tinggi 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70

Sedang 0,94 0,89 0,85 0,80 0,75 0,70

Rendah 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,71

Permukiman Tinggi 0,96 0,91 0,86 0,82 0,77 0,72

Sedang 0,97 0,92 0,87 0,82 0,77 0,73

Rendah 0,98 0,93 0,88 0,83 0,78 0,74

Akses terbatas Tinggi/sedang/rendah 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75

Sumber : MKJI 1997
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5. Faktor penyesuaian belok kiri (FLT)

Grafik 2.2 Faktor penyesuaian belok kiri (FLT)

Sumber : MKJI 1997

6. Faktor penyesuaian belok kanan (FRT)

Grafik 2.3 Faktor penyesuaian belok kanan (FRT)

Sumber : MKJI 1997
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7. Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor (FMI)

Grafik 2.4 Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor (FMI)

Sumber : MKJI 1997

2.6.2.3 Kapasitas Simpang

Kapasitas simpang merupakan arus simpang maksimum yang dapat melewati suatu

simpang. Kapasitas aktual (smp/jam) dihitung dengan rumus :

C = Co x Fw x FM x Fcs x FRSU x FLT x FRT x FMI

Keterangan :

C = kapasitas (smp/jam)

Co = kapasitas dasar (smp/jam)

FW = faktor penyesuaian lebar pendekat

FM = faktor penyesuaian median jalan utama

Fcs = faktor penyesuaian ukuran kota

FRSU = faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan

FLT = faktor penyesuaian belok kiri

FRT = faktor penyesuaian belok kanan

FMI = faktor penyesuaian arus jalan minor
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2.6.3 Perilaku Lalu Lintas

Perilaku simpang yang terjadi pada suatu simpang akan sangat ditentukan oleh arus

simpang (Q), derajat kejenuhan (DS). Perilaku simpang yang terjadi umumnya berupa tundaan

simpang dan peluang antrian.

2.6.3.1 Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan simpang adalah perbandingan antara arus total pada kaki-kaki

simpang dengan kapasitas dari suatu simpang.

Derajat kejenuhan (DS) dihitung dengan rumus

DS = Qtot/C

Keterangan :

Qtot = arus total aktual (smp/jam)

C = kapasitas aktual

2.6.3.2 Tundaan

Tundaan simpang adalah tundaan simpang rata-rata untuk semua kendaraan bermotor

yang masuk simpang.

Jenis tundaan simpang diantaranya :

1. Tundaan lalu lintas simpang (DTI)

Rumus :

DTI = 2 + 8.2078 x DS – (1-DS) x 2;untuk DS ≤ 0.6

DTI ={ 1.0504 / (0.2742 – 0.2024 x DS)} – (1-DS) x 2;untuk DS > 0.6

Keterangan :

DTI = tundaan simpang simpang (det/smp)

DS = derajat kejenuhan

2. Tundaan lalu lintas jalan utama (DTMA)

Rumus :

DTMA = 1.8 + 5.8234 x DS – (1-DS) x 1.8; untuk DS ≤ 0.6

DTMA ={ 1.05034 / (0.346 – 0.246 x DS)} – (1-DS) x 1.8; untuk DS>0.6

Keterangan :

DT = tundaan simpang jalan utama (det/smp)

DS = derajat kejenuhan
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3. Tundaan lalu lintas jalan minor (DTMI)

Rumus :

DTMI = (Qtot x DTI –QMA x DTMA) / QMI

Keterangan :

DTMI = tundaan simpang jalan minor (det/smp)

Qtot = arus total pada simpang (smp/jam)

DTI = tundaan simpang simpang (det/smp)

QMA =  arus simpang total pada jalan mayor (smp/jam)

DTMA =  tundaan simpang total pada jalan utama (det/smp)

QMI =  arus simpang total pada jalan minor (smp/jam)

4. Tundaan geometrik simpang (DG)

Rumus :

DG = (1 - DS) x (pT x 6 + ( 1 +) x 3 ) + DS x 4 ;untuk DS < 1.0

DG = 4 ; untuk DS ≥ 1.0

Keterangan :

DG =  tundaan geomatrik simpang (det/smp)

DS =  derajat kejenuhan simpang

pT =  rasio belok total

5. Tundaan simpang

Rumus :

Dm = DG + DT1

Keterangan :

DG =  tundaan geometrik simpang  (det/smp)

DT1 = tundaan simpang simpang (det/smp)

2.6.3.3 Peluang antrian

Rumus :

QP % (batas bawah)  = 9.02 x DS + 20.66 x DS^2 + 10.49 x DS^3

QP % (batas atas)      = 47.71 x DS – 24.68 x DS^2 + 56.47 x DS^3

Keterangan :

DS  =  derajat kejenuhan simpang.
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2.7 SIMPANG BERSINYAL

2.7.1 Kondisi Lalu Lintas

Simpang ini adalah pertemuan atau perpotongan pada suatu bidang antara dua atau

lebih jalur jalan raya dengan simpang masing – masing, pada titik – titik simpang dilengkapi

dengan lampu sinyal (traffic light) lalu lintas. Pada umumnya sinyal lalu lintas dipergunakan

dengan alasan sebagai berikut :

Untuk menghindari kemacetan simpang akibat adanya konflik arus lalu lintas, sehingga

terjamin bahwa suatu kapasitas tertentu dapat dipertahankan, bahkan selama kondisi

lalu lintas jam puncak.

Untuk memberikan kesempatan kepada kendaraan dan atau pejalan kaki dari jalan

simpang (kecil) untuk memotong jalan utama.

Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan antara kendaraan –

kendaraan dari arah yang bertentangan.

Penggunaan sinyal dengan lampu tiga warna (hijau, kuning, merah) diterapkan untuk

memisahkan lintasan dari gerakan – gerakan lalu lintas yang saling bertentangan dalam

dimensi waktu. Hal ini adalah keperluan yang mutlak bagi gerakan – gerakan lalu lintas yang

datang dari jalan yang saling berpotongan (konflik utama). Sinyal – sinyal dapat juga

digunakan untuk memisahkan gerakan membelok dari lalu lintas lurus melawan atau

memisahkan gerakan lalu lintas membelok dari pejalan kaki yang menyeberang (konflik

kedua).

2.7.1.1 Tipe  Simpang

Sumber : MKJI 1997

Gambar 2.3 Jenis Simpang Tiga Lengan
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Sumber : MKJI 1997

Grafik 2. 5 Pilihan untuk simpang bersinyal yang paling ekonomis. Ukuran kota 1-3

juta, rasio belok   kiri dan kanan 10%.

2.7.1.2 Lebar Pendekat

Kondisi geometrik simpang yang paling berpengaruh adalah kondisi lebar pendekat.

Pendekat adalah daerah dari suatu lengan simpang yang digunakan oleh kendaraan untuk

mengantri sebelum melewati garis henti.

Siklus lampu simpang yang digunakan pada suatu simpang untuk mengatur urutan dan

kombinasi pergerakan dari tiap – tiap arus simpang. Fase simpang merupakan bagian dari

siklus lampu simpang.

Tipe pendekat, jumlah dan pola fase lampu simpang akan sangat berpengaruh

terhadap kapasitas dari kaki simpang ( pendekat ) yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan

berpengaruh pada kinerja simpang.
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Gambar 2.4 Pendekat dengan dan tanpa pulau lalu lintas

2.7.1.3 Arus Simpang

Arus simpang (Q) untuk setiap gerakan ( belok kiri QLT, lurus QST, dan belok kanan

QRT) dikonversikan dari kendaraan per jam menjadi satuan mobil penumpang (smp) per jam

dengan menggunakan ekivalen kendaraan penumpang (emp) untuk masing – masing pendekat

terlindung dan terlawan.

Tabel 2.8 Ekivalen mobil penumpang simpang bersinyal

Jenis kendaraan Emp untuk tipe pendekat

Terlindung Terlawan

Kendaraan ringan ( LV )

Kendaraan berat ( HV )

Sepeda motor (MC)

1,0

1,3

0,2

1,0

1,3

0,4

Sumber : MKJI 1997

2.7.1.4 Rasio Arus

Rasio arus jalan minor

)/(

)/(

jamsmpQ

jamsmpQ
P

TOT

MI
MI 

Rasio arus jalan mayor

)/(

)/(

jamsmpQ

jamsmpQ
P

TOT

MA
MI 
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Rasio kendaraan tak bermotor

)/.(

)/.(

jamkendQ

jamkendQ
P

MV

UM
UM 

2.7.1.5 Rasio Belok

Rasio belok kanan

)/(

)/(

jamsmpQ

jamsmpQ
P

TOT

RT
RT 

Rasio belok kiri

)/(

)/(

jamsmpQ

jamsmpQ
P

TOT

LT
LT 

2.7.2 Penggunaan Sinyal

Parameter – parameter yang digunakan dalam perhitungan waktu pengaturan sinyal

diantaranya :

2.7.2.1 Pola Fase Sinyal

Fase sinyal

Fase sinyal merupakan bagian dari siklus sinyal dengan lampu hijau disediakan bagi

kombinasi tertentu dari gerakan – gerakan simpang.

Sumber : MKJI 1997

Gambar 2.5 Pola Fase Sinyal
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2.7.2.2 Waktu Antar Hijau (IG)

Waktu antar  hijau (IG)

Waktu antar hijau (IG) merupakan lamanya waktu kuning (amber timer) ditambah

dengan waktu  merah semua (all red )

Tabel 2.9 Waktu antar hijau

Ukuran simpang Lebar jalan rata-rata Nilai normal waktu antar hijau

Kecil

Sedang

Besar

6 – 9 m

10 – 14 m

≥ 15 m

4 det per fase

5 det per fase

≥ 6 det per fase

Sumber : MKJI 1997

2.7.2.3 Waktu Merah Semua Ai

Waktu merah semua Ai

Rumus :

Merah semua Ai = 











AV

AV

EV

EVEV

V

L

V

IL )(

Keterangan :

LEV dan LAV = Jarak dari garis henti ke titik konflik untuk masing – masing

kendaraan yang bergerak maju atau meninggalkan.

IEV = Panjang kendaraan yang berangkat (m).

VEV,VAV = kecepatan masing – masing kendaraan yang berangkat dan

yang datang (m/det).

2.7.2.4 Waktu Hilang (LTI)

Rumus :

LTI = ∑ (merah semua + kuning) i = ∑ (IG)i

LTI = c - ∑ g

Keterangan :

LTI = waktu hilang (dtk)

IG = waktu antar hijau (dtk)

c = waktu siklus (dtk)

g = waktu hijau (dtk)
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2.7.3 Waktu Sinyal

2.7.3.1 Arus Jenuh

Arus jenuh (S) merupakan besarnya keberangkatan antrian yang terbesar didalam

suatu pendekat selama waktu yang ditentukan. Satuan yang digunakan adalah smp/jam hijau.

Arus jenuh dapat dihitung menggunakan rumus :

S = SO X FCS X FSF X FG X FP X FRT X FLT

So = 600 x We

Keterangan :

S = arus jenuh (smp/jam)

SO = arus jenuh dasar (smp/jam)

FCS = faktor penyesuaian

FSF = faktor penyesuaian hambatan samping

FG = faktor penyesuaian kelandaian

FP = faktor penyesuaian parkir

FRT = faktor penyesuaian belok kanan

FLT = faktor penyesuaian belok kiri

We = lebar efektif pendekat

2.7.3.2 Faktor Penyesuaian

1. Faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs)

Tabel. 2.10 Faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs)

Ukuran kota (CS)
Penduduk

(juta)
Fcs

Sangat kecil

Kecil

Sedang

Besar

Sangat besar

< 0,1

0,1 – 0,5

0,5 – 1,0

1,0 – 3,0

> 3,0

0,82

0,88

0,94

1,00

1,05

Sumber : MKJI 1997
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2. Faktor penyesuaian hambatan samping simpang bersinyal (FSF)

Tabel 2.11 Faktor penyesuaian hambatan samping simpang bersinyal (FSF)

Lingkungan

jalan
Hambatan samping Tipe fase

Rasio kendaraan tak bermotor

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
≥

0,25

Komersial

Tinggi

Rendah

Sedang

Terlawan

Terlindung

Terlawan

Terlindung

Terlawan

Terlindung

0,93

0,93

0,94

0,94

0,95

0,95

0,88

0,91

0,89

0,92

0,90

0,93

0,84

0,88

0,85

0,89

0,86

0,90

0,79

0,87

0,80

0,88

0,81

0,89

0,74

0,85

0,75

0,86

0,76

0,87

0,70

0,81

0,71

0,82

0,72

0,83

Permukiman

Tinggi

Rendah

Sedang

Terlawan

Terlindung

Terlawan

Terlindung

Terlawan

Terlindung

0,96

0,96

0,97

0,97

0,98

0,98

0,91

0,94

0,92

0,95

0,93

0,96

0,86

0,92

0,87

0,93

0,88

0,94

0,81

0,89

0,82

0,90

0,83

0,91

0,78

0,86

0,79

0,87

0,80

0,88

0,72

0,84

0,73

0,85

0,74

0,86

Akses

terbatas
Tinggi/Rendah/Sedang

Terlawan

Terlindung

1,00

1,00

0,95

0,98

0,90

0,95

0,85

0,93

0,80

0,90

0,75

0,88

Sumber : MKJI 1997

3. Faktor penyesuaian kelandaian (FG)

Grafik 2.6 Faktor penyesuaian kelandaian (FG)

Sumber : MKJI 1997
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4. Faktor penyesuaian parkir (FP)

Grafik 2.7 Faktor penyesuaian parkir (FP)

Sumber : MKJI 1997

5. Faktor penyesuaian belok kanan (FRT)

Grafik 2.8 Faktor penyesuaian belok kanan (FRT)

Sumber : MKJI 1997
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6. Faktor penyesuaian belok kiri (FLT)

Grafik 2.9 Faktor penyesuaian belok kiri (FLT)

Sumber : MKJI 1997

2.7.3.3 Rasio Arus Jenuh

Rasio arus (FR) merupakan perbandingan antara besarnya arus (Q) dengan arus jenuh

(S) dari suatu pendekat. Rumus yang digunakan :

FR = Q/S

Arus kiri (Fcrit) adalah nilai rasio arus yang terbesar dalam satu fase. Rasio arus

simpang (IFR) adalah jumlah rasio arus kritis pada masing – masing fase. IFR dapat dihitung

dengan menggunakan rumus :

IFR = ∑ (FRcrit)

Perbandingan antara rasio arus kritis (FRcrit) dari masing – masing fase dengan arus

simpang (IFR) akan menghasilkan rasio fase (PR).

PR = (FRcrit) / IFR

Keterangan :

IFR = rasio arus simpang

Q = arus simpang (smp/jam)
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2.7.3.4 Waktu Siklus dan Waktu Hijau

Waktu siklus

Rumus :

cua = (1,5 x LTI + 5) / (1 - IFR)

Keterangan :

cua = waktu siklus sebelum penyesuaian sinyal (dtk)

LTI = waktu hilang total per siklus (dtk)

IFR = rasio arus simpang ∑ (FRcrit)

Waktu hijau (g)

Rumus :

g1 = (cua – LTI) x Pri)

Keterangan :

g1 = tampilan waktu hijau pada fase 1 (dtk)

cua = waktu siklus sebelum penyesuaian (dtk)

LTI = waktu hilang total per siklus  (dtk)

Pri =  rasio fase FRcrit / ∑ (FR crit)

2.7.3.5 Kapasitas

Kapasitas adalah arus simpang maksimum yang dipertahankan untuk melewati suatu

pendekat.

Rumus :

C = S x g/c

Keterangan :

C = kapasitas (smp/jam)

S = arus jenuh (smp/ jam)

g = waktu hijau (dtk)

c = waktu siklus yang ditentukan  (dtk)
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2.7.4 Perilaku Lalu Lintas

2.7.4.1 Panjang Antrian

Jumlah rata – rata antrian smp pada awal sinyal hijau (NQ) dihitung sebagai jumlah

smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ1) ditambah jumlah smp yang datang selama

fase merah (NQ2).

NQ = NQ1 + NQ2

NQ1 = 0,25 x C x      







 


C

DSx
DSDS

5,08
11 2 , untuk DS > 0,5

NQ1 = 0, untuk DS ≤ 0,5

NQ2 = c x
36001

1 Q
x

GRxDS

GR




Dimana :

DS = derajat kejenuhan

GR = rasio hijau

c = waktu siklus (det)

C = kapasitas (smp/jam) = arus jenuh kali rasio hijau (S x GR)

Q = arus simpang pada pendekat tersebut (smp/detik)

Panjang antrian (QL) diperoleh dari perkalian (NQ) dengan luas rata-rata yang

dipergunakan per smp (20 m²) dan pembagian dengan lebar masuk.

QL = NQmax x
Wmasuk

20

2.7.4.2 Kendaraan Terhenti

Angka henti (NS) adalah jumlah berhenti rata-rata per kendaraan (termasuk berhenti

terulang dalam antrian) sebelum melewati suatu simpang.

NS = 0,9 x 3600x
Qxc

NQ

Dimana :

NQ = Jumlah rata – rata antrian smp

Q = arus simpang pada pendekat tersebut (smp/detik)

c = waktu siklus (det)
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2.7.4.3 Tundaan

Tundaan ( delay ) merupakan waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melalui

simpang apabila dibandingkan dengan lintasan tanpa adanya simpang.

Dj = DTj + DGj

Tundaan pada suatu simpang dapat terjadi karena 2 hal :

a. Tundaan simpang (DT) karena interaksi simpang dengan gerakan lainnya pada

suatu simpang.

DT = c x
 

  C

xNQ

GRxDS

GRx 36001

1

15,0 2






Dimana :

c =  waktu siklus (det)

C = kapasitas (smp/jam)

GR = rasio hijau

DS = derajat kejenuhan

b. Tundaan geometrik (DG) karena perlambatan dan percepatan saat membelok pada

suatu simpang dan atau terhenti karena lampu merah.

DG = ( 1 – Psv ) x PT x 6 + ( Psv x 4 )

Dimana :

Psv = rasio kendaraan terhenti pada pendekat

PT = rasio kendaraan berbelok pada pendekat

2.7.4.4 Derajat kejenuhan

Perbandingan antara arus dengan kapasitas dari suatu pendekat menunjukan derajat

kejenuhan (DS) dari pendekat yang ditinjau.

DS = Q/C

Keterangan :

DS = derajat kejenuhan

Q = arus simpang (smp/jam)

C = kapasitas (smp/jam)
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2.8 BAGIAN JALINAN

2.8.1 Kondisi Lalu Lintas

2.8.1.1 Tipe Jalinan

Gambar 2. 6 Tipe Jalinan Tunggal dan Bundaran

2.8.1.2 Ekivalen mobil penumpang

Tabel 2.12 ekivalen mobil penumpang

Jenis kendaraan emp

Kendaraan ringan

Kendaraan berat

Sepeda motor

1,0

1,3

0,5

Sumber : MKJI 1997

2.8.1.3 Lebar Pendekat ( WE )

2
21 WW

WE




Jika W1 > W, W1 = W

W2 > W, W2 = W

2.8.1.4 Rasio Arus

Rasio arus jalan minor

)/(

)/(

jamsmpQ

jamsmpQ
P

TOT

MI
MI 

Rasio arus jalan mayor

)/(

)/(

jamsmpQ

jamsmpQ
P

TOT

MA
MI 
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Rasio kendaraan tak bermotor

)/(

)/(

jamkendQ

jamkendQ
P

TOT

UM
UM 

2.8.1.5 Rasio Jalinan

Keterangan :

LT = Belok Kiri

RT = Belok Kanan

UT = Balik Arah

2.8.2 Kapasitas

2.8.2.1 Kapasitas Dasar

Kapasitas (smp/jam), dihitung dengan persamaan berikut:

C = 135  x WW
3,1 x (1 + WE/WW) 5,1 x (1-Pw/3) 5,0 x (1 + WW/LW) 8,1 x Fcs x FRSU

3,1135WwWw 

Bagian

Jalinan

Arus Masuk

Bundaran

(Qmasuk)

Arus Masuk Bagian

Jalinan (QTOT)

Arus Menjalin

(QW)

Rasio

Menjalin PW

AB

BC

CA

A=ALT+ART+AUT

B=BLT+BRT+BUT

C=CLT+CRT+CUT

A+BUT+CRT+CUT

B+ART+AUT+CUT

C+AUT+BRT+BUT

ART+CRT+BUT

BRT+ART+CUT

CRT+BRT+AUT

QWAB/QTAB

QWBC/QTBC

QWCA+QTCA
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5,1)/1(/ WEWE WWWW 

5,0)3/1( wW PP 

8,1)/1(/  wwww LWLW

Dimana :

C = Kapasitas (smp/jam)

WW = Lebar jalinan

WE = Lebar masuk rata – rata

Pw = Rasio jalinan

Fcs = Faktor penyesuaian kelas ukuran kota

FRSU =  Faktor penyesuaian rasio kendaraan tak bermotor

wL Panjang pendekat

2.8.2.2 Faktor Penyesuaian

1. Faktor penyesuaian ukuran kota (FCS )

Tabel. 2.13 Faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs)

Ukuran kota (CS)
Penduduk

(juta)
Fcs

Sangat kecil

Kecil

Sedang

Besar

Sangat besar

< 0,1

0,1 – 0,5

0,5 – 1,0

1,0 – 3,0

> 3,0

0,82

0,88

0,94

1,00

1,05

Sumber : MKJI 1997

2. Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak

bermotor (FRSU)

Tabel 2.14 Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan

tak bermotor (FRSU)

Kelas tipe

lingkungan jalan

RE

Kelas hambatan

samping SF

Rasio kendaraan tak bermotor (FRSU)

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
≥

0,25

Komersial Tinggi 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70
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Sedang 0,94 0,89 0,85 0,80 0,75 0,70

Rendah 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,71

Permukiman Tinggi 0,96 0,91 0,86 0,82 0,77 0,72

Sedang 0,97 0,92 0,87 0,82 0,77 0,73

Rendah 0,98 0,93 0,88 0,83 0,78 0,74

Akses terbatas Tinggi/sedang/rendah 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75

Sumber : MKJI 1997

2.8.2.3 Kapasitas Jalinan

Kapasitas bagian jalinan masing-masing dihitung :

C=Co x FCS x FRSU (smp/jam)

Keterangan :

Co = Kapasitas dasar (smp/jam)

FCS = Faktor penyesuaian ukuran kota

FRSU =Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan

kendaraan tak bermotor

2.8.3 Perilaku Lalu Lintas

2.8.3.1 Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan jalinan dihitung dengan rumus :

DS = Qsmp / C

Dimana :

Qsmp = Arus total (smp/jam) = Qkend x Fsmp

C = Kapasitas (smp/jam)

2.8.3.2 Tundaan Bagian Jalinan Bundaran

Tundaan Lalu Lintas (DT) akibat interaksi lalu lintas dengan gerakan yang lain dalam

persimpangan.

DT = 2 + 2,68982 x DS – (1 – DS) x 2, untuk DS <= 0,6

DT = {1 / (0,59186 – 0,52525 x DS)} – (1 – DS) x 2, untuk DS > 0,6
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1. Tundaan rata-rata bundaran dihitung sebagai berikut :

DR = ∑ (Qi x DTi )/ Qmasuk  ; i = 1 ... n

Dimana :

DR = tundaan bundaran rata-rata (det/smp).

i = bagian jalinan i dalam bundaran.

n = jumlah bagian jalinan dalam bundaran.

Qi = arus total lapangan pada bagian jalinan i (smp/jam)

DTi = tundaan lalu lintas rata-rata pada bagian jalinan i (det/smp).

Qmasuk = jumlah arus total yang masuk bundaran (smp/jam)

2. Tundaan bundaran dihitung sebagai berikut :

DR = DTR + 4 (det / smp)

2.8.3.3 Peluang Antrian Bagian Jalinan Bundaran

Peluang antri QP% pada bagian jalinan ditentukan berdasarkan kurva antrian empiris,

dengan derajat kejenuhan sebagai variabel masukan.

Peluang antri bundaran ditentukan sebagai berikut :

QP% = Maks. dari (QP%) ; i = 1... n

dimana :

QP% = peluang antri bagian jalinan i.

n = jumlah bagian jalinan dalam bundaran.

Batas atas (dalam %)

QP% = 26,65 x DS – 55,55 x DS^2+108,57 x DS^3

Batas bawah (dalam %)

QP%= 9,41 x DS+29,967 x DS^4,619
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2.9 JALAN PERKOTAAN

2.9.1 Ekivalensi Mobil Penumpang

Ekivalensi mobil penumpang  untuk jalan perkotaan dibedakan menjadi 2 yaitu jalan

terbagi dan jalan tak terbagi.  Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel  2.15 Emp untuk jalan perkotaan tak terbagi

Tipe jalan : Jalan

tak terbagi

Arus lalu lintas

total dua arah

(kend/jam)

emp

HV MC

Lebar jalur lalu lintas Wc (m)

≤ 6 > 6

Du lajur tak

terbagi (2/2 UD)

0

≥ 1800

1,3

1,2

0,50

0,35

0,40

0,25

Empat lajur tak

terbagi (4/2 UD)

0

≥ 3700

1,3

1,2

0,40

0,25

Sumber : MKJI 1997

Tabel 2.16 Emp untuk jalan perkotaan terbagi dan satu arah

Tipe jalan :

Jalan satu arah dan

jalan terbagi

Arus lalu lintas per

lajur (kend /jam)

emp

HV MC

Dua lajur satu arah

(2/1) dan empat lajur

terbagi (4/2 D)

0

≥ 1050

1,3

1,2

0,40

0,25

Tiga lajur satu arah

(3/1) dan enam lajur

terbagi (6/2 D)

0

≥ 1100

1,3

1,2

0,40

0,25

Sumber : MKJI 1997

2.9.2 Kapasitas Ruas Jalan

Untuk jalan tak terbagi, analisa dilakukan pada kedua arah lalu lintas. Untuk jalan terbagi,

analisa dilakukan terpisah pada masing-masing arah lalu lintas, seolah-olah masing-masing

arah merupakan satu arah yang terpisah.
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C = Co x FCW x FCSP x FCSF x FCCS

Dimana :

C = Kapasitas (smp/jam)

Co = Kapasitas dasar (smp/jam)

FCW = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas

FCSP = Faktor penyesuaian pemisah arah

FCSF = Faktor penyesuaian hambatan samping

FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota

2.9.3 Kapasitas Dasar

Tabel 2.17 Kapasitas dasar jalan perkotaan

Tipe Jalan
Kapasitas dasar

(smp/jam)
Catatan

Empat lajur terbagi atau jalan

satu arah

Empat lajur tak terbagi

Dua lajur tak terbagi

1650

1500

2900

Per lajur

Per lajur

Total dua arah

Sumber : MKJI 1997

2.9.4 Faktor Penyesuaian

1. Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas (FCW)

Tabel 2.18 Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas (FCW)

Tipe jalan Lebar jalur lalu lintas efektif (WC)

(m)

FCW

Empat lajur terbagi atau jalan satu arah Per lajur

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

0,92

0,96

1,00

1,04

1,08
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Empat lajur tak terbagi Per lajur

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

0,91

0,95

1,00

1,05

1,09

Sumber : MKJI 1997

2. Faktor penyesuaian pemisah arah (FCSP)

Tabel 2.19 Faktor penyesuaian pemisah arah (FCSP)

Pemisah arah SP % - % 50 - 50 55 - 45 60 - 40 65 - 35 70 - 30

FCSP
Dua lajur 2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88

Empat lajur 4/4 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94

Sumber : MKJI 1997

3. Faktor penyesuaian hambatan samping (FCSF)

a. Jalan dengan bahu

Tabel 2.20 Faktor penyesuaian hambatan samping (FCSF) pengaruh hambatan samping dan

bahu

Tipe jalan Kelas

hambatan

samping

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu

FCSF

Lebar bahu efektif

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0

4/2 D VL

L

M

H

VH

0,96

0,94

0,92

0,88

0,84

0,98

0,97

0,95

0,92

0,88

1,01

1,00

0,98

0,95

0,92

1,03

1,02

1,00

0,98

0,96
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4/2 UD VL

L

M

H

VH

0,96

0,94

0,92

0,87

0,80

0,99

0,97

0,95

0,91

0,86

1,01

1,00

0,98

0,94

0,90

1,03

1,02

1,00

0,98

0,95

Sumber : MKJI 1997

b. Jalan dengan kerb

Tabel 2.21 Faktor penyesuaian hambatan samping (FCSF) pengaruh hambatan samping dan

jarak kerb

Tipe jalan Kelas

hambatan

samping

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan jarak kerb

penghalang FCSF

jarak kerb penghalang

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0

4/2 D VL

L

M

H

VH

0,95

0,94

0,91

0,86

0,81

0,97

0,96

0,93

0,89

0,85

0,99

0,98

0,95

0,92

0,88

1,01

1,00

0,98

0,95

0,92

4/2 UD VL

L

M

H

VH

0,95

0,93

0,90

0,84

0,77

0,97

0,95

0,92

0,87

0,81

0,99

0,97

0,95

0,91

0,85

1,01

1,00

0,97

0,93

0,90

Sumber : MKJI 1997

2.95 Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan jalan perkotaan dihitung dengan rumus :

DS = Qsmp / C

Dimana :

Qsmp = Arus total (smp/jam)

C = Kapasitas (smp/jam)


