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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 MANAJEMEN LALU LINTAS 

Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu 

lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk 

memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan 

ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Hal ini berhubungan dengan 

kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya pada saat sekarang dan 

bagaimana mengorganisasikannya untuk mendapatkan penampilan yang terbaik. 

2.1.1 Tujuan Manajemen Lalu Lintas 

Tujuan dilaksanakannya Manajemen Lalu Lintas adalah : 

1. Mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara 

menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas (ukuran kenyamanan) yang 

tinggi dengan menyeimbangkan permintaan pergerakan dengan sarana 

penunjang yang ada. 

2. Meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat diterima 

oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut 

sebaik mungkin. 

3. Melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan dimana arus 

lalu lintas tersebut berada. 

4. Mempromosikan penggunaan energi secara efisien. 

2.1.2 Sasaran Manajemen Lalu Lintas 

Sasaran manajemen lalu lintas sesuai dengan tujuan diatas adalah : 

1. Mengatur dan menyederhanakan arus lalu lintas dengan melakukan 

manajemen terhadap tipe, kecepatan dan pemakai jalan yang berbeda 

untuk meminimumkan gangguan untuk melancarkan arus lalu lintas. 

2. Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menambah kapasitas 

atau mengurangi volume lalu lintas pada suatu jalan. Melakukan 
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optimasi ruas jalan dengan menentukan fungsi dari jalan dan 

terkontrolnya aktifitas-aktifitas yang tidak cocok dengan fungsi jalan 

tersebut. 

2.1.3 Strategi dan Teknik Manajemen Lalu Lintas 

Terdapat tiga strategi manajemen lalu lintas secara umum yang dapat 

dikombinasikan sebagai bagian dari rencana manajemen lalu lintas. Teknik-teknik 

tersebut adalah : 

Tabel 2. 1 Strategi dan Teknik Manajemen Lalu Lintas 

Strategi Teknik 

Manajemen Kapasitas 1) Perbaikan persimpangan 
2) Manajemen ruas jalan : 
− Pemisahan tipe kendaraan 
− Kontrol “on-street parking” (tempat, waktu) 
− Pelebaran jalan 

3) Area traffic control : 
− Batasan tempat membelok 
− Sistem jalan satu arah 
− Koordinasi lampu lalu lintas 

Manajemen Prioritas Prioritas bus, misal jalur khusus bus 
Akses angkutan barang, bongkar dan muat 
Daerah pejalan kaki 
Rute sepeda 
Control daerah parkir 

Manajemen Demand 

(restraint) 

Kebijaksanaan parkir 
Penutupan jalan 
Area and cordon licensing 
Batasan fisik 

Sumber : Traffic Managenent, DPU-Dirjen Bina Marga DKI Jakarta 

1. Manajemen Kapasitas, terutama dalam pengorganisasian ruang jalan. 

Langkah pertama dalam manajemen lalu lintas adalah membuat penggunaan 

kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin, sehingga pergerakan lalu lintas 

yang lancar merupakan syarat utama. 

Arus di persimpangan harus di survai untuk meyakinkan penggunaan 

kontrol dan geometrik yang optimum. Right of Way harus diorganisasikan 

sedemikian rupa sehingga setiap bagian mempunyai fungsi sendiri, misal 
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parkir, jalur pejalan kaki, kapasitas jalan. Penggunaan ruang jalan sepanjang 

ruas jalan harus dikoordinasikan secara baik. 

Jika akses dan parkir diperlukan, survai dapat dengan mudah menentukan 

demandnya. Perlunya fasilitas pejalan kaki dapat dengan mudah disurvai. 

Oleh sebab itu, manajemen kapasitas adalah hal yang termudah dan teknik 

manajemen lalu lintas yang paling efektif untuk diterapkan. 

2. Manajemen Prioritas 

Terdapat beberapa ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan prioritas 

pemilihan moda transportasi, terutama kendaraan penumpang (bus dan 

taksi) : 

− Jalur khusus bus 

− Prioritas persimpangan 

Karena bus bergerak dengan jumlah penumpang yang banyak setiap ukuran, 

untuk memperbaiki kecepatannya walaupun dengan jumlah sedikit akan 

menguntungkan orang banyak. Juga sering ditemui taksi yang mendapat 

prioritas. 

Kendaraan barang tidak perlu prioritas kecuali pada waktu mengantar 

barang. Metode utama adalah dengan mengizinkan parkir (short term) untuk 

pengantaran pada lokasi dimana kendaraan lainnya tidak diperbolehkan 

berhenti. 

3. Manajemen Demand 

Manajemen demand terdiri dari : 

a) Merubah rute kendaraan pada jaringan dengan tujuan untuk 

memindahkan kendaraan dari daerah macet ke daerah tidak macet. 

b) Merubah moda perjalanan, terutama dari kendaraan pribadi ke angkutan 

umum pada jam sibuk. Hal ini berarti penyediaan prioritas ke angkutan 

umum. 

c) Yang menyebabkan adanya keputusan perlunya pergerakan apa tidak, 

dengan tujuan mengurangi arus lalu lintas dan juga kemacetan. 

d) Kontrol pengembangan tata guna tanah. 
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2.2 KLASIFIKASI JALAN 

 Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 2004 dan PP No. 34 tahun 2006 

tentang Jalan, jalan-jalan di lingkungan perkotaan terbagi dalam sistem jaringan 

jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder : 

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.(Pasal 7 PP No. 34 tahun 

2006). 

Fungsi jalan dalam sistem jaringan primer (Pasal 10 PP No. 34 tahun 2006) 

dibedakan sebagai berikut : 

a. Jalan arteri primer 

Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat 

kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat 

kegiatan wilayah. 

b. Jalan kolektor primer 

Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat 

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan 

wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 

c. Jalan lokal primer 

Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan 

nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah 

dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat 

kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat 

kegiatan lingkungan. 

d. Jalan lingkungan primer 

Jalan lingkungan primer menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam 

kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. 
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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 di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara 

menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, 

fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke 

persil.(Pasal 8 PP No. 34 tahun 2006). 

Fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder (Pasal 11 PP No. 34 

tahun 2006) dibedakan sebagai berikut: 

a. Jalan arteri sekunder 

Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan 

sekunder kesatu, menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 

kawasan sekunder kesatu, atau menghubungkan kawasan sekunder 

kesatu dengan kawasan sekunder kedua. 

b. Jalan kolektor sekunder 

Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua 

dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder 

kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 

c. Jalan lokal sekunder 

Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 

perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan 

perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke 

perumahan. 

d. Jalan lingkungan sekunder 

Jalan lingkungan sekunder menghubungkan antarpersil dalam kawasan 

perkotaan. 

Klasifikasi jalan umum menurut statusnya (wewenang pembinaan) 

dikelompokkan menjadi: 

a. Jalan Nasional 

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan 

jalan strategis nasional, serta jalan tol. 
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b. Jalan Provinsi 

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota 

kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis 

provinsi. 

c. Jalan Kabupaten 

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan 

primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang 

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar 

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, 

antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan 

jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis 

kabupaten. 

d. Jalan Kota 

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 

yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, 

menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar 

persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di 

dalam kota. 

e. Jalan Desa 

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan 

dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 

2.3 KARAKTERISTIK LALU LINTAS 

2.3.1 Kendaraan Rencana 

Kendaraan rencana adalah kendaraan dengan berat, dimensi dan 

karakteristik operasi tertentu yang digunakan untuk perencanaan jalan agar dapat 

menampung kendaraan dari tipe yang ditentukan. Pembagian tipe kendaraan 

disajikan dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 2. 2 Pembagian Tipe Kendaraan 

Tipe Kendaraan Kode Karakteristik kendaraan 

Kendaraan Ringan / Light 

vihicle 

LV Kendaraan bermotor beroda empat, 

dengan dua gandar berjarak 2,0 -3,0 m 

(termasuk kendaraan penumpang, oplet,  

mikro bis, pick-up dan truk kecil, sesuai 

sistem klasifikasi Bina Marga). 

Kendaraan Berat 

Menengah / Medium 

Heavy Vehicle 

MHV Kendaraan bermotor dengan dua gandar, 

dengan jarak 3,5-5,0 m (termasuk bis 

kecil, truk dua as dengan enam roda, 

sesuai sistem klasifikasi Bina Marga). 

Truk Besar / Light Truck LT Truk tiga gandar dan truk kombinasi 

dengan jarak gandar (gandar pertama ke 

kedua) < 3,5m (sesuai sistem klasifikasi 

Bina Marga). 

Bis Besar / Light Bus LB Bis dengan dua atau tiga gandar dengan 
jarak as 5,0-6,0 m. 

Sepeda Motor / 

Motorcycle 

MC Sepeda motor dengan dua atau tiga roda 

(meliputi sepeda motor dan kendaraan 

roda tiga sesuai sistem klasifikasi Bina 

Marga). 

Kendaraan Tak Bermotor / 

Un Motorized 

UM Kendaraan bertenaga manusia atau hewan 

diatas roda (meliputi sepeda, becak, 

kereta kuda dan kereta dorong sesuai 

sistem klasifikasi Bina Marga). Catatan: 

Dalam manual ini kendaraan tak 

bermotor tidak  dianggap  sebagai  unsur  

lalu lintas  tetapi sebagai unsur hambatan 

samping. 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997, hal 1-6) 
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2.3.2 Kecepatan Rencana 

 Kecepatan rencana adalah kecepatan yang dipilih sebagai dasar 

perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan kendaraan-kendaraan bergerak 

dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu lintas yang 

lengang dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya kecepatan rencana adalah : 

1. Keadaan Medan (Terrain) 

Untuk menghemat biaya tentu saja perencanaan jalan sebaiknya disesuaikan 

dengan keadaan medan. Sebaliknya fungsi jalan seringkali menuntut 

perencanaan jalan tidak sesuai dengan kondisi medan dan sekitar, hal ini 

dapat menyebabkan tingginya volume pekerjaan tanah. Untuk jenis medan 

datar, kecepatan rencana lebih besar daripada jenis medan pegunungan. 

2. Sifat dan Penggunaan Daerah 

Kecepatan rencana yang diambil akan lebih besar untuk jalan luar kota 

daripada jalan perkotaan. Jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi dapat 

direncanakan dengan kecepatan tinggi, karena penghematan biaya operasi 

kendaraan dan biaya lainnya dapat mengimbangi tambahan biaya akibat 

diperlukannya tambahan biaya untuk pembebasan tanah dan biaya 

konstruksinya. Tapi sebaliknya jalan dengan volume lalu lintas rendah tidak 

dapat direncanakan dengan kecepatan rendah, karena pengemudi memilih 

kecepatan bukan berdasarkan volume lalu lintas saja, tetapi juga berdasarkan 

batasan fisik, yaitu sifat kendaraan pemakai jalan dan kondisi jalan. 

Tabel 2. 3 Penentuan Kecepatan Rencana 

Tipe Kelas Kecepatan Rencana (km/jam) 

Tipe I Kelas 1 100-80 

Kelas 2 80-60 

Tipe II Kelas 1 60 

Kelas 2 60-50 

Kelas 3 40-30 

Kelas 4 30-20 

Sumber : Standar Perancangan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 
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Kecepatan didefinisikan sebagai suatu laju pergerakan, seperti jarak per 

satuan waktu, umumnya dalam mil/jam (mph) atau kilometer/jam. Karena begitu 

beragamnya kecepatan individual di dalam aliran lalu lintas, maka kita biasanya 

menggunakan kecepatan rata-rata. Sehingga, jika waktu tempuh t1, t2, t3,..., tn, 

diamati untuk n kendaraan yang melalui suatu ruas jalan sepanjang L, maka 

kecepatan tempuh rata-ratanya adalah : 

vs = L /  = nL /    (2.1) 

dimana : 

vs = kecepatan tempuh rata-rata atau kecepatan rata-rata ruang (mph) 

L = panjang ruas jalan raya (mil) 

ti = waktu tempuh dari kendaraan ke i untuk melalui bagian jalan(jam) 

n = jumlah waktu yang diamati 

Kecepatan tempuh rata-rata yang telah dihitung disebut kecepatan rata-

rata ruang (space mean speed). Disebut kecepatan rata-rata “ruang” karena 

penggunaan waktu tempuh rata-rata pada dasarnya memperhitungkan rata-rata 

berdasarkan panjang waktu yang dipergunakan setiap kendaraan di dalam 

“ruang”. 

Cara lain untuk menentukan “kecepatan rata-rata” dari sebuah aliran lalu 

lintas adalah dengan menentukan kecepatan rata-rata waktu (vt). Kecepatan rata-

rata waktu (time mean speed) adalah rata-rata aritmetik dari kecepatan yang 

diukur pada seluruh kendaraan yang melintasi suatu titik yang tetap di tepi jalan 

dalam rentang waktu tertentu, di mana dalam kasus ini kecepatan individualnya 

dikenal dengan istilah kecepatan “spot” (spot speed). 

   vt=  / n     (2.2) 

dimana vt adalah kecepatan spot, dan n adalah jumlah kendaraan yang diamati. 

Dapat diperlihatkan bahwa kecepatan rata-rata waktu adalah rata-rata 

aritmetik dari kecepatan-kecepatan spot, sedangkan kecepatan rata-rata ruang 

adalah rata-rata harmonisnya. Kecepatan rata-rata waktu selalu lebih besar 

daripada kecepatan rata-rata ruang, kecuali pada situasi di mana seluruh 
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kendaraan mempunyai kecepatan yang sama. Dapat diperlihatkan bahwa suatu 

hubungan yang mirip antara kedua kecepatan rata-rata tersebut adalah : 

   vt =  vs + (δs
2 / vs)     (2.3) 

juga,     

vs =  vt-(δs
2 / vt)     (2.4) 

dimana δs
2 adalah varian dari kecepatan-kecepatan rata-rata ruang. 

δs
2=  [ ∑ (vi- vt)2] / n     (2.5) 

 Kecepatan Gerak (Running Speed) adalah kecepatan yang diukur dengan 

mengabaikan hambatan-hambatan waktu henti, seperti hambatan persimpangan 

dan penyeberangan pejalan kaki. Jadi kecepatan gerak merupakan perbandingan 

jarak tempuh perjalanan dengan waktu tempuh dikurangi waktu berhenti. 

2.3.3 Arus dan Komposisi Lalu Lintas 

 Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada 

ruas jalan tertentu per satuan waktu, yang dinyatakan dalam kend/jam (Qkend.) atau 

smp/jam (Qsmp). Pada MKJI 1997, nilai arus lalu lintas (Q) mencerminkan 

komposisi lalu lintas. Semua nilai arus lalu lintas (per arah dan total) 

dikonversikan menjadi satuan mobil penumpang (smp) dengan menggunakan 

ekivalensi mobil penumpang (emp) yang diturunkan secara empiris untuk tiap tipe 

kendaraan. 

 Ekivalensi mobil penumpang (emp) adalah faktor konversi berbagai jenis 

kendaraan dibandingkan dengan mobil penumpang atau kendaraan ringan lainnya 

sehubungan dengan dampaknya pada perilaku lalu lintas (untuk mobil penumpang 

dan kendaraan ringan lainnya, emp = 1,0). Sedangkan satuan mobil penumpang 

(smp) adalah satuan arus lalu lintas dimana arus dari berbagai tipe kendaraan telah 

diubah menjadi kendaraan ringan dengan menggunakan emp. 

Pembagian tipe kendaraan berdasarkan emp yaitu : 

a. Kendaraan ringan (LV) meliputi mobil penumpang, minibus, pick up, truk 

kecil dan jeep atau kendaraan bermotor dua as beroda empat dengan jarak 

as 2,0 – 3,0 m (klasifikasi Bina Marga). 



16 
 

b. Kendaraan Berat (HV) meliputi truck dan bus atau kendaraan bermotor 

dengan jarak as lebih dari 3,50 m, biasanya beroda lebih dari 4 (klasifikasi 

Bina Marga). 

c. Sepeda Motor (MC) merupakan kendaraan bermotor beroda dua atau tiga. 

2.3.4 Volume Lalu Lintas (Q) 

 Volume lalu lintas merupakan jumlah kendaraan yang melewati satu titik 

tertentu dari suatu segmen jalan selama waktu tertentu (Edward, 1978). 

Dinyatakan dalam satuan kendaraan atau satuan mobil penumpang (smp). 

Sedangkan volume lalu lintas rencana (VLHR) adalah perkiraan volume lalu 

lintas harian pada akhir tahun rencana lalu lintas dan dinyatakan dalam smp/hari. 

Satuan volume lalu lintas yang umum dipergunakan sehubungan dengan 

penentuan jumlah dan lebar lajur adalah lalu lintas harian rata-rata, volume jam 

rencana dan kapasitas. 

2.3.4.1 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 lalu lintas harian rata-rata 

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 setahun penuh. 

 

    (2.6) 

 Pada umumnya lalu lintas jalan raya terdiri dari campuran kendaraan berat 

dan kendaraan ringan, cepat atau lambat, motor atau tak bermotor, maka dalam 

hubungannya dengan kapasitas jalan (jumlah kendaraan maksimum yang 

melewati satu titik / satu tempat dalam satu satuan waktu) mengakibatkan adanya 

pengaruh dari setiap jenis kendaraan tersebut terhadap keseluruhan arus lalu 

lintas. Pengaruh ini diperhitungkan dengan mengekivalenkan terhadap kendaraan 

standar. 



17 
 

2.3.4.2 Volume Jam Rencana 

 Volume jam perencanaan (VJP) adalah perkiraan volume lalu lintas pada 

jam sibuk rencana lalu lintas dan dinyatakan dalam smp/jam. Arus rencana 

bervariasi dari jam ke jam berikut dalam satu hari, oleh karena itu akan sesuai jika 

volume lalu lintas dalam 1 jam dipergunakan. Volume 1 jam yang dapat 

digunakan sebagai VJP haruslah sedemikian rupa sehingga : 

• Volume tidak boleh terlalu sering terdapat pada distribusi arus lalu lintas 

setiap jam untuk periode 1 tahun. 

• Apabila terdapat volume lalu lintas per jam yang melebihi VJP, maka 

kelebihan tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang terlalu besar. 

• Volume tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang sangat besar, sehingga 

akan menyebabkan jalan menjadi lengang. 

VJP dapat dihitung dengan rumus : 

        (2.7) 

dimana : 

LHRT  : Lalu lintas harian rata-rata tahunan (kend/hari) 

Faktor k : Faktor konversi dari LHRT menjadi arus lalu lintas jam puncak 

Tabel 2. 4 Penentuan Faktor k 

Lingkungan Jalan 
Jumlah Penduduk Kota 

> 1 Juta ≤ 1 Juta 

Jalan di daerah komersial dan jalan arteri 0,07-0,08 0,08-0,10 

Jalan di daerah pemukiman 0,08-0,09 0,09-0,12 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 Hal 2-20 

2.4 SIMPANG 

Simpang adalah bagian yang sulit dihindarkan dalam jaringan jalan, 

karena persimpangan jalan merupakan tempat bertemu dan berganti arah arus 

lalu lintas dari dua jalan atau lebih. Ketika berkendara didalam kota orang dapat 

melihat bahwa kebanyakan jalan didaerah perkotaan biasanya memiliki 

persimpangan, dimana pengemudi dapat memutuskan untuk jalan terus atau 

berbelok dan pindah jalan. 
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Menurut Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat (1996), persimpangan adalah simpul pada jaringan jalan di mana jalan-

jalan bertemu dan lintasan kendaraan berpotongan. Lalu lintas pada masing-

masing kaki persimpangan bergerak secara bersama-sama dengan lalu lintas 

lainnya. Persimpangan-persimpangan merupakan faktor-faktor yang paling 

penting dalam menentukan kapasitas dan waktu perjalanan pada suatu jaringan 

jalan, khususnya di daerah-daerah perkotaan. 

Karena persimpangan harus dimanfaatkan bersama-sama oleh setiap 

orang yang ingin menggunakannya, maka persimpangan tersebut harus dirancang 

dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan efisiensi, keselamatan, kecepatan, 

biaya operasi, dan kapasitas. Pergerakan lalu lintas yang terjadi dan urutan-

urutannya dapat ditangani dengan berbagai cara, tergantung pada jenis 

persimpangan yang dibutuhkan (C. Jotin Khisty, 2003) 

Khisty (2003) menambahkan, persimpangan dibuat dengan tujuan untuk 

mengurangi potensi konflik diantara kendaraan (termasuk pejalan kaki) dan 

sekaligus menyediakan kenyamanan maksimum dan kemudahan pergerakan bagi 

kendaraan. 

2.4.1 Jenis-jenis Simpang 

Secara umum terdapat tiga jenis simpang, yaitu persimpangan sebidang, 

pembagian jalur jalan tanpa ramp, dan simpang susun atau interchange 

(Khisty,2003). Sedangkan menurut F.D. Hobbs (1995), terdapat tiga tipe umum 

pertemuan jalan, yaitu pertemuan jalan sebidang, pertemuan jalan tak sebidang, 

dan kombinasi antara keduanya. 

Persimpangan sebidang (intersection at grade) adalah persimpangan 

dimana dua jalan atau lebih bergabung pada satu bidang datar, dengan tiap jalan 

raya mengarah keluar dari sebuah persimpangan dan membentuk bagian darinya 

(Khisty, 2003). 

2.4.2 Persinggungan di Persimpangan 

Lintasan kendaraan pada simpang akan menimbulkan titik konflik yang 

berdasarkan alih gerak kendaraan terdapat 4 (empat) jenis dasar titik konflik yaitu 



19 
 

berpencar (diverging), bergabung (merging), berpotongan (crossing), dan 

berjalinan (weaving). 

Jumlah potensial titik konflik pada simpang tergantung dari jumlah arah 

gerakan, jumlah lengan simpang, jumlah lajur dari setiap lengan simpang dan 

pengaturan simpang. Pada titik konflik tersebutberpotensial terjadinya kecelakaan 

dan kemacetan lalu lintas. Pada simpang empat lengan, titik-titik konflik yang 

terjadi terdiri dari 16 titik crossing, 8 titik diverging dan 8 titik merging seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Titik Konflik pada Simpang Empat Lengan 
(Sumber: Khisty, 2003) 

2.4.3 Geometrik Simpang 

2.4.3.1 Alinyemen dan Konfigurasi 

 Persyaratan yang harus dipenuhi adalah : 

1. Persimpangan harus direncanakan dengan baik agar pertemuan jalan dari 

persimpangan mendekati sudut atau sama dengan 90 derajat. Sudut 

pertemuan antara 600 sampai 900 masih diijinkan. 

2. Jalan yang menyebar pada suatu persimpangan merupakan bagian dari 

persimpangan dan disebut kaki persimpangan. 

Pada umumnya persimpangan dari 2 jalan mempunyai 4 kaki.Pada 

prinsipnya, pada persimpangan sebidang, banyaknya kaki persimpangan 

jangan sampai lebih dari 5. 
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3. Pada prinsipnya, pertemuan (stagger junction) atau pertemuan (break 

junction) harus dihindarkan, apabila tidak bisa dihindari maka interval 

jarak kaki yang dibutuhkan harus lebih dari 40 m. Untuk stagger junction, 

sudut pertemuan yang dibutuhkan kurang dari 30 derajat. 

4. Arus lalu lintas utama sedapat mungkin dilayani dengan jalur yang lurus 

atau hampir lurus.  

2.4.3.2 Jarak Antara Persimpangan 

 Jarak antara dua persimpangan harus diusahakan sejauh mungkin. Jarak 

minimum harus ditentukan sehingga lebih panjang dari beberapa aspek antara lain 

panjang bagian menyusup, antrian pada lampu lalu lintas, jalur belok kanan atau 

perlambatan, batas konsentrasi pengemudi. 

2.4.3.3 Alinyemen Dekat Persimpangan 

2.4.3.3.1 Jarak Pandang pada Persimpangan 

 Sesuai dengan kecepatan rencana dari kondisi jalan yang bersangkutan 

maupun jenis dari control lalu lintasnya, jarak persimpangan sebaiknya lebih 

besar daripada angka-angka yang tertera pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2. 5 Jarak Persimpangan 

Kecepatan rencana 

(km/jam) 

Jarak pandang minimum (m) 

Signal Control Stop Control 

60 170 107 

50 130 80 

40 100 55 

30 70 35 

20 40 20 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 
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2.4.3.3.2 Jari-jari Minimum 

 Jari-jari minimum as jalur lalu lintas di sekitar persimpangan sesuai 

dengan kecepatan rencana dan jenis kontrol lalu lintas dinyatakan dalam tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2. 6 Jari-Jari Minimum As Jalur Lalu Lintas 

Kecepatan Rencana 
(km/jam) 

Jalan Utama 

Standar Minimum 
(m) 

Jalan yang 
menyilang (dengan 

stop control) (m) 
80 280 - 

60 150 60 

50 100 40 

40 60 30 

30 30 15 

20 15 15 

Sumber :Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

2.4.3.4 Alinyemen Vertikal di Sekitar Persimpangan 

 Untuk keamanan dan kenyamanan lalu lintas, kelandaian di sekitar 

persimpangan diusahakan serendah mungkin. Landai maksimum diusahakan tidak 

lebih dari 2 %. 

2.4.3.4.1 Panjang Minimum bagian dengan kelandaian rendah (low grade 

section) 

 Panjang bagian dengan kelandaian rendah di dekat persimpangan 

sebaiknya ditentukan oleh perkiraan panjang antrian terjauh selama satu periode 

berhenti (cycle), seperti pada tabel berikut : 
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Tabel 2. 7 Panjang Minimum Bagian Dengan Kelandaian Rendah 

Jalan Tipe II Panjang Minimum bagian dengan kelandaian rendah 

Kelas I 40 m 

Kelas II 15 m 

Kelas III 15 m 

Kelas IV 8 m 

Sumber : Standar Perencanaan Goemetrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

2.4.3.5 Potongan Melintang di Dekat Persimpangan 

2.4.3.5.1 Lebar Jalur 

 Lebar jalur lalu lintas dan jalur tambahan (standar = 3m) dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 2. 8 Lebar Jalur Lalu Lintas dan Jalur Tambahan 

Kelas Jalan 

Tipe II 

Lebar jalur 

Lurus 

(tangen) 

Lebar jalur lalu lintas 

menerus/ dengan jalur 

tambahan 

Lebar jalur 

tambahan 

Kelas I 3,5 3,25 / 3,0  

Kelas II 3,25 3,0 / 2,75 
3,25 / 3,0 / 

2,75 

Kelas III 3,25 / 3,0 3,0 / 2,75  

Kelas IV    

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

2.4.3.5.2 Jumlah Jalur dan Lokasi 

1. Banyak jalur keluar dari persimpangan sebaiknya sama dengan jumlah jalur 

lalu lintas menerus yang masuk ke persimpangan. 

2. Bagian keluar dari jalur lalu lintas menerus hendaknya ditempatkan pada satu 

garis lurus dengan jalur masuk dan jalur lalu lintas menerus tidak boleh 

bergeser pada persimpangan 
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2.4.3.5.3 Pergeseran Jalur (Lane Shift) 

1. Pergeseran as jalur lalu lintas menerus harus dengan lengkung / taper yang 

tepat untuk membuat jalur belok apabila diperlukan. 

2. Standar taper dan panjang minimum taper seperti yang tercantum dalam tabel 

di bawah ini : 

Tabel 2. 9 Standar Taper dari Lane Shift 

Kecepatan Rencana (km/jam) Taper 

60 

50 

1/30 

1/25 

40 

30 

20 

1/20 

1/15 

1/10 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

 

Tabel 2. 10 Panjang Minimum Taper 

Kecepatan 

Rencana (km/jam) 
Rumus 

Panjang Taper 

Minimum (m) 

60 

 

40 

50 35 

40 30 

30 25 

20 20 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

Dimana : 

 L  = panjang taper (m) 

 V = kecepatan rencana (km/jam) 

 dw = pergeseran jalur lalu lintas menerus (m) 

Harga terbesar dari perhitungan di atas diambil sebagai nilai minimum taper. 
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2.4.3.6 Jalur Belok Kanan 

2.4.3.6.1 Kriteria Penentuan Jalur Belok Kanan 

 Semua persimpangan sebidang harus dilengkapi dengan jalur belok kanan, 

kecuali untuk hal-hal sebagai berikut : 

1. Larangan belok kanan pada persimpangan 

2. Jalan tipe II, kelas III atau kelas IV dengan kapasitas yang dapat menampung 

volume lalu lintas puncak. 

3. Jalan 2 jalur dengan kecepatan rencana 40 km/jam atau kurang, dimana 

volume rencana per jam kendaraan kurang dari 200 kend/jam dan 

perbandingan kendaraan belok kanan kurang dari 20 % dari Volume rencana 

per jam (DHV). 

2.4.3.6.2 Panjang Jalur Belok Kanan 

1. Panjang jalur belok kanan dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang 

taper dan panjang jalur antrian (storage section). 

    L = It + Is     (2.8) 

Dimana : L  = panjang jalur belok kanan 

  It  = panjang taper (m) 

  Is = panjang jalur antrian (m) 

2. Panjang taper adalah nilai terbesar antara panjang yang diperlukan pada 

pergeseran dari lalu lintas menerus sampai jalur belok kanan (Ic) dan panjang 

yang diperlukan untuk memperlambat kendaraan (Id). 

    It = max (Ic,Id)    (2.9) 

Dimana : It  = panjang taper (m) 

  Ic = panjang yang diperlukan untuk pergeseran jalur (m) 

  Id  = panjang yang diperlukan untuk memperlambat kendaraan 

3. Panjang yang diperlukan untuk pergeseran jalur dihitung dengan memakai 

rumus: 

         (2.10) 

Dimana :  Ic  = panjang yang diperlukan untuk pergeseran jalur (m) 



25 
 

 V = kecepatan rencana (km/jam) 

 dw = latheral shift (sama dengan lebar jalur belok kanan) (m) 

4. Panjang jalur perlambatan dapat diambil dari panjang taper minimum. 

5. Panjang jalur antrian pada persimpangan tanpa lalu lintas dihitung dengan 

rumus berikut didasarkan pada jumlah kendaraan yang akan masuk 

persimpangan tiap 2 menit pada jam sibuk. 

Is = 2 x m x s       (2.11) 

Dimana: Is  = Panjang storage section (m) 

  m = rata-rata kendaraan yang belok kanan (kend/menit) 

  s   = head distance rata-rata (m) 

Rata-rata dibandingkan terhadap perbandingan jumlah bus dan truk terhadap 

total kendaraan. 

Untuk bus dan truk  s = 12 m 

Untuk kendaraan lainnya  s =   6 m 

Jika bus/truk tidak ada  s =   7 m 

6. Untuk persimpangan yang ada lampu lalu lintasnya, panjang storage section 

= 1,5 m dikalikan rata-rata kendaraan yang antri per cycle, yang 

diproyeksikan pada volume jam rata-rata perencanaan 

Is = 1,5 x N x s    (2.12) 

 Dimana : Is = panjang storage section (m) 

   N = rata-rata kendaraan yang belok kanan (kend/cycle) 

   s  = head distance rata-rata (m) 

 
Gambar 2. 2 Panjang Jalur Belok Kanan 
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Tabel 2. 11 Panjang Minimum untuk Pergeseran dan Perlambatan 

Kecepatan Rencana 

(km/jam) 

Panjang minimum yang 

di butuhkan untuk 

perlambatan (Id) (m) 

Panjang minimum 

yang diperlukan untuk 

pergeseran (Ic) (m) 

80 45 40 

60 30 30 

50 20 25 

40 15 20 

30 10 15 

20 10 10 

 Sumber : Standar Perencanaan Geometri untuk Jalan Perkotaan, 1992 

2.4.3.7 Jalur Belok Kiri 

2.4.3.7.1 Batasan Ketentuan 

Jalur belok kiri atau belok kanan dapat diadakan pada kondisi-kondisi 

sebagai berikut : 

1. Sudut kemiringan pada persimpangan adalah 60 derajat atau kurang dan 

jumlah lalu lintas yang belok kiri cukup banyak. 

2. Lalu lintas belok kiri jumlahnya relatif besar pada persimpangan. 

3. Kecepatan kendaraan belok kiri tinggi. 

4. Jumlah kendaraan belok kiri besar dan jumlah pejalan kaki pada sisi luar jalur 

belok kiri juga besar. 

5. Panjang jalur belok kiri ditentukan dengan cara yang sama dengan jalur belok 

kanan. 

2.4.3.8 Lintasan Belokan pada Persimpangan 

Dalam merencanakan persimpangan sebaiknya kendaraan rencana yang 

dianggap akan masuk lintasan belok tertera dalam tabel berikut, yang didasarkan 

pada jenis pengaturan lalu lintas dan kelas jalan. 
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Tabel 2. 12 Lintasan Belokan pada Persimpangan 

Pengeluaran 
L.L. Bagian 

Kelas jalan Tipe II 

Kelas I Kelas II Kelas 
III 

Kelas 
IV 

Stop Kontrol 

Masuk S4 T3 T2 T1 

Keluar 
Jalan Utama S4 T3 T2 T1 

Jalan 
berpotongan  T3 T2 T1 

Signal 
Kontrol 

Masuk S4 T3 T2 T1 

Keluar S3 T2 T2 T1 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

Catatan : 

1. S  =  truk semi trailer 

T  = Truk 

2. Angka 1-4 merupakan notasi gerakan membelok  

1 =  seluruh lebar jalur jalan digunakan 

2 =  bagian kiri dari jalur jalan digunakan, jalur lawan tidak digunakan. 

3 =  jalur belok atau jalur paling kanan / kiri dan kedua dari paling kanan / 

kiri digunakan, jalur berlawanan tidak digunakan. 

4 =  jalur belok atau jalur paling kanan / kiri saja yang dipakai. 

3. Untuk jalan kelas I, jika kendaraan rencana pada jalan utama berbeda dengan 

kendaraan rencana dari jalan yang menyilang (crossroad) maka 

kendaraanrencana pada jalan yang menyilang dipakai sebagai dasar 

perencanaan persimpangan tersebut. 

2.5 SIMPANG BERSINYAL 

Simpang – simpang bersinyal merupakan bagian dari sistem kendali 

waktu tetap yang dirangkai atau sinyal aktual kendaraan terisolir. Simpang 

bersinyal biasanya memerlukan metode dan perangkat lunak khusus dalam 
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analisanya. 

Kapasitas simpang dapat ditingkatkan dengan menerapkan aturan prioritas 

sehingga simpang dapat digunakan secara bergantian. Pada jam-jam sibuk 

hambatan yang tinggi dapat terjadi, untuk mengatasi hal itu pengendalian dapat 

dibantu oleh petugas lalu lintas namun bila volume lalu lintas meningkat 

sepanjang waktu diperlukan sistem pengendalian untuk seluruh waktu (fulltime) 

yang dapat bekerja secara otomatis. Pengendalian tersebut dapat digunakan alat 

pemberi isyarat lalu intas (traffic signal) atau sinyal lampu lalu lintas (SLLL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. 3 Konflik-konflik Utama dan Kedua pada Simpang Bersinyal 
Empat Lengan (Sumber: MKJI, 1997 Hal 2-3) 

 

Menurut  MKJI  (1997),  pada  umumnya  penggunaan  sinyal lampu lalu  

lintas pada persimpangan dipergunakan untuk satu atau lebih alasan berikut ini : 

1. 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. 

2. Untuk memberi kesempatan kepada kendaraan dan/atau pejalan kaki dari 

jalan simpang (kecil) untuk memotong jalan utama. 

3. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan antara 

kendaraan- kendaraan dari arah yang bertentangan. 
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2.5.1 Sinyal Lampu Lalu Lintas 

Satu metode yang paling penting dan efektif untuk mengatur lalu lintas di 

persimpangan  adalah  dengan  menggunakan sinyal lampu  lalu  lintas (SLLL).  

Menurut  C.  Jotin  Khisty (2003), sinyal lampu lalu lintas adalah sebuah alat 

elektrik (dengan sistem pengatur waktu) yang memberikan hak jalan pada satu 

arus lalu lintas atau lebih, sehingga aliran lalu lintas ini bisa melewat 

persimpangan dengan aman dan efisien. 

Clarkson H. Oglesby (1999) menyebutkan bahwa setiap pemasangan 

sinyal lampu lalu lintas bertujuan untuk memenuhi satuatau lebih fungsi-

fungsiyang tersebut di bawah ini: 

1. Mendapatkan gerakan lalu lintas yang teratur. 

2. Meningkatkan kapasitas lalu lintas pada perempatan jalan. 

3. Mengurangi frekuensi jenis kecelakaan tertentu. 

4. Mengkoordinasikan lalu lintas dibawah kondisi jarak sinyal yang cukup 

baik, sehingga aliran lalu lintas tetap berjalan menerus pada kecepatan 

tertentu. 

5. Memutuskan arus lalu lintas tinggi agar memungkinkan adanya 

penyeberangan kendaraan lain atau pejalan kaki. 

6. Mengatur penggunaan jalur lalu lintas. 

7. Sebagai pengendali ramp pada jalan masuk menuju jalan bebas hambatan 

(entrance freeway). 

8. Memutuskan arus lalu lintas bagi lewatnya kendaraan darurat (ambulance) 

atau pada jembatan gerak. 

Sedangkan menurut  MKJI  (1997),  pada  umumnya  penggunaan  sinyal 

lampu lalu  lintas pada persimpangan dipergunakan untuk satu atau lebih alasan 

berikut ini : 

1. 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. 

2. Untuk member kesempatan kepada kendaraan dan/atau pejalan kaki dari 

jalan simpang (kecil) untuk memotong jalan utama. 

3. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan antara 
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kendaraan- kendaraan dari arah yang bertentangan. 

SLLL yang didesain dan dioperasikan dengan benar dan tepat pada 

umumnya mempunyai keuntungan terhadap arus lalu lintas sebagai berikut:  

1. Menciptakan pergerakan dan hak berjalan secara bergantian dan teratur 

sehingga meningkatkan daya dukung persimpangan dalam melayani arus 

kendaraan. 

2. Mengurangi terjadinya kecelakaan, khususnya tabrakan “right angle” dan 

kendaraan dengan pejalan kaki. 

3. Menciptakan “gap” dari arus kendaraan yang pada tuntuk memberi hak 

berjalan bagi arus kendaraan lain atau pejalan kaki memasuki persimpangan, 

juga menciptakan “platoon” dari arus yang padat. 

4. Memberikan mekanisme  kontrol lalu lintas yang lebih murah dan efektif 

dibandingkan dengan cara-cara manual. 

5. Memberikan rasa  percaya  kepada  pengendara  bahwa  hak  berjalannya 

terjamin dan menumbuhkan sikap disiplin.  

Sebaliknya, SLLL yang tidak didesain dengan benar dan tidak 

dioperasikan dengan tepat atau yang tidak di-“up-date” dari waktu ke waktu, akan 

menyebabkan beberapa kerugian bagi arus kendaraan dan menimbulkan biaya  

sosial yang ditanggung oleh masyarakat, antara lain:  

1. Terjadinya  kelambatan yang tidak  perlu baik  pada  arus utama  maupun 

pada arus sekunder yang melebihi tundaan apabila persimpangan dikontrol 

dengan rambu “Stop”. 

2. Meningkatnya kecelakaan seperti tabrakan “rear-end” dan juga tabrakan 

melibatkan kendaraan belok kanan apabila lampu panah hijau tidak ada. 

3. Banyaknya fase lampu dapat menurunkan kapasitas ruasjalan akibat 

meningkatnya rasio waktu hijau terhadap waktu siklus yang akhirnya dapat 

mengurangi daya  dukung dan kapasitas persimpangan dan koridor. 

4. SLLL yang tidak didahului oleh studi lalu lintas (unwarranted) seringkali 

menyebabkan kelambatan yang berkepanjangan yang berakibat tidak 

dihiraukannya kontrol lampu oleh pengendara. 

5. Waktu hijau, jumlah fase dan interval yang tidak tepat dari SLLL 

menyebabkan kelambatan dan antrian kendaraan yang panjang yang 
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merugikan para pengendara, meningkatkan polusi dan pemborosan energi.  

Di lain pihak, Clarkson H. Oglesby (1999) menyebutkan bahwa terdapat 

hal-hal yang kurang menguntungkan dari lampu lalu lintas, antara lain adalah: 

1. Kehilangan waktu yang berlebihan pada pengemudi atau pejalan kaki. 

2. Pelanggaran terhadap indikasi sinyal umumnya sama seperti pada 

pemasangan khusus. 

3. Pengalihan lalu lintas pada rute yang kurang menguntungkan. 

Meningkatkan frekuensi kecelakaan, terutama tumbukan bagian belakang 

kendaraan dengan pejalan kaki. 

2.5.2 Tipe Simpang Bersinyal 

  Jenis atau tipe simpang bersinyal dalam MKJI 1997 adalah seperti yang 

terlihat dalam gambar dan tabel sebagai berikut : 

2.5.2.1 Simpang Bersinyal Empat Lengan 

Tabel 2. 13 Definisi Jenis Simpang Bersinyal Empat Lengan 

 
Kode 
jenis 

Pendekat jalan utama Pendekat jalan minor Jenis fase 
jumlah 
lajur 

 
Median

 
LTOR

jumlah
lajur 

 
Median

 
LTOR

LT/RT % 
10/10 25/2.5

411 1 N N I N N 42 42
412 2 Y N I N N 42 42
422 2 Y N 2 Y N 42 42
422L 2 Y Y 2 Y Y 42 42
423 3 Y N 2 Y N 43A 43C
433 3 Y N 3 Y N 44C 44B
433L 3 Y Y 3 Y Y 44' 44B
434 4 Y N 3 Y N 44C 44B 
444 4 Y N 4 Y N 44C 44B
444L 4 Y Y 4 Y Y 44C 448 
445L 5 Y Y 4 Y Y 44C 44B
455L 5 Y Y 5 Y Y 44C 44B 
Sumber : MKJI 1997 Hal 2-25 
 
 
 
 
 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Jenis-Jenis Simpang Empat Lengan 
(Sumber : MKJI 1997 Hal 2-24) 

2.5.2.2 Simpang Bersinyal Tiga Lengan 

Tabel 2. 14 Definisi Jenis Simpang Bersinyal Tiga Lengan 

 

Kode 
jenis 

Pendekat jalan utama Pendekat jalan minor Jenis fase 

jumlah 
lajur 

Median LTOR jumlah
lajur 

Median LTOR LT/RT % 

10/10 25/25
311 1 N N I N N 32 32 
312 2 Y N I N N 32 32 
322 2 Y N 2 Y N 32 32 
323 3 Y Y 2 Y Y 33 33 
333 3 Y N 3 Y N 33 33 
333L 3 Y Y 3 Y Y 33 33 

Sumber : MKJI 1997 Hal 2-25 
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Gambar 2. 5 Jenis-Jenis Simpang Tiga Lengan 
(Sumber : MKJI 1997 Hal 2-24) 
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2.5.3 Analisa Kapasitas Simpang Bersinyal 

 Metode dan prosedur dalam MKJI 1997 yang digunakan untuk 

menganalisa kinerja simpang bersinyal adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 6 Bagan Alir Analisa Simpang Bersinyal 

(Sumber : MKJI 1997 Hal 2-26) 

a) Kondisi Arus Lalu Lintas 

Kumpulan data arus lalu lintas diperlukan untuk menganalisa periode jam 

puncak dan jam lewat puncak. Arus lalu lintas di dalam smp/jam bagi masing-

masing jenis kendaraan untuk kondisi terlindung dan atau terlawan dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

LANGKAH A : DATA MASUKAN 
A-1 : Geometrik, pengaturan lalu lintas dan 

kondisi lingkungan 
A-2 : Kondisi arus lalu lintas

LANGKAH B : PENGGUNAAN SIGNAL 
B-1 : Fase awal 
B-2 :  Waktu antar hijau dan waktu hilang 

LANGKAH C : PENENTUAN WAKTU SIGNAL 
C-1 : Tipe pendekat 
C-2 :  Lebar pendekat efektif 
C-3 : Arus jenuh dasar 
C-4 :  Faktor-faktor penyesuaian 
C-5 : Rasio arus/arus jenuh 
C-6 : Waktu siklus dan waktu hijau 

LANGKAH D : KAPASITAS 
D-1 : Kapasitas 
D-2 :  Keperluan untuk perubahan 

LANGKAH E : PERILAKU LALU LINTAS 
E-1 : Persiapan 
E-2 :  Panjang antrian 
E-3 : Kendaraan terhenti 
E-4 : Tundaan

PERUBAHAN 
Ubah penentuan fase 
sinyal, lebar 
pendekat, aturan 
membelok dsb. 
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Tabel 2. 15 Ekivalensi Mobil Penumpang (emp) Untuk Perhitungan Simpang 
Bersinyal 

Tipe kendaraan emp 

Pendekat terlindung Pendekat terlawan 

LV 1,0 1,0 

HV 1,3 1,3 

MC 0,2 0,4 

Sumber : MKJI 1997 Hal 2-41 

Untuk masing-masing pendekat rasio kendaraan belok kiri PLT, dan rasio belok 

kanan PRT, dihitung dengan rumus : 

PLT =  LT (smp/jam)      (2.13) 
Total (smp/jam) 

PRT =  RT (smp/jam)      (2.14) 
Total (smp/jam) 

dimana : 

 LT = volume kendaraan yang belok kiri 

 RT = volume kendaraan yang belok kanan 

Rasio kendaraan tak bermotor dihitung dengan rumus : 

PUM = QUM / QMV      (2.15) 

dimana : 

 QUM = arus kendaraan tak bermotor (kend./jam) 

QMV = arus kendaraan bermotor (kend./jam) 

b) Karakteristik Sinyal Lalu Lintas 

1. Fase Sinyal 

Fase adalah bagian dari siklus sinyal dengan lampu hijau disediakan bagi 

kombinasi tertentu dari gerakan lalu lintas (i = indeks untuk nomor fase). 

Pemilihan fase pergerakan tergantung dari banyaknya konflik utama, yaitu 

konflik yang terjadi pada volume kendaraan yang cukup besar. Menurut 

MKJI, 1997 jika fase sinyal tidak diketahui, maka pengaturan dengan dua 
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fase sebaiknya digunakan sebagai kasus dasar. Pemisahan  gerakan-

gerakan belok kanan biasanya hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan 

kapasitas kalau gerakan membelok melebihi 200 smp/jam. 

2. Waktu Antar Hijau dan Waktu Hilang 

Waktu antar hijau adalah periode kuning dan merah semua antara dua 

fase yang berurutan, arti dari keduanya sebagai berikut ini: 

a. Panjang waktu kuning pada sinyal lalu lintas perkotaan di Indonesia 

menurut MKJI, 1997 adalah 3,0 detik. 

b. Waktu merah semua pendekat adalah waktu dimana sinyal merah 

menyala bersamaan dalam semua pendekat yang dilayani oleh dua 

fase sinyal yang berurutan. Fungsi dari waktu merah semua adalah 

member kesempatan bagi kendaraan terakhir (melewati garis henti 

pada akhir sinyal kuning) berangkat sebelum kedatangan kendaraan 

pertama dari fase berikutnya. Jadi waktu merah semua (all red) 

merupakan fungsi dari kecepatan dan jarak dari kendaraan yang 

berangkat dan yang datang dari garis henti sampai ke titik konflik dan 

panjang dari kendaraan yang berangkat. Titik konflik kritis dari setiap 

fase adalah titik yang menghasilkan waktu merah semua terbesar 

yang dihitung dengan rumus : 

MERAH SEMUAi =   (2.16) 

  dimana : 
LEV, LAV = jarak dari garis henti ke titik konflik masing-

masing kendaraan yang berangkat dan yang datang 

(m) 

lev  = panjang kendaraan yang berangkat (m) 

VEV, VAV = kecepatan masing-masing untuk kendaraan yang 

berangkat dan yang datang (m/det). 

Nilai-nilai untuk VEV, VAV, dan lev tergantung dari komposisi lalu lintas 

dan kondisi kecepatan pada lokasi. Nilai-nali ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 2. 16 Nilai Kecepatan Kendaraan dan Panjang Kendaraan 

Kecepatan kendaraan yang datang VAV 10 m/det (kendaraan bermotor) 

Kecepatan kendaraan yang 
berangkat 

VEV 10 m/det (kendaraan bermotor) 
3m/det (kendaraan tak 
bermotor) 
1,2m/det (pejalan kaki) 

Panjang kendaraan yang 
berangkat 

lev 5 m (LV atau HV) 
2 m (MC atau UM) 

Sumber : MKJI 1997 Hal 2-44 

Setelah waktu merah semua ditetapkan, nilai waktu hilang (lost time) 

untuk simpang yang merupakan jumlah dari waktu-waktu antar hijau 

(intergreen) dapat dihitung dengan rumus : 

 LTI = ∑ intergreen 

  = ∑ (merah semua + kuning)   (2.17) 

dimana : 

 LTI  = waktu hilang total per siklus (det) 

intergreen = waktu antar hijau pada fase 1 (det) 

merah semua = waktu merah semua (det) 

Kuning = waktu kuning (det) 

Ketentuan waktu antar hijau berdasarkan ukuran simpang menurut MKJI 

(1997) dapat dilihat pada Tabel 2.17. 
 
 

Tabel 2. 17 Waktu Antar Hijau 
  

 
Ukuran simpang

Lebar
jalan     Rata- 

rata 

Nilai   normal 

waktu antar hijau 

Kecil 6 – 9 m 4 detik/fase 
Sedang 10 – 14 m 5 detik/fase 
Besar >15 m > 6 detik/fase 

Sumber : MKJI, 1997 (Hal : 2 – 43) 
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c) Penentuan Waktu Sinyal 

1. Tipe Pendekat 

Tipe pendekat dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Tipe terlawan (O = Opposed), apabila pada arus berangkat terjadi 

konflik dengan lalu lintas dari arah berlawanan. 

b. Tipe terlindung (P = Protected), apabila pada arus berangkat tidak 

terjadi konflik dengan lalu lintas dari arah berlawanan. 

2. Lebar Pendekat Efektif 

Lebar pendekat efektif (We) untuk pendekat dengan pulau lalu lintas 

maupun tanpa pulau lalu lintas dapat ditentukan dengan langkah sebagai 

berikut : 

a. Jika WLTOR ≥ 2 m 

Dalam hal ini dianggap bahwa keadaan LTOR dapat mendahului 

antrian kendaraan lurus dan belok kanan dalam pendekat selama 

sinyal merah. Selanjutnya arus lalu lintas belok kiri langsung (QLTOR) 

tidak disertakan dalam perhitungan waktu sinyal dan kapasitas, 

sehingga : Q = QST + QRT     (2.18) 

Lebar pendekat efektif ditentukan dengan rumus : 

We = min (WA – WLTOR) 

  = min Wmasuk       (2.19) 

Periksa lebar keluar (hanya untuk tipe pendekat P) 

Jika WKELUAR< Wex (1 – PRT) 

Maka We = WKELUAR      (2.20) 

b. Jika WLTOR< 2 m 

Dalam hal ini dianggap bahwa kendaraan LTOR tidak dapat 

mendahului antrian kendaraan lurus dan belok kanan dalam pendekat 

selama sinyal merah. Selanjutnya arus lalu lintas belok kiri langsung 

(QLTOR) disertakan dalam perhitungan waktu sinyal dan kapasitas, 

sehingga :Q = QST + QRT + QLTOR    (2.21) 

Lebar pendekat efektif ditentukan dengan rumus : 

We = min WA       (2.22) 
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  = min (Wmasuk + WLTOR) 

  = min [WA x (1 + PLTOR) – WLTOR]     

Periksa lebar keluar (hanya untuk tipe pendekat P) 

Jika WKELUAR< We x (1 – PRT – PLTOR) 

Maka We = WKELUAR      (2.23) 

3. Arus Jenuh Dasar 

Arus jenuh dasar (S0) yaitu besarnya keberangkatan antrian dalam 

pendekat selama kondisi ideal (smp/jam hijau). 

a. Untuk pendekat tipe P (arus terlindung) 

Dihitung dengan rumus : 

S0 = 600 x We smp/jam hijau     (2.24) 

Atau dengan grafik berikut : 

 

Gambar 2. 7 Grafik Arus Jenuh Dasar Untuk Pendekat Tipe P 
(Sumber MKJI Hal 2-49) 

b. Untuk pendekat tipe O (arus terlawan) 

Arus jenuh dasar ditentukan berdasarkan gambar 2.8 (untuk pendekat 

tanpa lajur belok kanan terpisah) dan gambar 2.9 (untuk pendekat 

dengan lajur belok kanan terpisah). Gambar tersebut dipergunakan 
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untuk mendapatkan nilai arus jenuh pada keadaan dimana We lebih 

besar atau lebih kecil daripada We sesungguhnya, dan dihitung 

hasilnya dengan interpolasi. 

 

Gambar 2. 8 Grafik So Untuk Pendekat Tipe O Tanpa Lajur Belok Kanan 
Terpisah (Sumber MKJI Hal 2-51) 
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Gambar 2. 9 Grafik So Untuk Pendekat Tipe O Dengan Lajur Belok Kanan 
Terpisah (Sumber MKJI Hal 2-52) 
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Faktor-faktor penyesuaian untuk simpang bersinyal yaitu : 

a. Faktor penyesuaian ukuran kota (FCS) 

Faktor penyesuaian ukuran kota dapat diperoleh dari Tabel berikut : 

Tabel 2. 18 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota 

 
Penduduk kota(Juta jiwa) Faktor penyesuaian ukuran kota (FCS) 

 
>3,0 

1,0-3,0 
0,5-1,0 
0,1-0,5 
<0,1 

1,05 
1,00 
0,94 
0,83 
0,82 

 Sumber : MKJI 1997 Hal 2-53 

b. Faktor penyesuaian untuk Tipe lingkungan jalan, Hambatan Samping 

dan Kendaraan tak bermotor (FSF) 

Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan 

tak bermotor dapat diperoleh dari Tabel berikut : 

Tabel 2. 19 Faktor Penyesuaian Untuk Tipe Lingkungan Jalan, Hambatan 
Samping Dan Kendaraan Tak Bermotor (FSF) 

 
Lingkungan 
jalan 

 
Hambatan 
samping 

Tipe fase Rasio kendaraan tak bermotor 
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 •0,25

 
Komersial 
(COM) 

Tinggi 
 

Sedang 
 

Rendah 

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 
(RES) 

Tinggi 
 

Sedang 
 

Rendah 

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 
0,99 
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 
(RA) 

 
Tinggi/ 
Sedang/ 
Rendah 

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 Hal 2-53 

c. Faktor Penyesuaian kelandaian (FG) 

Faktor penyesuaian kelandaian (FG) ditentukan dengan grafik berikut : 
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Gambar 2. 10 Grafik Faktor Penyesuaian untuk Kelandaian (FG) 

(Sumber MKJI Hal 2-54) 

d. Faktor Penyesuaian Parkir (FP) 

Faktor penyesuaian parkir (FP), dapat dihitung dengan rumus : 

 Fp=[Lp/3-(WA-2)×(Lp/3-g)/WA]/g    (2.25) 
 

dimana: 

Lp= Jarak antara garis henti dan kendaraan yang diparkir pertama (m) 

(atau panjang dari lajur pendek). 

WA= Lebar pendekat(m). 

g     = Waktu hijau pada pendekat (nilai normal 26 det). 

Atau dengan grafik berikut ini : 

 
Jarak Garis Henti – Kendaraan Parkir Pertama (m) Lp 

Gambar 2. 11 Grafik Faktor Penyesuaian Untuk Pengaruh Parkir Dan Lajur 
Belok Kiri Yang Pendek (FP) (Sumber MKJI Hal 2-52) 

 

 



44 
 

e. Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) 

1) Untuk pendekat tipe P (arus terlindung), tanpa LTOR, lebar efektif 

ditentukan oleh lebar masuk. Nilai FLT dapat dihitung dengan rumus : 

 FLT = 1,0 – PLT x 0,16     (2.26) 

Dimana : PLT = Rasio belok kiri 

Atau dengan grafik berikut : 

 

Gambar 2. 12 Grafik Faktor Penyesuaian Untuk Pengaruh Belok Kiri (FLT) 
(Sumber MKJI Hal 2-56) 

2) Untuk pendekat tipe terlawan (O), arus berangkat pada umumnya lebih 

lambat, maka tidak diperlukan penyesuaian untuk pengaruh rasio belok 

kiri. 

f. Faktor Penyesuaian Belok Kanan (FRT) 

1) Untuk pendekat tipe P (terlindung) tanpa median, jalan dua arah, lebar 

efektif ditentukan oleh lebar masuk, nilai FRT dapat dihitung dengan rumus 

: 

 FRT = 1,00 + PRT x 0,26     (2.27) 

Dimana : PRT = Rasio belok kanan 
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Atau dengan grafik berikut : 

 
Gambar 2. 13 Grafik Faktor Penyesuaian Belok Kanan (FRT) (Sumber MKJI 

Hal 2-55) 

2) Untuk pendekat dengan kondisi selain seperti yang tersebut pada bagian 1) 

di atas, nilai FRT = 1,0. 

4. Arus Jenuh yang disesuaikan 

Arus jenuh yang disesuaikan (S) yaitu besarnya keberangkatan antrian 

dalam pendekat selama kondisi tertentu setelah disesuaikan dengan 

kondisi persimpangan (smp/jam hijau). 

Nilai arus jenuh yang disesuaikan dihitung dengan rumus : 

S = S0 × FCS × FSF × FG × FP × FRT × FLT   (2.28) 

Dimana : 

  S = arus jenuh yang disesuaikan (smp/jam hijau) 

  So = arus jenuh dasar (smp/jam) 

  FCS = faktor penyesuaian ukuran kota 

  FSF = faktor penyesuaian hambatan samping 

  FG = faktor penyesuaian kelandaian 

  FP = faktor penyesuaian parkir 

  FRT = faktor penyesuaian belok kanan 

  FLT = faktor penyesuaian belok kiri 
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5. Rasio Arus / Rasio Arus Jenuh 

Rasio Arus (FR) masing-masing pendekat dapat dihitung dengan rumus : 

FR = Q / S       (2.29) 

 Rasio Arus Simpang (IFR) dihitung sebagai jumlah dari nilai-nilai FR. 

  IFR = ∑ (FRCRIT)      (2.30) 

Rasio Fase (PR) masing-masing fase sebagai rasio antara FRCRIT dan IFR. 

  PR = FRCRIT / IFR      (2.31) 

6. Waktu Siklus dan Waktu Hijau 

Waktu siklus adalah urutan lengkap dari indikasi sinyal (antara dua saat 

permulaan hijau yang berurutan didalam pendekat yang sama). Waktu 

siklus yang paling rendah akan menyebabkan kesulitan bagi pejalan kaki 

untuk menyeberang, sedangkan waktu siklus yang lebih besar 

menyebabkan memanjangnya antrian kendaraan dan bertambahnya 

tundaan, sehingga akan mengurangi kapasitas keseluruhan simpang. 

a. Waktu siklus sebelum penyesuaian 

Waktu siklus sebelum penyesuaian (cua) dihitung dengan rumus : 

cua = (1,5 x LTI + 5) / (1- IFR)     (2.32) 

dimana : 

 cua = waktu siklus sebelum penyesuaian sinyal (det) 

 LTI = waktu hilang total per silkus (det) 

 IFR = rasio arus simpang ∑ (FRCRIT) 

Waktu siklus sebelum penyesuaian juga dapat diperoleh dari grafik 

berikut : 
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Gambar 2. 14 Grafik Penetapan Waktu Siklus Sebelum Penyesuaian 
(Sumber MKJI Hal 2-59) 

 

Untuk memperoleh waktu siklus yang optimal untuk keadaan yang 

berbeda, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2. 20 Waktu siklus yang disarankan 

 
 

Tipe pengaturan Waktu siklus yang layak (det) 
 

Pengaturan dua-fase 
Pengaturan tiga-fase 
Pengaturan empat-fase 

40-80 
50-100 
80-130 

 
 Sumber : MKJI 1997 Hal 2-60 
 

Nilai-nilai yang lebih rendah dipakai untuk simpang dengan lebar 

jalan < 10 m, nilai yang lebih tinggi untuk jalan yang lebih lebar. 

Waktu siklus lebih rendah dari nilai yang disarankan, akan 

menyebabkan kesulitan bagi para pejalan kaki untuk menyeberang 

jalan. Waktu siklus yang melebihi 130 detik harus dihindari kecuali 

pada kasus sangat khusus (simpang sangat besar), karena hal ini 

sering kali menyebabkan kerugian dalam kapasitas keseluruhan. Jika 

perhitungan menghasilkan waktu siklus yang jauh lebih tinggi dari 
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pada batas yang disarankan, maka hal ini menandakan bahwa 

kapasitas dari denah simpang tersebut adalah tidak mencukupi. 

b. Waktu Hijau 

Waktu hijau (g) dapat dihitung dengan rumus : 

gi = (cua – LTI) x PRi     (2.33) 

dimana : 

gi = tampilan waktu hijau pada fase i (det) 

cua = waktu siklus sebelum penyesuaian (det) 

LTI = waktu hilang total per siklus 

PRi = rasio fase FRCRIT / ∑ FRCRIT 

Waktu hijau yang lebih pendek dari 10 detik harus dihindari, karena 

dapat mengakibatkan pelanggaran lampu merah yang berlebihan dan 

kesulitan bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan. 

c. Waktu siklus yang disesuaikan 

Waktu siklus yang disesuaikan (c) dapat dihitung dengan rumus : 

  c = ∑ g + LTI      (2.34) 

7. Kapasitas 

Kapasitas (C) adalah jumlah lalu lintas maksimum yang dapat ditampung 

oleh suatu pendekat dalam waktu tertentu.Kapasitas pada persimpangan 

didasarkan pada konsep dan angka arus aliran jenuh (Saturation Flow). 

Angka Saturation Flow didefinisikan sebagai angka maksimum arus yang 

dapat  melewati  pendekat  pertemuan  jalan  menurut  kontrol  lalu  lintas  

yang  berlaku  dan kondisi jalan Satuation Flow dinyatakan dalam unit 

kendaraan per jam pada waktu lampu hijau, di mana hitungan kapasitas 

masing-masing pendekat adalah : 

  C = S x g/c       (2.35) 

Dengan : 

C = kapasitas  g = waktu hijau 

c = waktu siklus S = arus jenuh 

 

Nilai kapasitas dipakai untuk menghitung derajat kejenuhan (DS) masing-

masing pendekat. 
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  DS = Q / C       (2.36) 

Dengan : 

DS = derajat kejenuhan 

Q = arus lalu lintas pada pendekat tersebut (smp/jam) 

8. Perilaku Lalu Lintas 

1) Panjang Antrian 

Jumlah antrian yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ1) dihitung 

berdasarkan nilai derajat kejenuhan dengan menggunakan rumus 

berikut : 

• Untuk DS > 0,5        

NQ1 = 0,25 x C x [(DS – 1) + ] 

Dimana :       (2.37) 

NQ1 = jumlah smp yang tersisa dari fase sebelumnya (smp) 

DS = derajat kejenuhan 

C  = kapasitas (smp/jam) 

• Untuk DS ≤ 0,5, NQ1 = 0 

Atau dengan grafik berikut : 

 
Gambar 2. 15 Grafik Jumlah Kendaraan Antri (Smp) Yang Tersisa Dari 

Fase Hijau Sebelumnya (NQ1) (Sumber MKJI Hal 2-64) 

Jumlah antrian yang datang selama fase merah (NQ2) dihitung dengan 

rumus : 
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NQ2 = c x  x     (2.38) 

Dimana : 

 NQ2 = jumlah smp yang datang selama fase merah 

 DS = derajat kejenuhan 

 GR = rasio hijau 

 c = waktu siklus 

 Q = arus lalu lintas pada tempat masuk di luar LTOR 

Jumlah antrian kendaraan secara keseluruhan adalah : 

NQ = NQ1 + NQ2      (2.39) 

Nilai Q max dapat ditentukan dari grafik berikut : 

 

JUMLAH ANTRIAN RATA-RATA (NQ max) DALAM SMP 

Gambar 2. 16 Grafik Perhitungan Jumlah Atrian (NQmax) Dalam Smp 
(Sumber MKJI Hal 2-66) 

Panjang antrian (QL) didapat dengan mengalikan NQmax dengan luas 

rata-rata yang dipergunakan per smp (20 m2) kemudian membaginya 

dengan lebar masuk pendekat. 

 

 QL =       (2.40) 
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2) Kendaraan Terhenti 

Angka Henti (NS) untuk masing-masing pendekat yang didefinisikan 

jumlah rata-rata berhenti per smp (termasuk berhenti berulang dalam 

antrian) yang nilainya dapat dihitung dengan rumus : 

 NS = 0,9 x  x 3600     (2.41) 

Dimana : 

c = waktu siklus (det) 

Q = arus lalu lintas (smp/jam) 

Jumlah kendaraan terhenti (NSV) untuk masing-masing pendekat dihitung 

dengan rumus : 

NSV = Q x NS       (2.42) 

Selanjutnya angka henti rata-rata untuk seluruh simpang (NSTOT) 

dihitung dengan rumus : 

 NSTOT = ∑ NSV / QTOT     (2.43) 

3) Tundaan 

Tundaan (D) adalah waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk 

melalui simpang dibandingkan dengan lintasan tanpa melalui simpang. 

a. Tundaan lalu lintas rata-rata (DT) 

Tundaan lalu lintas rata-rata adalah tundaan yang disebabkan oleh 

interaksi lalu lintas dengan gerakan lalu lintas lainnya pada suatu 

simpang yang nilainya dapat dihitung dengan rumus : 

  DT = c x A +     (2.44) 

Dimana : 

DT = tundaan lalu lintas rata-rata (det/smp) 

c  = waktu siklus yang disesuaikan (det) 

A =  

GR = rasio hijau (g/c) 
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DS = derajat kejenuhan 

NQ1 = jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya 

C  = kapasitas (smp/jam) 

b. Tundaan Geometri Rata-rata (DG) 

Tundaan geometri rata-rata adalah tundaan yang disebabkan oleh 

percepatan atau perlambatan kendaraan yang membelok di 

persimpangan dan atau yang terhenti di lampu merah yang nilainya 

dapat dihitung dengan rumus : 

  DGj = (1 –PSV) x PT x 6 + (PSV x 4)   (2.45) 

Dimana : 

DGj = tundaan geometri rata-rata untuk pendekat j (det/smp) 

PSV = rasio kendaraan terhenti pada pendekat = Min (NS, 1) 

PT = rasio kendaraan berbelok pada pendekat 

Untuk arus belok kiri jalan terus (LTOR) nilai DG = 6. 

c. Tundaan Rata-rata (DR) 

Tundaan rata-rata merupakan jumlah dari tundaan lalu lintas rata-

rata (DT) dan tundaan geometri rata-rata (DG). 

Tundaan rata-rata (DR) = DT + DG    (2.46) 

d. Tundaan total (Dtotal) 

Didapat dengan mengalikan tundaan rata dengan arus lalu lintas (Q). 

Tundaan total (Dtotal) = D x Q     (2.47) 

e. Tundaan rata-rata simpang (Di) 

Di =       (2.48) 

2.5.4 Pengendalian Persimpangan / Persimpangan Terkoordinasi 

Salah satu cara pengendalian persimpangan adalah dengan alat pemberi 

isyarat lalu lintas atau sinyal lampu lalu lintas (SLLL). Keberhasilan dari 

pengaturan ini ditentukan dengan berkurangnya penundaan waktu untuk melalui 

persimpangan (waktu antri minimal) dan berkurangnya angka kecelakaan. Teknik 

yang dapat diterapkan dalam pengendalian ini adalah : 
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a. Mengijinkan pergerakan dimana derajat terjadinya konflik masih dalam 

batas kewajaran. 

b. Membatasi pergerakan, misalnya melarang belok kanan bila pergerakan-

pergerakan yang akan menyebabkan konflik dilarang. 

c. Memisahkan pergerakan, dengan memisahkan aliran lalu lintas yang akan 

menyebabkan konflik ke dalam beberapa tahap. 

2.5.4.1 Koordinasi Simpang Bersinyal 

Koordinasi sinyal antar simpang diperlukan untuk mengoptimalkan 

kapasitas jaringan jalan karena dengan adanya koordinasi sinyal ini diharapkan 

tundaan (delay) yang dialami kendaraan dapat berkurang dan menghindarkan 

antrian kendaraan yang panjang. Kendaraan yang telah bergerak meninggalkan 

satu simpang diupayakan tidak mendapati sinyal merah pada simpang 

berikutnya, sehingga dapat terus berjalan dengan kecepatan normal. Sistem 

sinyal terkoordinasi mempunyai indikasi sebagai salah satu bentuk manajemen 

transportasi yang dapat memberikan keuntungan berupa  efisiensi biaya 

operasional (Sandra Chitra Amelia, 2008 dikutip dari Arouffy, 2002). 

Menurut Taylor dkk, (1996) koordinasi antar simpang bersinyal 

merupakan salah satu jalan untuk mengurangi tundaan dan antrian. Adapun 

prinsip koordinasi simpang bersinyal menurut Taylor ditunjukan dalam Gambar 

2.17 berikut. 
 

 
Gambar 2. 17 Prinsip Koordinasi Sinyal dan Green Wave (Sumber : Taylor 

dkk (1996), Understanding Traffic System) 
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Dari Gambar 2.17 di atas, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengkoordinasikan sinyal, yaitu: 

1. Waktu siklus pada sinyal tiap simpang diusahakan sama, hal ini untuk 

mempermudah menentukan selisih nyala sinyal hijau dari simpang yang satu 

dengan simpang berikutnya. 

2. Sebaiknya pola pengaturan simpang yang dipergunakan adalah fixed time 

signal, karena koordinasi sinyal dilakukan secara terus menerus. 

Sistem koordinasi sinyal dibagi menjadi empat macam sebagai berikut ini: 

1. Sistem serentak (simultaneous system), semua indikasi warna pada suatu 

koridor jalan menyala pada saat yang sama. 

2. Sistem berganti-ganti (alternate system), sistem dimana semua indikasi sinyal 

berganti pada  waktu  yang  sama,  tetapi  sinyal  atau kelompok  sinyal  pada  

simpang didekatnya memperlihatkan warna yang berlawanan. 

3. Sistem progresif sederhana (simple progressive system), berpedoman pada 

siklus yang umum tetapi dilengkapi dengan indikasi sinyal jalan secara 

terpisah. 

4. Sistem progresif fleksibel (flexible progressive system), memiliki mekanisme 

pengendali induk yang mengatur pengendali pada tiap sinyal. Pengendalian 

ini tidak hanya memberikan  koordinasi  yang  baik  diantara  sinyal-sinyal  

tetapi juga memungkinkan panjang siklus dan pengambilan silkus pada 

interval disepanjang hari. 

2.5.4.2 Syarat Koordinasi Sinyal 

Pada situasi dimana terdapat beberapa sinyal yang mempunyai jarak yang 

cukup dekat,  diperlukan  koordinasi  sinyal  sehingga  kendaraan  dapat  

bergerak  secara  efisien melalui kumpulan sinyal-sinyal tersebut. 

Pada umumnya, kendaraan yang keluar dari suatu sinyal akan tetap 

mempertahankan grupnya hingga sinyal berikutnya. Jarak di mana kendaraan 

akan tetap mempertahankan grupnya adalah sekitar 300 meter (McShane dan 

Roess, 1990). 

Untuk mengkoordinasikan beberapa sinyal, diperlukan beberapa syarat 

yang harus dipenuhi (McShane dan Roess, 1990), yaitu: 
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1. Jarak antar simpang yang dikoordinasikan tidak lebih dari 800 meter. Jika 

lebih dari 800 meter maka koordinasi sinyal tidak akan efektif lagi karena 

iring-iringan kendaraan akan terpecah. 

2. Semua sinyal harus mempunyai panjang waktu siklus (cycletime) yang sama. 

3. Umumnya  digunakan  pada  jaringan  jalan  utama  (arteri, kolektor)  dan  

juga  dapat digunakan untuk jaringan jalan yang berbentuk grid. 

4. Terdapat sekelompok kendaraan (platoon) sebagai akibat lampu lalu lintas 

dibagian hulu. 

Selain itu, Taylor, dkk (1996) juga mengisyaratkan bahwa fungsi dari 

sistem koordinasi sinyal adalah mengikuti volume lalu lintas maksimum untuk 

melewati simpang tanpa berhenti dengan mulai waktu hijau (green periods) pada 

simpang berikutnya mengikuti kedatangan dari kelompok (platoon). 

2.5.4.3 Offset dan Bandwidth 

Offset merupakan perbedaan waktu antara dimulainya sinyal hijau pada 

simpang pertama dan awal hijau pada simpang setelahnya (C.S. Papacostas, 

2005). Waktu offset dapat dihitung melalui diagram koordinasi. Namun,waktu 

offset juga dapat digunakan untuk memulai membentuk lintasan koordinasi. 

Sedangkan bandwidth adalah perbedaan waktu dalam lintasan paralel 

sinyal hijau antara  lintasan  pertama  dan  lintasan  terakhir  (C.S.  Papacostas,  

2005).  Keduanya  berada dalam kecepatan yang konstan dan merupakan platoon 

yang tidak terganggu sinyal merah sama sekali. 

Untuk lebih jelasnya, offset dan bandwidth dapat dilihat pada gambar 

diagram koordinasi empat simpang di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 18 Offset dan Bandwidth dalam Diagram Koordinasi 
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2.5.4.4 Konsep Dasar Koordinasi Lampu Lalu Lintas 

Menurut Pedoman Sistem Pengendalian Lalu Lintas Terpusat 

No.AJ401/1/7/1991 Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat, dasar 

pendekatan dari perencanaan sistem terkoordinasi pengaturan lalu lintas 

sepanjang suatu jalan arteri adalah bahwa kendaraan-kendaraan  yang  lewat  jalan  

tersebut  akan  melaju  dalam  bentuk  iring-iringan  dari satu simpang ke simpang 

berikutnya. Berdasarkan kecepatan gerak iring-iringan tersebut, interval lampu 

dan lama lampu hijau menyala di satu simpang dan di simpang berikutnya dapat 

ditentukan, sehingga iring-iringan tersebut dapat melaju terus tanpa hambatan 

sepanjang jalan yang lampu pengatur lalu lintasnya terkoordinasikan. 

a) Koordinasi pada jalan satu arah dan jalan dua arah 

Bentuk paling sederhana dari satu koordiansi pengaturan lampu lalu lintas 

adalah pada suatu jalan satu arah di mana tidak ada lalu lintas yang dapat masuk 

ke dalam ruas jalan tersebut diantara dua persimpangan.Lampu lalu lintas bagi 

penyeberangan pejalan kaki pad aruas jalan tersebut diatur sedemikian rupa 

sehingga arus lalu lintas kendaraan yang bergerak dengan kecepatan tertentu 

seolah-olah tidak mengalami hambatan. 

Kesulitan muncul seandainya jalan tersebut harus melayani lalu lintas dua 

arah. Jika pengaturan untuk penyeberang jalan diterapkan berdasarkan parameter 

pergerakan arus lalu lintas dari satu arah tertentu, maka arus lalu lintas arah 

berlawanan akan menderita kerugian. Kecuali jika lokasi penyeberangan tepat 

berada di tengah-tengah ruas jalan tersebut. 

b) Diagram waktu jarak 

Konsep koordinasi pengaturan lampu lalu lintas biasanya dapat 

digambarkan dalam bentuk Diagram Waktu-jarak (Time Distance Diagram) 

seperti diperlihatkan pada Gambar 2.17. Diagram waktu-jarak adalah visualisasi 

dua dimensi dari beberapa simpang yang terkoordiansi sebagai fungsi jarak dan 

pola indikasi lampu lalu lintas di masing-masing simpang yang bersangkutan 

sebagai fungsi waktu. 

c) Metode koordinasi lampu lalu lintas 

a. Pola pengaturan waktu tetap (Fixed Time Control). Pola pengaturan waktu 
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yang diterapkan hanya satu, tidak berubah-ubah. Pola pengaturan tersebut 

merupakan pola pengaturan yang paling cocok untuk kondisi jalan atau 

jaringan jalan yang terkordinasikan. Pola-pola pengaturan tersebut 

ditetapkan berdasarkan data-data dan kondisi dari jalan atau jaringan yang 

bersangkutan. 

b. Pola pengaturan waktu berubah berdasarkan kondisi lalu lintas. Pola 

pengaturan waktu yang diterapkan tidak hanya satu tetapi diubah-ubah 

sesuai dengan kondisi lalu lintas yang ada. Biasanya ada tiga pola yang 

diterapkan yang sudah secara umum ditetapkan berdasarkan kondisi lalu 

lintas sibuk pagi (morning peak condition), kondisi lalu lintas sibuk sore 

(evening peak condition), dan kondisi lalu lintas diantara kedua periode 

waktu tersebut (off peak condition). 

c. Pola pengaturan waktu berubah sesuai kondisi lalu lintas (traffic responsive 

system). Pola pengaturan waktu yang diterapkan dapat berubah-ubah setiap 

waktu sesuai dengan perkiraan kondisi lalu lintas yang ada pada waktu 

yang bersangkutan. Pola-pola tersebut ditetapkan berdasarkan perkiraan 

kedatangan kendaraan yang dilakukan beberapa saat sebelum 

penerapannya. Sudah barang tentu metode ini hanya dapat diterapkan 

dengan peralatan-peralatan yang lengkap. 

2.5.4.5 Keuntungan dan Efek Negatif Sistem Terkoordinasi 

Masih menurut Pedoman Sistem Pengendalian Lalu Lintas Terpusat 

No.AJ401/1/7/1991 Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat, terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan lalu lintas dalam 

perkotaan, beberapa diantaranya adalah keuntungan dan efek negatif dari 

penerapan sistem tersebut. 

Dalam penerapan system pengaturan terkoordinasi, beberapa 

keuntungannya adalah: 

a. Diperolehnya waktu perjalanan total yang lebih singkat bagi kendaraan-

kendaraan dengan karakteristik tertentu. 

b. Penurunan derajat polusi udara dan suara. 

c. Penurunan konsumsi energi bahan bakar. 
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d. Penurunan angka kecelakaan 

Di samping keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan 

sistem pengaturan lalu lintas terkoordinasi ini, perlu pula diperhatikan akibat 

negatifnya, seperti: 

a. Kemungkinan terjadi waktu perjalanan yang lebih panjang bagi lalu lintas 

kendaraan yang karakteristik operasinya berbeda dengan karakteristik 

operasi kendaraan yang diatur secara terkoordinasi. 

b. Manfaat penerapan system ini akan berkurang jika mempertimbangkan 

jenis lalu lintas lain seperti pejalan kaki, sepeda, dan angkutan umum. 

Umumnya, keuntungan lebih besar akan diperoleh jika sistem ini 

diterapkan disuatu jaringan jalan arteri utama dibandingkan dengan 

jaringan jalan yang memiliki banyak hambatan. 

c. Koordinasi lampu lalu lintas pada jalan arteri utama akan efektif jika satu 

simpang dengan simpang yang lain berjarak kurang lebih 800 meter. Jika 

jarak lebih dari itu, maka keefektifannya akan berkurang. 

2.5.4.6 Efisiensi Bandwidth 

Efisiensi dari bandwidth dapat didefinisikan sebagai rasio antara 

bandwidth dengan waktu siklus dan dinyatakan dalam persentase : 

Efisiensi = (bandwidth / waktu siklus) x 100% 

Nilai efisiensi pada rentang 40 % - 55 % tergolong baik. Bandwidth terbatasi oleh 

waktu hijau minimum pada arus yang diutamakan (arus mayor). Dari lebar 

bandwidth dapat diketahui jumlah kendaraan yang dapat lolos tanpa terkena 

lampu merah, dengan rumus sebagai berikut : 

nonstop volume = {3600 (BW) (L)} / {(h) (C)} kend/jam 

dimana : BW = bandwidth (detik) 

  L = jumlah lajur 

h = headway (waktu antara kendaraan satu dengan kendaraan  

yang lain saat melintas dalam iring-iringan kendaraan) 

(detik) 

C = waktu siklus (detik) 




