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BAB II 

STUDI PUSTAKA 
 

2.1 TINJAUAN UMUM 

Studi Pustaka adalah sebuah telaah atau pembahasan suatu materi 

berdasarkan pada bahan-bahan yang berasal dari buku referensi maupun sumber-

sumber lain, bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan. Dari studi pustaka 

ini diperoleh ketentuan-ketentuan yang diperlukan sesuai dengan topik Laporan 

Tugas Akhir ini, yaitu Analisis Kelayakan Teknis Pembangunan Fly Over 

Jatingaleh Semarang. 

Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan perpindahan orang 

dan atau barang dengan menggunakan kendaraan atau alat lain dari suatu tempat 

ke tempat yang lainnya yang terpisah karena kondisi geografis (Steenbrink,1974). 

Dalam sistem transportasi dapat dievaluasi dengan melihat tiga indikator 

utama yaitu:  

a. Ubiquity (daya jangkau / aksesbilitas, arah lintasan, fleksibilitas sistem) 

b. Mobilitas (kuantitas pergerakan yang dapat dilayani) 

c. Efisiensi (hubungan antara biaya transportasi dan produktivitas) 

 Sedangkan lalu lintas adalah bagian dari sistem transportasi yang 

merupakan kegiatan lalu lalangnya orang dan / atau kendaraan pada suatu ruas 

jalan dan dalam kurun waktu tertentu (Warpani. S, 1990). Dari kedua pengertian 

di atas terdapat kesamaan bahwa setiap kegiatan perpindahan memerlukan 

prasarana jalan. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk 

apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas. Yang termasuk dalam bagian jalan terdiri dari 

Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan. 

Penyebab permasalahan transportasi adalah bahwa tingkat pertumbuhan 

prasarana transportasi tidak bisa mengejar tingginya tingkat pertumbuhan 

kebutuhan akan transportasi (Tamin,1997). Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

prasarana transportasi pemerintah banyak melakukan kajian transportasi dan juga 
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bebarapa tindakan lain bersama beberapa instansi dan departemen terkait. Usaha 

untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 

1. Meredam atau memperkecil tingkat kebutuhan transportasi.  

2. Meningkatkan pertumbuhan prasarana transportasi itu sendiri, terutama 

penanganan masalah fasilitas prasarana yang tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

3. Memperlancar sistem pergerakan melalui kebijakan rekayasa dan manajemen 

lalu lintas yang baik. 

Suatu arus lalu lintas dapat dikatakan lancar apabila arus lalu lintas tersebut 

dapat melewati suatu ruas jalan atau persimpangan tanpa mengalami hambatan 

atau gangguan dari jalan ataupun arah lain, sehingga pada jaringan jalan tersebut 

tidak mengalami masalah lalu lintas. Masalah lalu lintas yang timbul di jalan raya 

dapat disebabkan oleh banyak faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi serta 

keamanan perjalanan di jalan raya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

masalah tersebut secara garis besar yaitu : 

1. Faktor jalan (fisik) 

2. Faktor lalu lintas (kendaraan) 

3. Faktor manusia (pengemudi dan pemakai jalan) 

4. Fasilitas jalan 

 

2.2 KARAKTERISTIK JALAN 

2.2.1 Klasifikasi Jalan 

Klasifikasi fungsional seperti dijabarkan dalam peraturan pemerintah                

No.26 tahun 1985 pasal 4 dan 5, (Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan 

Perkotaan, 1992) dibagi dalam dua sistem jaringan yaitu : 

1. Sistem jaringan jalan primer  

Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan peraturan tata 

ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional,yang menghubungkan 

simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut : 
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a. Dalam kesatuan wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota 

jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, dan kota jenjang 

dibawahnya. 

b. Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antara satuan 

wilayah pengembangan. 

Fungsi jalan dalam sistem jaringan primer dibedakan sebagai berikut : 

a. Jalan arteri primer 

Jalan arteri primer menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak 

berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang 

kedua. 

Persyaratan jalan arteri primer adalah : 

• Kecepatan rencana minimal 60 km/jam 

• Lebar badan jalan minimal 8 meter 

• Kapasitas lebih besar dari pada volume lalulintas rata-rata 

• Lalulintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalulintas ulang alik, lalu 

lintas local dan kegiatan local 

• Jalan persimpangan dengan pengaturan tertentu tidak mengurangi 

kecepatan rencana dan kapasitas jalan. 

• Tidak terputus walaupun memasuki kota 

• Persyaratan teknis jalan masuk ditetapkan oleh menteri 

b. Jalan kolektor primer 

Jalan kolektor primer menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota 

jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang 

ketiga. 

Persyaratan jalan kolektor primer adalah : 

• Kecepatan rencana minimal 40 km/jam 

• Lebar badan jalan minimal 7 meter 

• Tidak terputus walaupun masuk kota 
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• Kapasitas sama dengan atau lebih besar dari pada volume lalu lintas rata-

rata 

• Jalan masuk dibatasi, direncanakan sehingga tidak mengurangi kecepatan 

rencana dan kapasitas jalan 

c. Jalan lokal primer 

Jalan lokal primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau 

menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota 

jenjang ketiga dengan di bawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil atau di 

bawah kota jenjang ketiga sampai persil. 

Persyaratan jalan lokal primer adalah : 

• Kecepatan rencana minimal 20 km/jam 

• Lebar jalan minimal 6 meter 

• Tidak terputus walaupun melewati desa 

2. Sistem jaringan jalan sekunder  

Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan tata ruang kota 

yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi 

sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya sampai perumahan. 

Fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dibedakan sebagai berikut : 

a. Jalan arteri sekunder 

Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan 

sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 

kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan 

sekunder kedua. 

Berikut persyaratan jalan arteri sekunder : 

• Kecepatan rencana minimal 30 km/jam 

• Lebar badan jalan minimal 8 meter 

• Kapasitas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata 

• Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat 
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• Persimpangan dengan pengaturan tertentu, tidak mengurangi kecepatan 

dan kapasitas jalan. 

b. Jalan kolektor sekunder 

Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan 

kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua 

dengan kawasan sekunder ketiga. 

Berikut persyaratan jalan kolektor sekunder 

• Kecepatan rencana minimal 20 km/jam 

• Lebar badan jalan minimal 7 meter 

c. Jalan lokal sekunder 

Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 

perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, menghubungkan 

kawasan sekunder ketiga dengan kawasan perumahan dan seterusnya. 

Berikut persyaratan jalan lokal sekunder : 

• Kecepatan rencana minimal 10 km/jam 

• Lebar badan jalan minimal 5 meter 

• Persyaratan teknik diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih  

• Lebar badan jalan tidak diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau 

lebih, minimal 3.5 meter 

 

2.2.2 Tipe Jalan 

Tipe jalan ditentukan sebagai jumlah dari lajur dan arah pada suatu ruas 

jalan dimana masing-masing memiliki keadaan dasar (karakteristik geometrik) 

jalan yang digunakan untuk menentukan kecepatan arus bebas dan kapasitas jalan 

yang telah dibagi sebagai berikut : 

1. Jalan Satu Arah (1-3/1) 

• Lebar jalan 7 meter 

• Lebar bahu paling sedikit 2 meter pada setiap sisi 
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• Tanpa median 

• Hambatan samping rendah 

• Ukuran kota 1-3 juta penduduk 

• Digunakan pada alinyemen datar 

2. Jalan dua jalur – dua arah (2/2 UD) 

• Lebar jalan 7 meter 

• Lebar bahu paling sedikit 2 meter pada setiap sisi 

• Tanpa median 

• Pemisah arus lalu lintas adalah 50-50 

• Hambatan samping rendah 

• Ukuran kota 1-3 juta penduiduk 

• Digunakan pada alinyemen datar 

3. Jalan empat lajur-dua arah (4/2) 

a. Tanpa median (undivided) 

• Lebar lajur 3.5 m (lebar lajur lalu lintas total 14 meter) 

• Jarak antara kerb dan penghalang terdekat pada trotoar > 2 meter dari 

rintangan jalan 

• Tanpa median 

• Pemisahan arus lalu lintas adalah 50-50 

• Hambatan samping rendah 

• Ukuran kota 1-3 juta penduduk 

• Digunakan pada alinyemen datar 

b. Dengan Median (devided) 

• Lebar lajur 3.5 m (lebar jalur lalu lintas total 14 meter) 

• Jarak antara kerb dan penghalang terdekat pada trotoar > 2 meter dari 

rintangan jalan 

• Dengan median 

• Pemisahan arus lalu lintas adalah 50-50 

• Hambatan samping rendah 
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• Ukuran kota 1-3 juta penduduk 

• Digunakan pada alinyemen datar 

4. Jalan enam lajur-dua arah-dengan median 

• Lebar lajur 3.5 m (lebar lalu lintas total 14,0 m) 

• Kerb (tanpa bahu) 

• Jarak antar penghalang terdekat pada trotoar > 2 m 

• Median pemisah arus lalu lintas adalah 50-50 

        
2.2.3 Hambatan Samping 

Interaksi antara arus lalu lintas dan kegiatan di samping jalan yang 

berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan. Hambatan samping yang 

berpengaruh diantaranya : 

• Pejalan kaki ⇒ bobot = 0,5 

• Angkutan umum dan kendaraan lain berhenti ⇒ bobot = 1,0 

• Kendaraan lambat (misal, becak kereta kuda) ⇒ bobot = 0,4 

• Kendaraan masuk dan keluar dari lahan di samping jalan ⇒ bobot = 0,7 

Tingkat hambatan samping dikelompokkan dalam lima kelas dari sangat 

rendah sampai sangat tinggi sebagai fungsi dari frekuensi kejadian hambatan 

samping sepanjang segmen jalan yang diamati. Kelas hambatan samping dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Kelas Hambatan Samping Jalan Perkotaan 

Kelas hambatan 
samping (SFC) Kode 

Jumlah berbobot 
kejadian per 200 m 
per jam (dua sisi) 

Kondisi khusus 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang  

Tinggi 

Sangat tinggi 

VL 

L 

M 

H 

VH 

< 100 

100 – 299 

300 – 499 

500 – 899 

> 900 

Daerah pemukiman. Jalan samping tersedia  

Daerah pemukiman. Beberapa angkutan umum 

Daerah industri, beberapa toko sisi jalan 

Daerah komersial, aktifitas sisi jalan tinggi 

Daerah komersial, aktifitas pasar sisi jalan 

Sumber : MKJI, 1997 
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2.2.4 Aspek Geometrik  

2.2.4.1 Perencanaan Trase 

Untuk dapat merencanakan desain suatu jalan raya, sebagian besar 

karakteristik desain secara umum diperlihatkan metode pendekatan terhadap 

desain tersebut, yaitu standarisasi yang cukup luas dengan alasan-alasan yang 

tepat. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :  

• Keinginan untuk memenuhi standar minimal terhadap angka keamanan. 

• Kesamaan syarat-syarat suatu situasi ke situasi lainnya. 

• Untuk mendapatkan petunjuk terhadap aspek-aspek yang memerlukan 

pertimbangan. 

Segi-segi desain yang utama sebuah jalan adalah lokasi dan penampang 

melintangnya. Lokasi sebagian ditentukan dengan alinyemen horisontal yaitu 

posisi dalam bidang horisontal relatif terhadap koordinat sumbu. Alinyemen 

horisontal dikenal dengan nama situasi jalan atau trase jalan. Desain ini juga 

ditentukan oleh alinyemen vertikal, yaitu perpotongan bidang vertikal dengan 

bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan atau melalui tepi jalan 

dan sering disebut dengan penampang memanjang jalan. 

Tabel 2.2 

Tipe Alinyemen 

Tipe Alinyemen Keterangan Lengkung Vertikal 
Naik + Turun (m/km) 

Lengkung 
Horisontal (rad/km)

F Datar < 10 < 1,0 

R Bukit 10 – 30 1,0 – 2,5 

H Gunung > 30 > 2,5 

Sumber : MKJI 1997 
 

2.2.4.2 Alinyemen Horisontal 

Alinyemen horisontal merupakan proyeksi sumbu jalan tegak lurus bidang 

horisontal yang terdiri dari susunan lurus (tangent) dan garis lengkung (busur, 

lingkaran, spiral). Bagian lengkung merupakan bagian yang perlu mendapatkan 

perhatian karena bagian tersebut dapat terjadi gaya sentrifugal yang cenderung 
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melemparkan kendaraan keluar. Pada bagian antara garis lurus dan garis lengkung 

biasanya disisipkan lengkung peralihan. Dengan adanya lengkung peralihan, 

perubahan antara bagian yang lurus dan lengkung dapat dilakukan secara 

berangsur-angsur. Perencanaan alinyemen horisontal secara umum : 

• Alinyemen dibuat selurus mungkin dengan tetap memperhatikan keamanan 

dan menghindarkan keadaan yang monoton. 

• Alinyemen dibuat menurut garis tinggi topografis. 

• Menghindari tikungan yang terlalu panjang. 

• Pada lengkung yang berdekatan, perbedaan jari-jari maksimum 1 : 1,5 

• Hindarkan lengkung searah dengan tangen pendek 

• Hindarkan tikungan berbalik secara mendadak. 

 

2.2.4.3 Aliyemen Vertikal 

Aspek penting dalam perencanaan alinyemen vertikal adalah jika 

terlampauinya batas ketentuan landai maksimum. Kedudukan lengkung vertikal 

sedemikian rupa sehingga trase jalan yang dihasilkan memberikan tingkat 

kenyamanan dan tingkat keamanan yang optimal. Rumus yang digunakan : 

A = gl  –  g2  

Keterangan : 

 A =  Perbedaan aljabar landai (%) 

g1.g2  =  Kelandaian jalan (%) 

Pandangan bebas vertikal cekung : 

 
A

hhxSL
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Gambar 2.1 
Lengkung Vertikal Cekung 

 

Pandangan Bebas Vertikal Cembung : 

A
xSxSL )5.3.(.1002 −=

S

d1

g1 E g2

d2

h1 h2

Gambar 2.2 
Lengkung Vertikal Cembung 

 Keterangan : 

h1 =  Tinggi mata pengemudi = 1,25 m 

 h2 =  Tinggi bahaya : 

    1,25 m untuk jarak pandang menyiap 

    0,10 m untuk jarak pandang henti 

PPV

L
S

PLV

g1
E

g2

PTV
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 A  =  Beda landai aljabar 

 S  =  Jarak pandang menyiap (m) 

 L  =  Panjang lengkung (m) 

 
2.2.4.4 Landai Melintang 

Diagram ini merupakan cara untuk menggambarkan pencapaian 

superelevasi dari lereng normal kemiringan melintang (superelevasi). Pada jalan-

jalan yang lebar kemiringan badan jalan (e) sebesar 2 % merupakan kemiringan 

minimum sedangkan maksimumnya 10 %. Syarat agar konstruksi aman adalah 

bila (e maks + fm). 

Rumus  : 

 e maks + fm  = V2 : (127 x Rmin) 

Keterangan : 

e maks = kemiringan melintang jalan (%) 

fm = koefisien gesekan melintang 

V = kecepatan rencana (km/jam) 

Rmin = jari-jari lengkung (m) 

Pembuatan kemiringan jalan dengan pertimbangan kenyamanan, keamanan, 

komposisi kendaraan dan variasi kecepatan serta efektifitas kerja dari alat-alat 

berat pada saat pelaksanaan. 

 

2.2.4.5 Landai Memanjang 

Harus dipertimbangkan tingkat gangguan penurunan kecepatan truk 

terhadap arus lalu lintas secara keseluruhan. Panjang landai kritis atau maksimum 

yang belum mengakibatkan gangguan lalu lintas adalah yang mengakibatkan 

penurunan kecepatan maksimum 25 km/jam. Menurut SGPJP landai maksimum 

yang diijinkan adalah : 
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Tabel 2.3 

Landai Maksimum dan Panjang Kritis 

Landai (%) 3 4 5 6 7 8 10 12 

Panjang Kritis (m) 480 330 250 200 170 150 135 120 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan. 1992 

 

2.2.4.6 Jarak Pandang 

Keamanan dan kenyamanan pengemudi kendaraan untuk dapat melihat 

dengan jelas dan menyadari situasinya pada saat mengemudi, sangat tergantung 

pada jarak yang dapar dilihat dari tempat kedudukannya. Panjang jalan di depan 

kendaraan yang masih dapat di lihat dengan jelas dan titik kedudukan pengemudi 

disebut jarak pandang. 

Jarak pandang berguna untuk : 

• Menghindarkan terjadinya tabrakan yang dapat membahayakan kendaraan dan 

manusia akibat adanya benda yang berukuran cukup besar, kendaraan yang 

sedang berhenti, pejalan kaki atau hewan-hewan pada lajur jalannya. 

• Memberikan kemungkinan untuk mendahului kendaraan lain yang bergerak 

dengan kecepatan yang lebih rendah. 

• Menambah efisiensi jalan tersebut, sehingga volume pelayanan dapat dicapai 

semaksimal mungkin. 

• Sebagai pedoman bagi pengatur lalu lintas dalam menempatkan rambu-rambu 

lalu lintas yang diperlukan pada setiap segmen jalan. 
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2.3 KARAKTERISTIK LALU LINTAS 

2.3.1 Kendaraan Rencana 

Tabel 2.4 

Pembagian Tipe Kendaraan 

Tipe Kendaraan Kode Karakteristik Kendaraan 

Kendaraan ringan LV Kendaraan bermotor beroda empat dengan gandar berjarak 2-3 
m (termasuk kendaraan penumpang, oplet, mikro bis, pick up 
dan truk kecil) 

Kendaraan Berat Menengah MHV Kendaraan bermotor dengan dua gandar yang berjarak 3,5–5 m 
(termasuk bis kecil, truk dua as dengan enam roda) 

Truk besar LT Truk tiga gandar dan truk kombinasi dengan jarak antar gandar 
< 3,5 m 

Bis besar LB Bis dengan dua atau tiga gandar dengan jarak antar gandar 5-6 
m 

Sepeda motor MC Sepeda motor dengan dua atau tiga roda (meliputi sepeda 
motor dan kendaraan roda tiga) 

Kendaraan Tak Bermotor UM Kendaraan bertenaga manusia atau hewan diatas roda (meliputi 
sepeda, becak, kereta kuda dan kereta dorong 

 Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 

 

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 lenggang 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 dari pada jenis medan perbukitan atau 

pegunungan dan kecepatan rencana jenis medan perbukitan lebih besar 

daripada jenis medan pegunungan. 
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2. Sifat dan Penggunaan Daerah 

Kecepatan rencana yang diambil akan lebih besar untuk jalan luar kota 

daripada jalan perkotaan. Jalan dengan volume lalu lintas 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 2.5 

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 Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

 

2.3.3 Arus dan Komposisi Lalu Lintas 

Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada ruas 

jalan tertentu persatuan waktu, yang dinyatakan dalam kend/jam (Qkend) atau 

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

lalu lintas. Semua nilai arus lalu lintas (per arah dan total) di konversikan menjadi 

satuan mobil penumpang (smp) dengan menggunakan ekivalensi mobil 

penumpang (emp) yang diturunkan secara empiris untuk tiap tipe kendaraan.  

Ekivalen 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 
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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 (klasifikasi Bina Marga) 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. 

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

jarak as lebih dari 3.50 m, biasanya beroda lebih dari 4. 

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

Tabel 2.6 

emp untuk Jalan Perkotaan Tak Terbagi 

Tipe jalan : 

Tak terbagi 

Arus lalu lintas 
total dua arah 

(kend/jam) 

emp 

HV 

MC 

Lebar jalur lalu lintas Wc 
(m) 

< 6 > 6 

Dua jalur, tak terbagi  

(2/2 UD) 

0 

> 1800 

1.3 

1.2 

0.50 

0.35 

0.40 

0.25 

Empat jalur, tak terbagi 

(4/2 UD) 

0 

> 1800 

1.3 

1.2 

0.40 

0.25 

Sumber :  MKJI,1997 

 

Tabel 2.7 

emp untuk Jalan Perkotaan Terbagi dan Satu Arah 

Tipe jalan : 

Jalan satu arah dan jalan 
terbagi 

Arus lalu lintas 
perlajur (kend/jam) 

Emp 

HV MC 

Dua lajur, satu arah (2/1) dan  

Empat lajur terbagi (4/2 D) 

0 

> 1800 

1.3 

1.2 

0.40 

0.25 

Tiga lajur satu arah (3/1) dan  

Enam lajur terbagi (6/2 D) 

0 

> 1800 

1.3 

1.2 

0.40 

0.25 

Sumber :  MKJI, 1997 
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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. 

 

2.3.5 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 selama satu tahun penuh. 

365
...int.. tahunsatudalamasllaluJumlahLHRT =  

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 1 titik / 1 tempat dalam satuan waktu) mengakibatkan adanya pengaruh 

dari setiap jenis kendaraan tersebut terhadap keseluruhan arus lalu lintas. 

Pengaruh ini diperhitungkan dengan mengekivalenkan terhadap kendaraan 

standar. 

 

2.3.6 Volume Jam Rencana 

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

jam sibuk rencana lalu lintas dan dinyatakan dalam smp/jam. Arus rencana 
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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 tersebut tidak boleh terlalu sering terdapat pada distribusi arus lalu 

lintas setiap jam untuk periode satu 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 lenggang. 

VJP dapat di hitung dengan rumus : 

VJP = LHRT x k 

Dimana :  

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

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

puncak 

Tabel 2.8 

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 

 

2.3.7 Kapasitas 

Kapasitas adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melewati suatu 

penampang jalan pada jalur jalan selama 1 jam dengan kondisi serta arus arus lalu 

lintas tertentu. Menurut buku Standar Desain Geometrik Jalan Perkotaan yang 

dikeluarkan Dirjen Bina Marga, kapasitas dasar didefinisikan volume maksimum 

perjam yang dapat lewat suatu potongan lajur jalan (untuk jalan multi jalur) atau 
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suatu potongan jalan (untuk jalan dua lajur) pada kondisi jalan dan arus             

lalu lintas ideal. Yang penting dalam penilaian kapasitas adalah pemahaman akan 

kondisi yang berlaku. 

1. Kondisi Ideal 

 Kondisi ideal dapat dinyatakan sebagai kondisi yang mana peningkatan jalan 

lebih lanjut dan perubahan kondisi cuaca tidak akan menghasilkan 

pertambahan nilai kapasitas. 

 Kondisi ideal terjadi bila : 

a. Lebar jalan kurang dari 3,5 m. 

b. Kebebasan lateral tidak kurang dari 1,75 m. 

c. Standar geometrik baik. 

d. Hanya kendaraan ringan atau light vehicle (LV) yang mengunakan jalan. 

e. Tidak ada batas kecepatan. 

2. Kondisi Jalan 

Kondisi jalan yang mempengaruhi kapasitas meliputi : 

a. Tipe fasilitas atau kelas jalan. 

b. Lingkungan sekitar (misalnya antar kota atau perkotaan). 

c. Lebar lajur / jalan dan lebar bahu jalan. 

d. Kebebasan lateral (dari fasilitas pelengkap lalu lintas). 

e. Kecepatan rencana. 

f. Alinyemen harisontal dan vertikal. 

g. Kondisi permukaan jalan dan cuaca. 

3. Kondisi Medan 

Tiga kategori dari kondisi medan yang umumnya dikenal yaitu : 

a. Medan datar, semua kombinasi dari semua alinyemen horisontal dan 

kelandaian, tidak menyebabkan kendaraan angkutan barang kehilangan 

kecepatan dan dapat mempertahankan kecepatan yang sama seperti 

kecepatan mobil penumpang. 
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b. Medan bukit, semua kombinasi dari alinyemen horisontal dan vertikal dan 

kelandaian, menyebabkan kendaraan angkutan barang kehilangan 

kecepatan mereka merayap untuk periode waktu yang panjang. 

c. Medan gunung, semua kombinasi dari alinyemen horisontal dan vertikal 

dan kelandaian, menyebabkan kendaraan angkutan barang merayap untuk 

periode yang cukup panjang dengan interval yang sering. 

4. Kondisi Lalu lintas 

 Tiga kategori dari lalu lintas jalan yang umumnya dikenal, yaitu : 

a. Mobil penumpang, kendaraan yang terdaftar sebagai mobil penumpang 

dan kendaraan ringan lainnya seperti van, pick up, jeep. 

b. Kendaraan barang, kendaraan yang mempunyai lebih dari empat roda, dan 

umumnya digunakan untuk transportasi barang, 

c. Bis, kendaraan yang mempunyai lebih dari empat roda, dan umumnya 

digunakan untk transportasi penumpang. 

5. Kondisi pengendalian lalu lintas 

Kondisi pengendalian lalu lintas mempunyai pengaruh yang nyata pada 

kapasitas jalan, tingkat pelayanan dan arus jenuh. 

Bentuk pengendalian tipikal termasuk : 

• Lampu lalu lintas 

• Rambu 

• Marka berhenti 

 

2.4 JALAN PERKOTAAN 

2.4.1 Kecepatan Arus Bebas 

Kecepatan arus bebas (FV) didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat 

arus nol, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai 

kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan lain di jalan. 
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Persamaan untuk menentukan kecepatan arus bebas adalah :  

   FV = (FVo + FVw) x FFVSF x FFVCS 

Dimana : 

FV =  kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan 

 (km/jam) 

FVo =  kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan pada jalan yang 

 diamati (km/jam) 

FVW =  faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk lebar jalan 

 (km/jam) 

FFVSF =  faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk hambatan 

 samping dan lebar bahu atau jarak kerb penghalang 

FFVCS =  faktor Penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota 

 

• Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan pada jalan diamati 
 

Tabel 2.9 

Kecepatan Arus Bebas Dasar FVo Untuk Jalan Perkotaan 

Tipe Jalan 

Kecepatan arus bebas dasar FVo (km/jam) 

Kendaraan 
ringan 

LV 

Kendaraan 
berat 

HV 

Sepeda 
motor 

MC 

Semua 
kendaraan 
rata-rata 

Enam lajur, terbagi (6/2 D) atau 

Tiga lajur, satu arah (3/1) 
61 52 48 54 

Empat lajur, terbagi (4/2 D) atau 

Dua lajur, satu arah (2/1) 
57 50 47 55 

Empat lajur, tak terbagi (4/2 UD) 53 46 43 51 

Dua lajur, tak terbagi (4/2 UD) 44 40 40 42 

 Sumber : MKJI, 1997 
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• Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Lebar Jalan 

Tabel 2.10 

Penyesuaian Untuk Pengaruh Lebar Jalur Lalu Lintas (FVW)                               
pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan Untuk Jalan Perkotaan 

Tipe jalan Lebar jalur lalu lintas efektif 
(Wc)(m) FVW (km/jam) 

Empat lajur, terbagi atau 

Jalan satu arah 

Per lajur 

3.00 

3.25 

3.50 

3.75 

4.00 

 

-4 

-2 

0 

2 

4 

Empat lajur, tak terbagi Per lajur 

3.00 

3.25 

3.50 

3.75 

4.00 

 

-4 

-2 

0 

2 

4 

Dua lajur, tak terbagi Total 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

-9.5 

-3 

0 

3 

4 

6 

7 

Sumber :  MKJI, 1997 
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• Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk hambatan samping dan lebar 

bahu jalan atau jarak kerb penghalang 

a. Jalan dengan bahu 

Tabel  2.11 
Faktor Penyesuaian untuk Pengaruh Hambatan Samping dan 

Lebar Bahu (FFVSF) pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan 
Untuk Jalan Perkotaan dengan Bahu 

 

Tipe jalan 

Kelas 
hambatan 
samping 

(SFC) 

Faktor penyesuaian untuk hambatan 
samping dan lebar bahu 

Lebar bahu efektif rata-rata Ws (m) 

≤ 0.5 m 1.0 m 1.5 m ≥ 2 m 

Empat lajur, terbagi  

(4/2 D) 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

1.02 

0.98 

0.94 

0.89 

0.84 

1.03 

1.00 

0.97 

0.93 

0.88 

1.03 

1.02 

1.00 

0.96 

0.92 

1.04 

1.03 

1.02 

0.99 

0.96 

Empat lajur, tak terbagi 
(4/2 UD) 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

1.02 

0.98 

0.93 

0.87 

0.80 

1.03 

1.00 

0.96 

0.91 

0.86 

1.03 

1.02 

0.99 

0.94 

0.90 

1.04 

1.03 

1.02 

0.98 

0.95 

Dua lajur, tak terbagi atau 

Jalan satu arah 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

1.00 

0.96 

0.90 

0.82 

0.73 

1.01 

0.98 

0.93 

0.86 

0.79 

1.01 

0.99 

0.96 

0.90 

0.85 

1.01 

1.00 

0.99 

0.95 

0.91 

Sumber :  MKJI, 1997 
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b. Jalan dengan Kerb 

Tabel 2.12 
Faktor penyesuaian untuk pengaruh hambatan samping dan 

jarak kerb penghalang (FFVSF) pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan 
untuk jalan perkotaan dengan kerb 

 

Tipe jalan 

Kelas 
hambatan 
samping 

(SFC) 

Faktor penyesuaian untuk hambatan 
samping dan lebar bahu 

Lebar bahu efektif rata-rata Ws (m) 

≤ 0.5 m 1.0 m 1.5 m ≥ 2 m 

Empat lajur, terbagi  

(4/2 D) 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

1.00 

0.97 

0.93 

0.87 

0.81 

1.01 

1.98 

0.95 

0.90 

0.85 

1.01 

1.99 

0.97 

0.93 

0.88 

1.02 

1.00 

0.99 

0.96 

0.92 

Empat lajur, tak terbagi 
(4/2 UD) 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

1.00 

0.96 

0.91 

0.84 

0.81 

1.01 

0.98 

0.93 

0.87 

0.81 

1.01 

1.99 

0.96 

0.90 

0.85 

1.02 

1.00 

1.98 

0.94 

0.90 

Dua lajur, tak terbagi atau 

Jalan satu arah 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

0.99 

0.93 

0.87 

0.78 

0.68 

0.99 

0.95 

0.89 

0.81 

0.72 

0.99 

0.96 

0.92 

0.84 

0.77 

1.00 

0.98 

0.95 

0.88 

0.82 

Sumber MKJI, 1997 

c. Faktor penyesuaian FFVSF untuk jalan enam lajur 

Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk jalan enam lajur dapat 

ditentukan dengan menggunakan nilai FFVSF unutuk jalan empat lajur 

dengan disesuaikan seperti rumus dibawah ini : 

FFV6,SF = 1 – 0.8 x (1 – FFV4,SF) 

Dimana : 

FFV6,SF =  faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk jalan 6 lajur 

FFV4,SF =  faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk jalan 4 lajur 
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• Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota 

Tabel 2.13 
Faktor Penyesuaian untuk Pengaturan Ukuran Kota (FFVCS) pada            

Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan untuk Jalan Perkotaan dengan Kerb 
 

Ukuran kota (juta penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 

< 0.1 

0,1 – 0.5 

0,5 – 1,0 

1,0 – 3,0 

> 3,0 

0.90 

0.93 

0.95 

1.00 

1.03 

 Sumber :  MKJI, 1997 

2.4.2 Kapasitas 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kapasitas jalan perkotaan 

berdasarkan MKJI, 1997 adalah sebagai berikut : 

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. 

• Kapasitas dasar 

Tabel 2.14 
Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan 

Tipe jalan kota Kapasitas dasar (Co) 
(smp/jam)

Keterangan 
 

Empat lajur terbagi atau 
Jalan satu arah 1650 Per lajur 

Empat lajur tak terbagi 1500 Per lajur 
Dua lajur tak terbagi 2900 Total dua arah 

 Sumber MKJI, 1997 
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• Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 

Tabel 2.15 
Penyesuaian kapasitas untuk pengaruh lebar jalur lalu lintas  

Untuk jalan perkotaan (FCW) 

Tipe jalan Lebar 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 

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 

Dua lajur tak terbagi 

Total dua arah 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 
0.56 
0.87 
1.00 
1.14 
1.25 
1.29 
1.34 

       Sumber MKJI, 1997 

 

• Faktor penyesuaian pemisah arah 

Besarnya faktor penyesuaian untuk jalan tanpa pengguna pemisah tergantung 

pada besarnya Split kedua arah sebagai berikut : 

Tabel 2.16 
Faktor penyesuaian kapasitas untuk 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 4/2 1.00 0.985 0.97 0.955 0.95 

Sumber MKJI, 1997 
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• Faktor penyesuaian hambatan samping 

a. Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu 

Tabel 2.17 
Faktor penyesuaian kapasitas untuk pengaruh hambatan samping  

dan lebar bahu (FCSF) untuk jalan perkotaan dengan bahu 

Tipe jalan 
Kelas 

hambatan 
samping 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan 
lebar bahu (FCSF) 

Lebar bahu efektif Ws 
< 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 

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 

2/2 UD atau jalan 
satu arah 

VL 
L 
M 
H 

VH 

0.94 
0.92 
0.89 
0.82 
0.73 

0.96 
0.94 
0.92 
0.86 
0.79 

0.99 
0.97 
0.95 
0.90 
0.85 

1.01 
1.00 
0.89 
0.95 
0.91 

 Sumber MKJI, 1997 
 
b. Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan jarak kerb penghalang 

Tabel 2.18 
Faktor penyesuaian kapasitas untuk pengaruh hambatan samping dan 

jarak kerb pengahalang(FCSP) untuk jalan perkotaan dengan kerb 

Tipe jalan 
Kelas 

hambatan 
samping 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan 
jarak kerb penghalang (FCSP) 

Jarak kerb penghalang WK 

< 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 
0.78 

0.97 
0.95 
0.92 
0.87 
0.81 

0.99 
0.97 
0.95 
0.90 
0.85 

1.01 
1.00 
0.97 
0.93 
0.90 

2/2 UD atau jalan 
satu arah 

VL 
L 
M 
H 

VH 

0.93 
0.90 
0.86 
0.78 
0.68 

0.95 
0.92 
0.88 
0.81 
0.72 

0.97 
0.95 
0.91 
0.84 
0.77 

0.99 
0.97 
0.94 
0.88 
0.82 

   Sumber MKJI, 1997 
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• Faktor penyesuaian ukuran kota 

Faktor penyesuaian ukuran kota adalah seperti pada tabel berikut ini 

Tabel 2.19 
Faktor penyesuaian ukuran kota (FCCS) untuk jalan perkotaan 

Ukuran kota (juta penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 
FCCS 

< 0.1 
0.1 – 0.5 
0.5 – 1.0 
1.0 – 3.0 

> 3.0 

0.86 
0.90 
0.94 
1.00 
1.04 

  Sumber:  MKJI, 1997 

 

2.4.3 Derajat Kejenuhan ( DS ) 

Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai arus (Q) terhadap kapasitas 

(C), digunakan faktor utama untuk menentukan tingkat kinerja dan segmen jalan 

(MKJI, 1997). Nilai DS menentukan apakah segmen jalan tersebut mempunyai 

masalah kapasitas atau tidak. 

DS = Q/C 

Derajat kejenuhan dihitung dengan mengunakan arus dan kapasitas yang 

dinyatakan dalam smp/jam. DS juga digunakan untuk analisa perilaku lalu lintas 

berupa kecepatan. 

 
2.4.4 Kecepatan (V) dan waktu tempuh rata-rata (TT) 

MKJI, 1997, mengunakan kecepatan tempuh sebagai ukuran utama kinerja 

segmen jalan, karena mudah mengerti, diukur dan merupakan masukan penting 

untuk biaya pemakaian jalan dalam analisa ekonomi. Kecepatan tempuh 

didefinisikan dalam MKJI, 1997 sebagai kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan 

ringan (LV) sepanjang segmen jalan. 

V = L / TT 

Dimana : 

V =  kecepatan rata-rata ruang LV (km/jam)  

L =  panjang segmen (km) 
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TT =  waktu rata-rata LV sepanjang segmen (jam) 

(Waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen dalam detik dapat dihitung 

dengan : TT x 3600) 

 
2.4.5 Tundaan 

a. Hubungan antara speed dan density 

Kecepatan / speed diperoleh dari kecepatan yang terdistribusi dalam 

ruang, biasa disebut space mean speed (Us) sedangkan kepadatan / density 

merupakan jumlah kendaraan pada panjang ruas jalan tertentu, hubungan 

keduanya digambarkan dengan metode Greenshield. Persamaan yang 

digunakan untuk mendapatkan besarnya space mean speed (Us) adalah 

sebagai berikut : 

∑
=

= n

t
ti

1n
1

L  Us     

Keterangan : 

Us :  space mean speed (km/jam) 

L :  Panjang ruas jalan tertentu (m) 

n :  Jumlah kendaraan yang lewat 

i :  Kendaraan ke-I (dari 1-n) 

ti :  Waktu yang dicatat kendaraan ke-I ( detik) 

b. Penurunan Kecepatan Kendaraan 

Akibat adanya penurunan kecepatan maka flow yang mengalir pada 

ruas jalan tersebut akan berkurang dan kepadatan (D) akan bertambah. 

Dj 
Uf
Us - 1  D ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=    

Keterangan : 

D :  Kepadatan (kend/km) 

Us :  space mean speed (km/jam) 

Uf :  free flow speed (km/jam) 

Dj :  density jam (kend/km) 

Adapun rumus untuk memperoleh tundaan / delay yang terjadi adalah : 
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        ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
=

2
flowx  1

2
flowx  1

  Delay normal  

Keterangan : 

flownormal : Jumlah kendaraan survey pada jam tertentu (kend/jam) 

flow = Us x D (kend/jam) 

 
2.4.6 Analisa tingkat kinerja lalu lintas  

Dilakukan sebagai berikut : 

1) Penentuan kecepatan arus bebas dan kapasitas untuk kondisi dasar tertentu 

untuk setiap tipe jalan. 

2) Perhitungan kecepatan arus bebas dan kapasitas untuk kondisi jalan 

sesungguhnya dengan menggunakan tabel berisi faktor penyesuaian yang 

ditentukan secara empiris sesuai karakteristik geometrik, lalu lintas dan 

lingkungan jalan yang diamati. 

3) Penentuan kecepatan sesungguhnya dari kurva kecepatan dan arus yang 

dinyatakan dengan derajat kejenuhan (DS). 

 
2.4.7 Penilaian Perilaku Lalu lintas 

Dari analisa jalan perkotaan akan diperoleh nilai kapasitas dan perilaku lalu 

lintas pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan rencana geometrik, lalu lintas 

dan lingkungan. Karena hasilnya biasanya tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 

mungkin diperlukan perbaikan kondisi yang sesuai dengan keadaan di lapangan 

sesungguhnya, terutama kondisi geometrik, untuk memperoleh perilaku lalu lintas 

yang diinginkan berkaitan dengan kapasitas, kecepatan dan sebagainya. 

Cara yang paling tepat untuk menilai hasilnya adalah dengan melihat derajat 

kejenuhan dari kondisi yang diamati, dan membandingkan dengan pertumbuhan 

lalu lintas tahunan dan umur fungsional yang diinginkan dari segmen jalan 

tersebut. Jika derajat kejenuhan yang diperoleh terlalu tinggi (DS > 0,75), asumsi 

yang berkaitan dengan penampang melintang jalan dapat diubah, dan membuat 

perhitungan baru.  
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2.5 PERSIMPANGAN 

Persimpangan adalah simpul pada jaringan jalan dimana jalan-jalan bertemu 

dan lintasan kendaraan berpotongan. Masalah utama pada persimpangan adalah : 

• Volume dan kapasitas yang secara langsung mempengaruhi hambatan. 

• Desain geometrik dan kebebasan pandang. 

• Kecelakaan dan keselamatan jalan, kecepatan, lampu jalan. 

• Parkir, akses, dan pembangunan yang sifatnya umum. 

• Pejalan kaki dan jarak antar persimpangan. 

Prinsip-prinsip dasar pengaturan simpang antara lain : 

• Pengurangan sejumlah titik konflik 

• Pemisahan titik konflik 

• Pengendalian kecepatan 

Dalam menentukan sistem pengaturan persimpangan dapat digunakan 

pedoman pada gambar berikut yang menentukan jenis pengaturan persimpangan 

yang digunakan berdasarkan volume lalu lintas masing-masing kaki 

persimpangan. Pada hakekatnya terdapat empat jenis persimpangan yaitu : 

• Persimpangan prioritas 

• Persimpangan bundaran (roundabout) 

• Simpang sebidang (at grade intersection) 

• Simpang tidak sebidang (grade separation) 

Jenis persimpangan didasarkan pada keberadaan sinyalnya dapat dibagi menjadi 

dua yaitu: 

• Simpang tidak bersinyal (unsignaled intersection) 

• Simpang bersinyal (signaled intersection) 

2.5.1 Simpang Tak Bersinyal 

Persimpangan yang dimaksud adalah persimpangan pada satu bidang antara 

dua jalur atau lebih jalan raya. Pada daerah persimpangan ini terjadi gerakan 
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membelok atau memotong arus lalu lintas lain, dan arus lalu lintas yang saling 

berpotongan ini jenisnya sama yaitu arus lalu lintas jalan raya. 

Pada umumnya simpang tak bersinyal dengan pengaturan hak jalan 

(prioritas dari sebelah kiri) digunakan di daerah pemukiman perkotaan dan daerah 

pedalaman untuk persimpangan antara jalan lokal dengan arus lalu lintas rendah. 

Untuk persimpangan dengan kelas dan atau fungsi jalan yang berbeda, lalu lintas 

pada jalan minor harus diatur dengan tanda “yield” atau “stop”. 

Metode dan prosedur yang diuraikan dalam MKJI, 1997 digunakan untuk 

menganalisa ukuran-ukuran kinerja berikut untuk kondisi tertentu sehubungan 

dengan geometri, lingkungan dan lalu lintas yaitu : 

a. Kapasitas simpang 

b. Derajat kejenuhan 

c. Tundaan 

d. Peluang antrian 

Ekivalensi mobil penumpang untuk mengkonversi arus lalu lintas dari 

kendaraan/jam menjadikan satuan mobil penumpang (emp) seperti pada tabel 

berikut : 

Tabel 2.20 
Ekivalensi Mobil penumpang (emp) Untuk Perhitungan Simpang Tak Bersinyal 

Jenis kendaraan Emp 

Kendaraan ringan (LV) 

Kendaraan berat (HV) 

Sepeda motor (MC) 

1.0 

1.3 

0.5 

  Sumber : MKJI, 1997 

 
2.5.1.1 Kapasitas 

Kapasitas total untuk seluruh lengan simpang adalah hasil perkalian antara 

kapasitas dasar (Co) yaitu kapasitas pada kondisi tertentu (ideal) dan faktor-faktor 

penyesuaian (F) dengan memperhitungkan pengaruh kondisi lapangan terhadap 

kapasitas (MKJI, 1997). 

Bentuk model kapasitas menjadi seperti berikut : 

  C = Co x FW x FM x FCS x FRSU x FLT x FRT x FMI (smp/jam) 
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Dimana : 

Co : Kapasitas dasar (smp/jam) 

FW : Faktor penyesuaian lebar masuk 

FM : Faktor penyesuaian median jalan utama  

FCS : Faktor penyesuaian ukuran kota 

FRSU : Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan 

samping, dan  kendaraan tak bermotor 

FLT : Faktor penyesuaian - % belok kiri 

FRT : Faktor penyesuaian - % belok kanan 

FMI : Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor 
 

• Kapasitas Dasar (smp/jam) (Co) 

Nilai kapasitas dasar diperoleh dari tabel di bawah ini : 

Tabel 2.21 
Nilai Kapasits Dasar 

Tipe simpang IT Kapasitas dasar (smp/jam) 
332 
342 

324 atau 344 
422 

424 atau 444 

2700 
2900 
3200 
2900 
3400 

 Sumber, MKJI 1997 
 

• Faktor Penyesuaian Lebar Masuk (Fw) 

 Faktor penyesuaian lebar masuk diperoleh dengan rumus : 

422 :  FW = 0.70 + 0.0866 W1 

424/444 :  FW = 0.61 + 0.0740 W1 

322 :  FW = 0.73 + 0.0760 W1 

324/344 :  FW = 0.62 + 0.0646 W1 

342 :  FW = 0.67 + 0.0698 W1 

 Dimana   : W1  :  Lebar rata-rata semua pendekat 
  

• Faktor Penyesuaian Median Jalan Utama (FM) 

Faktor penyesuaian median jalan utama diperoleh dari tabel di bawah ini:       
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Tabel 2.22 
Nilai Faktor Penyesuaian Median Jalan Utama (FM) 

Uraian Tipe M Faktor penyesuaian median (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 
 

• Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FCS) 

Faktor penyesuaian ukuran kota dapat diperoleh dari tabel di bawah ini: 

Tabel 2.23 
Faktor Penyesuaian Ukuran Kota 

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 

 
• Faktor Penyesuaian Tipe Lingkungan Jalan, Hambatan Samping, Dan 

Kendaraan Tak Bermotor (FRSU)  

 Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan 

tak bermotor, nilainya dapat diperoleh dari tabel berikut ini: 

Tabel 2.24 
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 (PUM)

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 > 0.25

Komersial Tinggi 
Sedang 
Rendah  

0.93 
0.94 
0.95 

0.88 
0.89 
0.90 

0.84 
0.85 
0.86 

0.79 
0.80 
0.81 

0.74 
0.75 
0.76 

0.70 
0.70 
0.71 

Pemukiman  Tinggi 
Sedang 
Rendah 

0.96 
0.97 
0.98 

0.91 
0.92 
0.93 

0.86 
0.87 
0.88 

0.82 
0.82 
0.83 

0.77 
0.77 
0.78 

0.72 
0.73 
0.74 

Akses terbatas Tinggi / sedang / 
rendah 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 

   Sumber : MKJI, 1997 
 
• Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) 

Faktor penyesuaian belok kiri, nilainya didapat dengan rumus : 

FLT =  0.84 + 1.61 PLT 
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PLT =  QLT / QTOT 

Dimana : 

PLT :  Rasio belok kiri 

QLT :  Arus belok kiri 

QTOT :  Arus total 
 

• Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) 

Faktor penyesuaian belok kanan nilainya didapat dengan rumus : 

 FRT =  1.09 – 0.922 PRT (untuk 3 lengan) 

 PRT =  QRT / QTOT 

 FRT =  1 (untuk 4 lengan) 

 Dimana  : 

 PRT :  Rasio belok kanan 

 QRT :  Arus belok kanan 

 QTOT :  Arus total 

• Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor (FMI) 

Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor seperti terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.25 
Faktor Penyesuaian Arus Jalan Minor (FMI) 

IT FMI PMI 
422 1.19 x PMI

2 – 1.19 x PMI + 1.19 0.1 – 0.9 
424 16.6 x PMI

4 – 3.33 x PMI
3 + 25.3 x PMI

2 – 8.6 x PMI + 19.5 0.1 - 0.3 
444 1.11 x PMI

2 – 1.11 x PMI + 1.11 0.3 – 0.9 

322 1.19 x PMI
2 – 1.19 x PMI + 1.19 0.1 – 0.5

-0.595 x PMI
2 + 0.595 x PMI

3 + 0.74 0.5 – 0.9

342 1.9 x PMI
2 – 1.19 x PMI + 1.19 0.1 – 0.5 

2.38 x PMI
2 – 2.38 x PMI + 1.49 0.5 – 0.9 

324 
344 

16.6 x PMI
4 – 3.33 x PMI

3 + 25.3 x PMI
2 – 8.6 x PMI + 19.5 0.1 – 0.3 

1.11 x PMI
2 – 1.11 x PMI + 1.11 0.3 – 0.5 

-0.555 x PMI
2 – 0.55 x PMI + 0.69  0.5 – 0.9 

Sumber : MKJI, 1997 
 
 PMI =  QMI / QTOT 

Dimana  :  

 PMI :  Rasio arus jalan minor 

 QMI :  Arus jalan minor 

 QTOT :  Arus total 
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2.5.1.2 Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan seluruh simpang (DS) dihitung sebagai berikut : 

 DS = Q smp / C 

Dimana : 

Qsmp : Arus total (smp/jam) dihitung sebagai berikut : 

 Qsmp = QKend x Fsmp 

Fsmp : Faktor smp, dihitung sebagai berikut : 

Fsmp = (empLV x LV% + empHV x HV% + empMC x MC%) / 100 

Dimana empLV, LV%, empHV, HV%, empMC dan MC% adalah emp dan 

komposisi lalu lintas untuk kendaraan ringan, kendaraan berat dan sepeda 

motor. 

C : Kapasitas (smp/jam) 

Metode dan prosedur ini berlaku untuk derajat kejenuhan kurang dari 0.8 – 

0.9. 
 

2.5.1.3 Tundaan 

Tundaan pada simpang dapat terjadi karena dua hal yaitu : 

1. Tundaan lalu lintas (DT), akibat interaksi lalu lintas dengan gerakan yang 

lain dalam simpang. 

2. Tundaan Geometrik (DG), akibat perlambatan dan percepatan kendaraan 

yang terganggu dan tak terganggu. 

 
1. Tundaan Lalu Lintas (DT) 

Tundaan pada lalu lintas seluruh simpang (DTL), jalan minor (DTMI), Jalan 

utama (DTMA), jalan utama (DTMA) ditentukan dari kurva tundaan empiris dengan 

derajat kejenuhan sebagai variable bebas. 

• Tundaan pada Lalu Lintas Seluruh Simpang (DTL) 

Tundaaan lalu lintas simpang adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua 

kendaraan bermotor yang masuk simpang, ditentukan dengan grafik berikut : 
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Derajat Kejenuhan DS

DT = 2 + 8.2078*DS - (1 - DS)*2    untuk DS < 0.6

DT = 1.0504 / (0.2742 - 0.2042*DS) - (1 - DS)*2 untuk DS > 0.6

 
 Sumber : MKJI, 1997 

Gambar 2.3 

Tundaan Simpang VS Derajat Kejenuhan 
 

• Tundaan Jalan Utama (DTMA) 

 Tundaan lalu lintas jalan utama adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk 

semua kendaraan bermotor yang masuk persimpangan jalan utama, ditentukan 

dengan grafik berikut : 

 

DT = 1.05034 / (0.346 - 0.246*DS) - (1 - DS)*1.8    untuk DS > 0.6

DT = 1.8 + 5.8234*DS - (1 - DS)*1.8    untuk DS < 0.6
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Derajat Kejenuhan DS   
Sumber : MKJI, 1997 

Gambar 2.4 

Tundaan Jalan Utama VS Derajat Kejenuhan 
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• Tundaan Jalan Minor (DTMI) 

Tundaan lalu lintas jalan minor rata-rata, ditentukan berdasarkan tundaan 

simpang rata-rata dan tundaaan jalan utama rata-rata dengan menggunakan 

rumus : 

 DT = (QTOT x DTL - QMA) / QMI (det/smp) 

Dimana : 

 DTMI :  Tundaan jalan minor 

 QTOT :  Arus kendaraan bermotor total pada persimpangan 

(smp/jam) 

 DTL :  Tundaaan lalu lintas simpang 

 QMA :  Tundaan jalan utama 

 DTMA :  Tundaan jalan utama 

 QMI :  Arus total jalan minor 

 
2. Tundaan Geometrik (DG) 

Tundaan geometrik simpang adalah tundaan geometrik rata-rata seluruh 

kendaraan bermotor yang masuk simpang. Tundaan geometrik (DG) dihitung 

dengan rumus berikut : 

Untuk DS < 1.0 : 

 DG = (1 – DS) x (PT  x 6 + (1 – PT) + DS x 4 (det/smp) 

Untuk DS > 1.0 

 DG = 4 (det/smp) 

 Dimana : 

  DS :  Derajat kejenuhan 

  PT : Rasio belok terhadap arus total 

6 : tundaan geometrik normal untuk kendaraan belok yang tak 

terganggu (det/smp) 

4 : tundaan geometrik normal untuk kendaraan belok yang 

terganggu (det/smp) 
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Tundaan simpang adalah waktu tempuh tambahan untuk melewati simpang 

bila dibandingkan dengan situasi tanpa simpang. Tundaan simpang dihitung 

sebagai berikut : 

  D = DG + DTL (det/smp) 

 Dimana : 

   DG : Tundaan geometrik simpang 

   DTL : Tundaan lalu lintas simpang 

 
2.5.1.4 Peluang Antrian 

Rentang nilai peluang antrean dihitung sebagai berikut : 

QP % = 47,71 DS – 24,68 DS2 + 56,47 DS3  

Sampai : 

QP % = 9,02 DS + 20,66 DS2 + 10,49 DS3 

Atau dengan kurva peluang antrian/derajat kejenuhan secara empiris pada gambar 

di bawah ini : 

Derajat Kejenuhan DS * O/C

P
el

ua
ng

 A
nt

ria
n 

O
P 

%

OP% = 47.71*DS - 24.68*DS^2 + 56.47*DS^3

OP% = 9.02*DS + 20.66*DS^2 + 10.49*DS^3

 

Sumber : MKJI, 1997 

Gambar 2.5 
Peluang Antrian (QP %) Terhadap Derajat Kejenuhan 
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2.5.2 Simpang Bersinyal 

Persimpangan ini adalah pertemuan atau perpotongan pada satu bidang 

antara dua atau lebih jalur jalan raya dengan lalu lintas masing-masing, dan pada 

titik-titik persimpangan dilengkapi dengan lampu sebagai rambu-rambu lalu 

lintas. Simpang bersinyal merupakan bagian dari sistem kendali waktu yang 

dirangkai kalau sinyal aktuasi kendaraan, biasanya memerlukan metode dan 

perangkat lunak khusus dalam analisanya. 

Pada umumnya sinyal lalu lintas digunakan untuk : 

• Untuk menghindari kemacetan sebuah simpang oleh arus lalu lintas yang 

berlawanan, sehingga kapasitas simpang dapat dipertahankan selama keadaan 

lalu lintas puncak. 

• Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh 

tabrakan antara kendaraan-kendaraan yang berlawanan arah. 

• Untuk mempermudah menyeberangi jalan utama bagi kendaraan dan/atau 

pejalan kaki dari jalan minor. 

Pola urutan lampu lalu lintas yang digunakan di Indonesia mengacu pada 

pola yang dipakai di Amerika Serikat, yaitu : merah, kuning dan hijau. Hal ini 

untuk memisahkan atau menghindari terjadinya konflik akibat pergerakan lalu 

lintas lainnya. 

2.5.2.1 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 kendaraan untuk kondisi terlindung dan terlawan dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 2.26 
Ekivalensi Mobil penumpang (emp)  

Untuk Perhitungan Simpang Bersinyal 

Tipe kendaraan emp 
Pendekat terlindung Pendekat terlawan 

LV 
HV 
MC 

1.0 
1.3 
0.2 

1.0 
1.3 
0.4 

Sumber : MKJI, 1997 
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Pendekat rasio kendaraan belok kiri (ρLT) dan rasio kendaraan belok kanan 

(ρRT) dihitung dengan rumus : 

    ρLT = 
)/(

)/.(
jamsmpTotal

jamsmpLT  

    ρRT = 
)/(

)/.(
jamsmpTotal

jamsmpRT  

Di mana : 

LT   =  volume kendaraan yang belok kiri 

  RT   =  volume kendaraan yang belok kanan 

Rasio kendaraan tidak bermotor dihitung dengan rumus : 

ρLT = 
QMV
QUM  

Di mana : QUM  =  arus kendaraan tidak bermotor (kend/jam) 

QMV  =  arus kendaraan bermotor (kend/jam) 
 
2.5.2.2 Penggunaan Sinyal 

1. Fase 

Fase adalah jumlah rangkaian isyarat yang digunakan untuk mengatur 

arus yang diperbolehkan untuk bergerak/berjalan. Jika akan diadakan 

perubahan fase sinyal, maka pengaturan dengan dua fase dapat dijadikan 

sebagai alternatif awal, karena pada umumnya akan menghasilkan kapasitas 

yang lebih besar dan tundaan rata-rata yang lebih kecil dengan pengaturan 

fase yang lain. 

Bila arus belok kanan dari satu kaki dan atau arus belok kanan dari kiri 

lawan arah terjadi pada fase yang sama, arus ini dinyatakan sebagai terlawan 

(opposed), sedangkan arus belok kanan yang dipisahkan fasenya dengan arus 

lurus atau belok kanan tidak diijinkan, maka arus ini dinyatakan sebagai 

terlindung (protected). 

2. Waktu merah semua dan waktu hilang 

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. 
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Titik konflik kritis dari setiap fase adalah titik yang menghasilkan 

waktu merah semua terbesar yang dihitung dengan rumus: 

MERAH SEMUA =  ⎥
⎦

⎤
−⎢

⎣

⎡ +

AV

AV

EV

EVEV

V
L

V
IL  

Di mana : 

LEV,LAV  = Jarak dari garis henti ke titik konflik masing-masing untuk   

kendaraan yang berangkat dan yang datang (m) 

IEV =  Panjang kendaraan yang berangkat (m) 

VEV,VAV  = Kecepatan masing-masing untuk kendaraan yang berangkat 

dan yang datang (m/det) 

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 

 =   Σ (merah semua+ kuning) 

Di mana : 

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) 

 
2.5.2.3 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. 
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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 kendaraan LTOR dapat mendahului antrian 

kendaraan lurus dan belok kanan dalam pendekat selama sinyal merah. 

Selanjutnya arus lalu lintas belok kiri langsung (QLTOR) tidak di sertakan 

dalam perhitungan waktu sinyal dan kapasitas, sehingga :  

Q =  QST + QRT 

Lebar pendekat efektif ditentukan dengan rumus : 

We  =  min (Wa – WLTOR) 

 =  min Wmasuk 

Periksa lebar keluar (hanya untuk tipe pendekat P) 

Jika WKELUAR < We x (1-PRT) 

Maka We = WKELUAR 

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 

Lebar pendekat efektif ditentukan dengan rumus : 

We   =  min WA 

   =  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 
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Gambar 2.6 
Pendekat dengan dan tanpa Pulau Lalu lintas 

 
3. Penentuan waktu sinyal  

Untuk keadaan dengan kendali waktu tetap dilakukan berdasarkan metode 

Webster (1966) untuk meminimumkan tundaaan total pada suatu simpang. 

a. Waktu Siklus 

c = ( 1,5 x x LTI + 5 ) / ( 1 – ΣFRcrit )    

Keterangan :  

c = Waktu siklus sinyal (detik) 

LTI = Jumlah waktu hilang per siklus (detik) 

FR = Arus dibagi dengan arus jenuh (Q/S) 

FRcrit = Nilai FR  tertinggi   dari   semua   pendekat  yang 

                berangkat pada suatu fase sinyal 

ΣFRcrit = Rasio arus  simpang = jumlah  FRcrit  dari  semua  

                fase pada  siklus tersebut  

b. Waktu Hijau 

gi = ( c – LTI ) x FRcrit / ΣFRcrit      

Keterangan : 

gi = Tampilan waktu hijau pada fase i (detik) 

 
4. Arus Jenuh Dasar 

Arus jenuh dasar (So) yaitu besarnya keberangkatan antrian dalam pendekat 

selama kondisi ideal (smp/jam hijau). 

Dengan Pulau Tanpa Pulau

W MASUKWLTOR

WA

W KELUAR

WLTOR

WA

W MASUK

W KELUAR
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a. Untuk pendekat tipe P (arus terlindung) 

Dihitung dengan rumus : 

S0 = 600 x We smp/jam hijau 

b. Untuk pendekat tipe O (arus terlawan) 

So ditentukan berdasarkan grafik arus jenuh dasar (So) untuk pendekat 

tipe O. Sebagai fungsi dari lebar efektif (We), arus belok kanan dari arah 

diri (QRT) dan arus belok kanan dari arah lawan (QRTO). 

 
5. Faktor Penyesuaian 

Faktor-faktor penyesuaian untuk simpang bersinyal yaitu : 

● Faktor penyesuaian ukuran kota (FCS) 

Faktor penyesuaian ukuran kota dapat diperoleh dari tabel berikut : 

Tabel 2.27 
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 
 
● 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 2.28 
Faktor Penyesuaian Tipe Lingkungan Jalan, Hambatan Samping  

dan Kendaraan tak bermotor (FSF) 

Lingkungan 
jalan 

Hambatan 
samping 

Tipe Fase Rasio kendaraan tak bermotor (PUM) 
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 
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Pemukiman 
(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 
0.89 
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 
(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 

 

● Faktor penyesuaian kelandaian (FG) 

Faktor penyesuaian kelandaian (FG) ditentukan dengan grafik berikut : 
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Sumber : MKJI, 1997 

Gambar 2.7 
Grafik Faktor Penyesuaian untuk Kelandaian (FG) 

 
● Faktor penyesuaian parkir (FP)  

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

 FP   =  [LP/3 – (WA – 2) x (LP/3 – g) / WA] / g 

Di mana : 

LP = Jarak antara garis henti dan kendaraan yang diparkir 

pertama (m) (atau panjang dari jalur pendek) 

WA  = Lebar pendekat (m) 

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

Atau dengan grafik berikut : 
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Jarak Garis Henti - Kendaraan Parkir Pertama (m) LP 
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Sumber : MKJI, 1997 

 Gambar 2.8 
Grafik Faktor Penyesuaian untuk Pengaruh Parkir dan Lajur 

Belok Kiri yang Pendek (FP) 
 

● Faktor penyesuaian belok kiri (FLT)  

a. 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 

Dimana : PLT  = Rasio belok kiri 

b. Untuk pendekat tipe terlawan (O) pada umumnya lebih lambat, maka 

tidak diperlukan penyesuaian untuk pengaruh rasio belok kiri. 

 
● Faktor penyesuaian belok kanan (FRT)  

a. 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   

Dimana :       PRT  =  Rasio belok kanan 

b. Untuk pendekat dengan kondisi selain seperti yang tersebut pada 

bagian a) di atas nilai FRT = 1,0 

 
6. Arus Jenuh yang disesuaikan (S) 

Yaitu besarnya keberangkatan antrian dalam pendekat selama kondisi tertentu 

setelah disesuaikan dengan kondisi persimpangan (smp/jam hijau). 
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Nilai arus jenuh yang disesuaikan dihitung dengan rumus : 

S = S0 x Fcs x FSF x FG x FP x FRT x FLT 

Di mana : 

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

S0 =   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 penyesuaiann belok kanan 

FLT =   faktor penyesuaian belok kiri 

 
7. Rasio Arus / Rasio Arus Jenuh 

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

 FR  =  Q / S 

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

 IFR  =  Σ (FRcrit) 

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

 PR  =  FRcrit / FR 

 
8. Waktu Siklus dan Waktu Hijau 

a.   Waktu siklus sebelum penyesuaian 

Waktu siklus sebelum penyesuaian (cua) dihitung dengan rumus : 

Cua  =  (1,5 x LTI + 5) / (1 – IFR) 

Dimana : 

 Cua  =  waktu siklus sebelum penyesuaian sinyal (det) 

 LTI =  waktu hilang total per siklus (det) 

IFR =  rasio arus simpang = Σ (FRcrit) 

Untuk memperoleh waktu siklus yang optimal, dapat dilihat batasan-

batasan seperti tabel berikut : 
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Tabel 2.29 
Daftar Batasan Waktu Siklus yang Disarankan 

Tipe pengaturan Waktu siklus yang layak (det) 
Pengaturan dua – fase 
Pengatran tiga – fase  
Pengaturan empat - fase 

40 – 80 
50 – 100 
80 - 130 

Sumber: MKJI, 1997 

 
b.   Waktu hijau 

Waktu hijau (g) dapat dihitung dengan rumus : 

 gi  =  (cua – LTI) x PRi 

Di mana : 

 gi =  tampilan waktu hijau pada fase I (det) 

 cua =  waktu siklus sebelum penyesuaian (det) 

 LTI =  waktu hilang total per siklus 

 PRi   =  rasio fase FRcrit/Σ (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 

Keterangan : 

g : waktu hijau dalam fase-I (detik) 

LTI : Total waktu hilang per siklus (detik) 

PRi : Perbandingan fase FRkritis / Σ (FRkritis) 

d. Kapasitas dan Derajat Kejenuhan 

Kapasitas (C) adalah jumlah lalulintas maksimum yang dapat ditampung 

oleh suatu pendekat dalam waktu tertentu. Untuk menghitung kapasitas 

digunakan rumus : 

 C  =  S x g/c 

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

masing pendekat. 

 DS  =  Q / C   
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e. 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 
⎢
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤−
+−+−

C
DSDSDS )5,0()1()1( 2  

Di mana : 

C = kapasitas (smp/jam) 

NQ1 = jumlah smp yang tersisa dari fase hijau 

sebelumnya (smp) 

DS = derajad kejenuhan 

• Untuk DS ≤ 0,5 

NQ1 = 0 

Jumlah antrian yang datang selama fase merah (NQ2) dihitung 

dengan rumus: 

NQ2 = c x 
36001

1 Qx
GRxDS

GR
−
−  

Di mana : 

NQ2 = jumlah smp yang datang selama fase merah 

DS = derajat kejenuhan 

GR = rasio hijau = gi/c 

c = waktu hijau (detik) 

Q = arus lalu lintas pada tempat masuk di luar LTOR 

(smp/jam) 

Jumlah antrian kendaraan secara keseluruhan adalah: 

NQ    =    NQ1 + NQ2 

Panjang antrian (QL) didapat dengan mengalikan NQmax dengan luas 

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

dengan lebar masuk pendekat. 



 

 
 

II - 50 

QL = 
Wmasuk

xNQ 20.max  

2. Kendaraan terhenti 

Laju 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 : 

 
( )
( ) 3600x 

Cx  Q
NQx  0,9   NS =  

Jumlah kendaraan terhenti (Nsv) untuk masing-masing pendekat 

dihitung dengan rumus : 

 Nsv= Q x NS 

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

dihitung dengan rumus : 

 NSTOT = 
TOTQ
Nsv∑  

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 + 
C
xNQ 36001  

Di mana: 

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

  c =   Waktu siklus disesuaikan disesuaikan (det) 

  A =   
)1(
)1(5,0

GRxDS
GRx

−
−  

  GR =   Rasio hijau = g/c 

DS =   Derajat kejenuhan 
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C =   Kapasitas (smp/jam) 

NQ1 =   Jumlah smp yang tersisa dari fase hijau (smp) 

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 : 

 
( ) ( )

( )4x P
6x Px P - 1 

 DG 
SV

TSV=  

Di mana: 

 Dg  =  tundaan geometri rata-rata pendekat 

 Psv =  rasio kendaraan terhenti pada pendekat = min (NS) 

 PT =  rasio kendaraan berbelok pada pendekat. 

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

c. Tundaan rata-rata (DR) 

 (DR) = DT+ DG 

d. Tundaan total (Dtotal) 

Dtotal = D x Q 

e. Tundaan rata-rata samping (Dj) 

 Dj = 
Qtotal

Dtotal∑  

f. Peluang antrean (QP %) 

Rentang nilai peluang antrean dihitung sebagai berikut : 

QP % = 47,71 DS – 24,68 DS2 + 56,47 DS3  

Sampai : 

QP % = 9,02 DS + 20,66 DS2 + 10,49 DS3  

 

2.6 PERTUMBUHAN LALU LINTAS 

Untuk memeperkirakan pertumbuhan lalu lintas di masa yang akan datang 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 
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   LHRn = LHRo ( 1 + i )n    

Keterangan : 

LHRn :  LHR pada n tahun yang akan datang 

LHRo :  LHR pada tahun sekarang 

i :  Pertumbuhan lalu lintas (%) 

n :  Selisih waktu tahun yang akan datang dengan tahun sekarang 

Dalam penentuan nilai pertumbuhan ( i ) dari LHR, dipengaruhi beberapa 

faktor, antara lain :   

1. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk mempengaruhi pergerakan lalu lintas, karena setiap 

aktivitas kota secara langsung akan menimbulkan pergerakan lalu lintas, di 

mana subyek dari lalu lintas tersebut adalah penduduk. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tolak ukur keberhasilan 

pembangunan dibidang ekonomi dari suatu daerah, semakin meningkat PDRB 

suatu daerah maka arus pergerakan lalu lintas sebagai wujud distribusi 

pembangunan akan meningkat pula. 

3. Jumlah kepemilikan kendaraan  

Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah akan menuntut terpenuhinya sarana 

angkutan yang memadai dan tercermin dengan adanya peningkatan 

kepemilikan kendaraan yang ada. Akibatnya akan terjadi peningkatan jumlah 

arus lalu lintas. 

Dari ketiga variabel bebas sebagai penentu tingkat pertumbuhan lalu lintas 

di atas, maka langkah selanjutnya melakukan beberapa Analisis Regresi. Analisa 

regresi digunakan untuk memperoleh persamaan estimasi dan untuk mengetahui 

apakah dua variabel yaitu variabel tidak bebas (dependent) dan variabel bebas 

(Independent) mempunyai hubungan atau tidak.  

Persamaan estimasi tersebut yaitu : 

   Y = A + BX      

Keterangan : 

Y :  Variabel tidak bebas (dependent) 
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X :  Variabel bebas (Independent) 

A :  Konstanta / intersep 

B :  Koefisien regresi / slope garis regresi 

Harga A dan B dapat dicari dengan persamaan : 

( )
( )∑ ∑

∑∑∑
−

−−
= 22Xnx

XYnx
  B

X

YX
  , 

( )
n

XBxY
  A ∑∑ −

=    

Keterangan : 

Y :  Rata-rata / mean dari nilai variabel tidak bebas (dependent) 

X :  Rata-rata / mean dari nilai variabel bebas (independent) 

n :  Jumlah pengamatan 

Dari perhitungan dengan cara regresi linear di atas dapat diprediksikan 

pertumbuhan lalu lintas sebesar X %. Data lalu lintas di persimpangan 

merupakan data yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan pada tahun 

pengamatan, misalkan tahun pengamatan tahun 2003, sehingga untuk 

menghitungnya perlu ditinjau dengan menggunakan angka pertumbuhan lalu 

lintas. Angka pertumbuhan lalu lintas diperoleh dengan melakukan cek silang 

dari data lalu lintas data harian rata-rata dari 5 tahun sebelumnya yaitu data 

dari tahun 1998 sampai tahun 2002. 

Untuk memprediksikan lalu lintas di persimpangan untuk tahun 2004 sampai 

2007 dapat dihitung dengan rumus : 

F = P ( 1 + i )n 

 Data :   Data 2003 = Data 2003 

  Data 2004 = Data 2003 ( 1 + i )1 

  Data 2005 = Data 2004 ( 1 + i )2 

  Data 2006 = Data 2005 ( 1 + i )3 

  Data 2007 = Data 2006 ( 1 + i )4 

Dimana : 

i = angka pertumbuhan 
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2.7 ANALISA KELAYAKAN 

Menurut Woodhead, dkk buku terjemahan (1992-1994), penelitian 

kelayakan (Assessment of Feasibility) meliputi penentuan apakah penyelesaian 

terhadap suatu masalah itu sesuai, dapat diterima, dan dapat dicapai. Aspek-aspek 

ini sangat penting karena keputusan implementasi umumnya dikaitkan dengan 

kelayakan sistem atau proyek yang diusulkan. Sedangkan dalam implementasinya 

yang dianalisis adalah kelayakan dari suatu proyek. 

Hasil dari studi/analisa kelayakan adalah rekomendasi mengenai perlu 

tidaknya proyek yang dikaji untuk dilanjutkan pada tahap lebih lanjut. 

Penilaian Kelayakan dibedakan menjadi 5 macam yaitu : 

1. Kelayakan Perekayasaan (Engineering Feasibility) mengharuskan agar sistem 

mampu mejalankan fungsi yang harus dikehendaki. Prosedur analisis 

perancangan ini seperti yang diuraikan buku-buku pegangan standar tentang 

perekayasaan dapat digunakan menunjukkan kemampuan sistem yang 

diusulkan dalam menjalankan fungsinya.  

2. Kelayakan Ekonomi (Economiy Feasibility) jika nilai total dari manfaat yang 

dihasilkan sistem tersebut melebihi biaya yang ditimbulkan. Kelayakan 

ekonomi tergantung pada kelayakan perekayasaan karena suatu sistem harus 

mampu menghasilkan keluaran yang dihasilkan guna menghasilkan manfaat. 

3. Kelayakan Keuangan (Finance Feasibility) dapat atau mungkin pula tidak 

berkaitan dengan kelayakan ekonomi. Pemilik proyek harus mempunyai dana 

yang cukup untuk membiayai pemasangan dan pengoperasian sistem, sebelum 

sistem tersebut dinyatakan layak secara keuangan.  

4. Kelayakan Lingkungan (Environment Feasibility) mencakup penilaian 

konsekuensi-konsekuensi lingkungan dan sistem yang diusulkan. Karena 

meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pengaruh jangka pendek dan 

jangka panjang terhadap lingkungan, maka pengembangan dan penerapan 

sebagian besar sistem perekayasaan yang berukuran apapun mengharuskan 

penelaahan ini menghasilkan apa yang dikenal dengan perumusan dampak 

lingkungan.   



 

 
 

II - 55 

5. Kelayakan Politik dan Sosial (Politics and Social Feasibility) terjamin jika 

persetujuan politik yang diperlukan dapat diperoleh dan jika pemakai sistem 

potensial beraksi secara positif terhadap penerapan sistem. Setiap sistem harus 

dikaji ulang pada berbagai tahap perencanaan. Biasanya dukungan politik 

diperoleh setelah pembuktian kelayakan perekayasaan dan ekonomi 

dikemukakan. 

Pada analisa kelayakan data primer dan data sekunder dikumpulkan secara 

lengkap sehingga analisis teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan dapat dilakukan 

lebih detail. Dari studi ini dianalisis secara lebih rinci beberapa alternatif model 

desain yang ada. 

Ada beberapa kriteria tentang hal-hal yang memerlukan analisa kelayakan 

yaitu : 

a. Menggunakan dana publik yang cukup besar 

b. Mempunyai sifat ketidakpastian dan resiko cukup tinggi 

c. Memiliki indikasi kelayakan yang tinggi, dan lain-lain 

Fungsi kegiatan analisa kelayakan adalah untuk menilai tingkat kelayakan 

alternatif solusi yang ada dan untuk menajamkan analisis kelayakan bagi satu atau 

lebih alternatif solusi yang unggul. 

Maksud dari suatu analisa kelayakan proyek adalah untuk mengkaji sejauh 

mana tingkat kelayakan suatu proyek yang akan dilaksanakan, sedemikian agar 

sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara tepat, efisien, efektif. 

Sedangkan tujuan analisa kelayakan proyek adalah dalam skala yang luas, 

dengan terbatasnya sumber-sumber yang tersedia pemilihan antara berbagai 

macam proyek dapat dilakukan, sedemikian sehingga hanya proyek-proyek yang 

benar-benar layak saja yang terpilih.  

 
2.7.1 Pendekatan Analisis Kegiatan Studi Kelayakan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam studi kelayakan ada 2 cara yaitu : 

a. Metode before and after project 

b. Metode with and without project 
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Metode yang lazim digunakan adalah metode with and without project. 

Dalam hal ini digunakan metode pendekatan pembandingan kondisi dengan 

proyek (with project) dan tanpa proyek (without project), dan atas dasar 

pendekatan kebijakan publik atau pendekatan economic analysis.  

Untuk Tugas Akhir ini, metode with and without project terletak pada 

analisa kelayakan Simpang Jatingaleh tanpa proyek yaitu tidak melakukan apapun 

terhadap Simpang Jatingaleh dan analisa kelayakan dengan proyek yaitu dengan 

menganalisa adanya proyek simpang tak bersinyal, simpang bersinyal dan 

pembangunan jalan layang (fly over) di Simpang Jatingaleh. 

Pendekatan dengan proyek diasumsikan sebagai suatu kondisi, di mana 

diperlukan suatu investasi yang besar, yang dilaksanakan untuk meningkatkan 

kinerja simpang. Sedangkan untuk pendekatan tanpa proyek diasumsikan sebagai 

suatu kondisi, di mana tidak ada investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan 

kinerja simpang, kecuali untuk mempertahankan fungsi pelayanan simpang, yaitu 

pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. 

 
2.7.2 Aspek yang Ditinjau 

Ada beberapa aspek yang ditinjau dalam kegiatan suatu studi kelayakan meliputi : 

a. Aspek teknis 

b. Aspek lingkungan dan keselamatan 

c. Aspek ekonomi 

d. Aspek lain-lain 

a. Aspek Teknis 

1) Lalu Lintas 

a. Untuk evaluasi manfaat ekonomi perlu diketahui besarnya volume 

lalu lintas sekarang dan prakiraan lalu lintas masa depan.  

b. Pertumbuhan lalu lintas dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan. 

Prakiraan pertumbuhan lalu lintas merupakan kombinasi dari 

pertumbuhan normal dengan satu atau lebih jenis pertumbuhan 

lainnya.  
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c. Analisis lalu lintas menghasilkan LHR, yang merupakan lalu lintas 

harian rata-rata.yang diperoleh dari pencacahan lalu lintas selama 

beberapa hari penuh. 

d. Karakteristik dari volume jam sibuk pada hari sibuk diawali dengan 

suatu faktor k. Nilai k ini tergantung pada karakteristik fluktuasi 

dalam waktu dari arus lalu lintas di wilayah studi dan besarnya 

resiko yang diambil untuk terlampauinya prakiraan pertumbuhan 

lalu lintas. 

2) Geometrik 

Jenis persimpangan jalan dan metode pengendaliannya ditetapkan sesuai 

dengan hirarki jalan dan volume lalu lintas yang melewatinya. Jenis 

pengendalian persimpangan dapat berupa pengendalian tanpa rambu, 

dengan rambu hak utama, dengan alat pemberi isyarat lalu lintas 

(APILL), dengan jalan layang (fly over) dan underpass, atau dengan 

persimpangan tak sebidang lainnya. 

b. Aspek Lingkungan dan Keselamatan 

Hal-hal yang mungkin timbul yang dapat mempengaruhi kondisi 

lingkungan harus dianalisis lebih dalam mengenai dampak terhadap 

lingkungan.  

Alternatif solusi yang terpilih diharapkan dapat meningkatkan 

keselamatan lalu lintas. Biaya kecelakaan lalu lintas merupakan komponen 

dari biaya proyek seumur rencana, pengurangan biaya kecelakaan akan 

menjadi manfaat dari peningkatan simpang. Biaya kecelakaan dihitung 

sebagai hasil perkalian jumlah kecelakaan dengan biaya satuan kecelakaan, 

menurut klasifikasi dari kecelakaan. 

c. Aspek Ekonomi 

Biaya-biaya yang tidak diperhitungkan sebagai komponen biaya dalam 

analisis ekonomi, yaitu : 

a. Selisih total biaya operasi kendaraan antara kondisi dengan proyek dan 

kondisi tanpa adanya proyek diperhitungkan sebagai manfaat. 
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b. Biaya kecelakaan lalu lintas berhubungan langsung dengan lalu lintas 

yang melewati simpang. Penurunan biaya kecelakaan, yang 

menggambarkan peningkatan dalam keselamatan, diperhitungkan sebagai 

manfaat. 

d. Aspek lain-lain 

Aspek lain-lain meliputi aspek non ekonomi yang dapat mempengaruhi 

kelayakan suatu produk secara keseluruhan. Aspek-aspek ini dapat 

diperhitungkan pada waktu menentukan rekomendasi akhir dari studi ini 

melalui suatu metode multi kriteria. 

Untuk Tugas Akhir ini, kelayakan yang ditinjau hanya kelayakan terhadap 

aspek teknis saja, yaitu menganalisi karakteristik dari volume jam-jam puncak 

untuk kondisi eksiting dan kondisi perkiraan umur rencana yang akan datang 

dengan berdasarkan pertumbuhan lalu lintas yang terjadi. 

 
2.7.3 Biaya Operasi Kendaraan 

Menurut Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi 

Bandung (LAPI-ITB), Biaya Operasi Kendaraan (BOK) merupakan suatu nilai 

yang menyatakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasian suatu 

kendaraan. Penghematan BOK merupakan penghematan yang diperoleh oleh 

pengendara kendaraan setelah adanya proyek dengan relatif bila tidak ada proyek 

tersebut. BOK terdiri atas beberapa komponen, sebagai berikut : 

a. BOK tidak tetap (Running Cost) yaitu biaya yang dikeluarkan pada saat 

kendaraan beroperasi dan sangat bervariasi tergantung hasil yang diproduksi 

seperti jarak tempuh atau jumlah penumpang / barang yang di angkut. 

Terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut : 

1. Konsumsi bahan bakar, yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan, 

kelandaian jalan, kecepatan operasi, dan kekasaran permukaan jalan 

2. Konsumsi minyak pelumas, yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan 

kekasaran permukaan jalan 

3. Pemakaian ban, yang dipengaruhi oleh kecepatan operasi dan jenis 

kendaraan 
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4. Biaya pemeliharaan kendaraan, yang meliputi suku cadang dan upah 

montir, yang dipengaruhi oleh jumlah pemakaian dan kondisi permukaan 

jalan 

b. Biaya Tetap (Fixed Cost), yaitu biaya yang terjadi pada awal 

dioperasikannya suatu sistem angkutan umum, meliputi : 

1. Asuransi 

2. Bunga Modal 

3. Depresiasi (penyusutan kendaraan) 

4. Nilai Waktu 

Data-data dasar yang diperlukan untuk perhitungan BOK adalah sebagai 

berikut : 

1. Harga satuan bahan bakar bensin (Rp/liter) 

2. Harga satuan bahan bakar solar (Rp/liter) 

3. Harga satuan minyak pelumas untuk mesin berbahan bakar bensin 

(Rp/liter) 

4. Harga satuan minyak pelumas untuk mesin berbahan bakar solar (Rp/liter) 

5. Harga kendaraan baru dan ban baru (Rp) 

6. Harga kendaraan terdepresiasi (Rp) 

7. Jarak tempuh rata-rata tahunan kendaraan ( km ) 

8. Asuransi (Rp) 

9. Tingkat suku bunga (%) 

10. Umur kendaraan (tahun) 

Untuk analisa BOK juga dibutuhkan beberapa variabel analisa yaitu : 

1. Kecepatan Perjalanan (Travel Speed) 

Kecepatan kendaraan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

perhitungan biaya operasi kendaraan, karena kecepatan kendaraan 

mempengaruhi konsumsi bahan bakar, minyak pelumas serta ban. 

2. Kondisi Lalu lintas 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi lalu lintas. 
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3. Geometrik Jalan 

Data geometrik jalan yang dikumpulkan meliputi data panjang jalan dan 

kelandaian jalan 

4. Kekasaran Permukaan Jalan (Road Surface Roughness) 

Survey kekasaran permukaan jalan (road surface roughness) dilakukan 

dengan memakai alat Bump Integrator (BI). 

Ada banyak model yang bisa digunakan untuk analisa BOK, namun disini 

hanya akan akan dijelaskan 2 model untuk analisa BOK. Berikut adalah uraian 

tentang model analisa Biaya Operasi Kendaraan yaitu : 

A. Model yang digunakan IRMS (Intra-Urban Road Management System) 

Formulasi yang digunakan untuk memperoleh Biaya Operasi 

Kendaraan adalah sebagai berikut : 

( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= 22

index IRIeIRI *VdcV
V
b a BOK    

Dimana : 

V :  Kecepatan pada ruas jalan (km/jam) 

IRI :  Roughness (m/km) 

a,b,c,d,e :  Koefisien yang telah diestimasikan pada tabel diatas 

exp :  Konstanta exponensial (2,718282) 

r2 :  Koefisien kuadrat dari korelasi perkalian 

Dimana untuk kendaraan berat dalam studi ini konstanta regresinya 

diasumsikan sebagai rata-rata dari bus besar dan truck medium, dan untuk 

sepeda motor konstanta regresinya sebesar 0,3 dari konstanta mobil dan 

untuk kendaraan tidak bermotor digunakan nilai sebesar 0,5 dari konstanta 

mobil. Metode ini biasa digunakan oleh Bina Marga. 

 
B. Model PCI (Non-Toll Road) 

Model ini didasarkan pada kecepatan tempuh dan menggunakan 

persamaan-persamaan yang bergantung pada besarnya kecepatan. 

Berdasarkan model perhitungan BOK, maka hanya akan diperhitungkan 

faktor-faktor tertentu yang dianggap memberikan pengaruh terhadap 



 

 
 

II - 61 

komponen-komponen yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap 

nilai BOK. Faktor-faktor yang dimaksud adalah kondisi geometri jalan, lalu 

lintas dan kekasaran permukaan jalan (roughness). Model yang digunakan 

untuk analisa BOK dalam laporan Tugas Akhir ini adalah Model PCI (Non-

Toll Road). 

Persamaan BOK untuk jalan non tol, meliputi : 

1. Konsumsi Bahan Bakar  

Konsumsi bahan bakar = basic fuel ( 1 + ( kk + kl + kr )) 

Dimana : basic fuel dalam liter/1000 km 

 kk : koreksi akibat kelandaian 

 kl : koreksi akibat kondisi lalu lintas 

 kr : koreksi akibat kekasaran jalan (roughness) 

Persamaan konsumsi bahan bakar, yaitu : 

a) Gol I (sedan) : Y = 0,05693V2 – 6,42593V + 269,18576 

b) Gol IIA (bus) : Y = 0,21692V2 – 24,1549V + 954,78824 

c) Gol IIB (truk) : Y = 0,21557V2 – 24,17699V + 947,80882 

       Y = Konsumsi bahan bakar (liter per 1000 km) 

V = Kecepatan (km/jam) 

Faktor koreksi konsumsi bahan bakar dinyatakan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.30 
Faktor Koreksi Akibat Kelandaian 

Koreksi Kelandaian Negatif ( kk ) 
g < -5 % -0,337 

-5 % ≤ g  ≤ 0 % -0,158 

Koreksi Kelandaian Positif ( kk ) 
0 % ≤ g  ≤ 5 % 0,400 

g ≥ 5 % 0,820 
Sumber : LAPI-ITB (1997) 
 

Tabel 2.31 
Faktor Koreksi Akibat Kekasaran dan (v/c) 

Koreksi Lalu lintas ( kl ) 
0 ≤ v/c ≤ 0,6 0,050 

0,6 ≤ v/c ≤ 0,8 0,185 
v/c  ≥ 0,8 0,253 

Koreksi Kekasaran ( kr ) 
< 3 m / km 0,035 
≥ 3 m/ km 0,085 

Sumber : LAPI-ITB (1997) 
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2. Konsumsi Minyak Pelumas  

Persamaan konsumsi minyak pelumas : 

a) Gol I (sedan) : Y = 0,00037V2 – 0,04070V+2,20403 

 b) Gol IIA (bus) : Y = 0,00209V2 – 0,24413V + 13,29445 

c) Gol IIB (truk) : Y = 0,00186V2 – 0,22035V + 12,06486 

Y = Konsumsi oli mesin (liter per 1000 km) 

V = Kecepatan (km/jam) 

Konsumsi dasar minyak pelumas (liter/km) untuk jalan non tol dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.32 
Konsumsi Dasar Minyak Pelumas (liter/km) 

Kecepatan 
( km/jam ) 

Jenis Kendaraan 

Golongan I Golongan II Golongan III 
10 – 20 0,0032 0,0060 0,0049 
20 – 30 0,0030 0,0057 0,0046 
30 – 40 0,0028 0,0055 0,0044 

40 – 50 0,0027 0,0054 0,0043 
50 – 60 0,0027 0,0054 0,0043 
60 – 70 0,0029 0,0055 0,0044 
70 – 80 0,0031 0,0057 0,0046 
80 – 90 0,0033 0,0060 0,0049 
90 – 100 0,0035 0,0064 0,0053 
100 - 110 0,0038 0,0070 0,0059 

Sumber : LAPI-ITB ( 1997 ) 

 
Konsumsi dasar ini kemudian dikoreksi lagi menurut tingkatan 

roughness seperti yang terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.33 
Faktor Koreksi Konsumsi Minyak Pelumas 

Nilai Kekasaran Faktor Koreksi 
< 3 m /km 1,00 
> 3 m / km 1,50 

Sumber : LAPI-ITB ( 1997 ) 

 
3. Konsumsi Ban     

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi kondisi atau umur ban, yaitu : 

1. Rolling Friction, yaitu gesekan antara ban dengan permukaan jalan 
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2. Gaya Longitudinal dan Transversal yang menyebabkan gesekan 

pada sebagian permukaan ban. Gaya tersebut terjadi akibat 

pengereman, akselerasi dan tikungan 

3. Gesekan akibat Driving Force, yang diakibatkan tekanan udara yang 

terjadi pada saat kendaraan melakukan tanjakan dan atau 

pengurangan kecepatan 

Persamaan konsumsi ban : 

a) Gol I (sedan) : Y = 0,0008848 V – 0,0045333 

b) Gol IIA (bus) : Y = 0,0012356 V – 0,0064667 

c) Gol IIB (truk) : Y = 0,0015553 V – 0,0059333 

Dimana : Y = Pemakaian ban per 1000 km 

     V = Kecepatan berjalan (km/jam)  

4. Biaya Pemeliharaan  

Biaya pemeliharaan terdiri dari biaya suku cadang dan upah 

montir/tenaga kerja yang berlaku untuk perhitungan BOK pada jalan 

non tol, sedangkan menurut PCI persamaannya sebagai berikut : 

1. Suku Cadang 

a) Gol I (sedan) : Y = 0,0000064V + 0,0005567 

b) Gol IIA (bus) : Y = 0,0000332V + 0,00020891 

c) Gol IIB (truk) : Y = 0,0000191V + 0,00015400 

        Y = Biaya suku cadang dikalikan dengan harga 

kendaraan yang terdepresiasi per 1000 km 

             V = Kecepatan (km/jam) 

2. Montir 

a) Gol I (sedan) : Y = 0,00362V + 0,36267 

b) Gol IIA (bus) : Y = 0,02311V + 1,97733 

c) Gol IIB (truk) : Y = 0,01511V + 1,21200 

       Y = Jam kerja mekanik dikalikan dengan upah 

per jam per 1000 km 

                             V = Kecepatan (km/jam) 
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5. Biaya Penyusutan (Depresiasi) 

Biaya depresiasi berlaku unutk perhitungan BOK pada jalan tol maupun 

non tol. Persamaannya adalah sebagai berikut : 

a) Gol I (sedan)   : Y = 1 / (2,5 V + 125) 

b) Gol IIA (bus)   : Y = 1 / (9,0 V + 450) 

c) Gol IIB (truk)    : Y = 1 / (6,0 V + 300) 

                       Y = Depresiasi dikalikan dengan setengah dari 

harga kendaraan terdepresiasi per 1000 km. 

       V = Kecepatan (km/jam) 

6. Bunga Modal     

Biaya bunga modal per kendaraan-km yang dilambangkan dengan INT 

dan diekspresikan sebagai fraksi dari harga kendaraan baru diberikan 

dalam persamaan berikut : 

 INT = AINT / AKM 

Dimana :  AINT =  Rata-rata  bunga  modal  tahunan  dari  kendaraan 

yang diekspresikan sebagai fraksi dari kendaraan 

baru = 0,01 (ANV / 2) 

AINV =  Bunga modal tahunan dari kendaraan baru 

AKM = Rata-rata jarak tempuh tahunan (km) kendaraan    

Bunga modal juga dapat diperhitungkan dengan metode Road User Cost 

Model (1991), besarnya biaya bunga modal per kendaraan per 1000 km 

ditentukan oleh persamaan berikut : 

 BUNGA MODAL = 0,22 % x (harga kendaraan baru) 

7. Asuransi     

Biaya asuransi berlaku untuk perhitungan BOK pada jalan tol maupun 

jalan non tol. Persamaannya adalah : 

a) Gol I (sedan)  : Y = 38 / (500V) 

b) Gol IIA (bus)  : Y = 60 / (2571,42857V) 

c) Gol IIB (truk)  : Y = 61 / (1714,28571V) 

                       Y  = Asuransi dikalikan dengan harga kendaraan 

baru per 1000 km. 
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    V = Kecepatan (km/jam) 

8. Nilai Waktu     

Nilai waktu atau nilai penghematan waktu didefinisikan sebagai jumlah 

uang yang rela dikeluarkan oleh seseorang untuk menghemat satu satuan 

waktu perjalanan.  

Persamaan dari nilai waktu yaitu : 

a) Gol I (sedan)     : Y = -  

b) Gol IIA (bus)  : Y = 1000 / V 

c) Gol IIB (truk) : Y = 1000 / V 

    Y = Jam perjalanan dikalikan dengan upah per jam 

per 1000 km. 

     V = Kecepatan (km/jam) 

Sampai saat ini, belum didapatkan besaran nilai waktu yang berlaku 

untuk Indonesia. Di bawah ditampilkan besaran nilai waktu beberapa 

kajian yang pernah dilakukan. 

Tabel 2.34 
Nilai Waktu Setiap Golongan Kendaraan 

Rujukan 
Nilai waktu (Rp/jam/kendaraan) 

Golongan I Golongan 
IIA Golongan IIB 

PT. Jasa Marga ( 1990-1996 ) 12,287 18,534 13,768 
Padalarang-Cileunyi ( 1996 ) 3,385-5,425 3,827-38,344 5,716 

Semarang ( 1996 ) 3,411-6,221 14,541 1,506 
IHCM ( 1995 ) 3,281 18,212 4,971 

PCI ( 1979 ) 1,341 3,827 3,152 
JIUTR Northern Extension 

( PCI, 1989 ) 7,067 14,670 3,659 

Surabaya-Mojokerto 
( JICA, 1991 ) 8,880 7,960 7,980 

Sumber : LAPI-ITB (1997) 

 

2.7.4 Kekasaran Pemukaan Jalan (Roughness) 

Kekasaran permukaan jalan sangat mempengaruhi tingkat kenyamanan 

mengemudi. Kekasaran permukaan jalan merupakan perbandingan dari kondisi 

profil vertikal badan jalan terhadap panjang jalan itu sendiri. Tingkat kenyamanan 

dan kinerja dinyatakan dengan 2 cara, yaitu dengan skala Indeks Kondisi Jalan 
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(Road Condition Index = RCI) dengan metode pengamatan secara langsung 

(visuil) dan dengan alat Roughometer yang dinyatakan dalam International 

Roughness Index (IRI) dinyatakan dalam m/km. Data kekasaran permukaan jalan 

ini hanya digunakan sebagai data penunjang dalam perhitungan biaya operasi 

kendaraan. Semakin kecil nilai IRI maka kondisi jalan semakin baik (rata dan 

teratur). Skala RCI bervariasi antara 2-10 dengan pengertian sebagai berikut : 

Tabel 2.35 
Skala Indeks Kondisi Jalan (RCI) 

Nilai RCI Kondisi Permukaan Jalan Secara Visuil 
8 – 10 Sangat rata dan teratur 
7 – 8 Sangat baik, umumnya rata 
6 – 7 Baik 

5 – 6 Cukup, sedikit sekali atau tidak ada lubang, tetapi permukaan jalan 
tidak rata 

4 – 5 Jelek, kadang-kadang ada lubang, permukaan jalan tidak rata 
3 – 4 Rusak, bergelombang, banyak lubang 
2 – 3 Rusak berat, banyak lubang dan seluruh daerah perkerasan hancur 

≤ 2 Tidak dapat dilalui, kecuali dengan kendaraan 4 WD (Jeep) 
Sumber : LAPI-ITB (1997) 

Tabel 2.36 
Konversi Nilai RCI ke IRI 

RCI IRI 

7,6 4 

6,4 6 

5,3 8 

3,5 12 

2,3 16 

Sumber : LAPI-ITB (1997) 

 
Dimana : 

       RCI = 10 x e ( - 0,0501 x IRI^1,220326 )  


