
 

 

2.1 Pengertian Infrastruktur

 Menurut Grigg, 1988 infrastruktur merupakan sistem fisik yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan 

merupakan pendukung utama fungsi

sehari-hari masyarakat. Infrastruktur berfungsi sebagai mediator antara sistem ekonomi 

dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan (al

kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. 

Sebaliknya infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa 

memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak lingkungan 

pada hakekatnya juga akan merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya (sebagai bagian 

dari ekosistem). Oleh karenanya infrastruktur harus dimengerti dan dipahami fungsinya 

sebagai suatu alat untuk menata kehidupan manusia dengan memperhatikan 
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2.2 Pengertian Jalan 

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, definisi jalan adalah 

prasarana transportasi darat yang meliputi 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air serta 

di atas permukaan air, kecuali jalan kereta a
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Infrastruktur  

Menurut Grigg, 1988 infrastruktur merupakan sistem fisik yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur 

merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan 

hari masyarakat. Infrastruktur berfungsi sebagai mediator antara sistem ekonomi 

dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan (alam). Infrastruktur yang 

kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. 

Sebaliknya infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa 

memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak lingkungan 

pada hakekatnya juga akan merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya (sebagai bagian 

dari ekosistem). Oleh karenanya infrastruktur harus dimengerti dan dipahami fungsinya 

sebagai suatu alat untuk menata kehidupan manusia dengan memperhatikan 

Hubungan Antara Sistem Sosial, Ekonomi, Infrastruktur 
dan Lingkungan Alam ( Grigg, 1988) 

 

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, definisi jalan adalah 

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air serta 

di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Menurut Grigg, 1988 infrastruktur merupakan sistem fisik yang digunakan untuk 

ekonomi. Infrastruktur 

fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan 

hari masyarakat. Infrastruktur berfungsi sebagai mediator antara sistem ekonomi 

am). Infrastruktur yang 

kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. 

Sebaliknya infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa 

memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak lingkungan tersebut dan 

pada hakekatnya juga akan merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya (sebagai bagian 

dari ekosistem). Oleh karenanya infrastruktur harus dimengerti dan dipahami fungsinya 

sebagai suatu alat untuk menata kehidupan manusia dengan memperhatikan alam.  

nfrastruktur  

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, definisi jalan adalah 

segala bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air serta 

pi, jalan lori dan jalan kabel. 
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Jalan menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan 

lokal dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah 

jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang 

berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 

rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor merupakan jalan umum 

yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak 

sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal 

merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan 

jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan 

lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan 

ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. 

Sedangkan jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan 

provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan nasional sebagaimana dimaksud 

merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang 

menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan 

provinsi sebagaimana dimaksud merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau 

antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten sebagaimana 

dimaksud merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk 

pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan 

ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan 

lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 

dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota sebagaimana dimaksud 

adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat 

pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan 

antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan 

desa sebagaimana dimaksud merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan 

dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 
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2.3 Pembangunan Jalan sebagai Investasi 

 Jalan sebagai salah satu prasarana infrastruktur transportasi merupakan unsur sentral 

dalam membentuk struktur ruang dan mengarahkan pola pengembangan wilayah atau 

kawasan. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, pembangunan jalan mendorong 

komunikasi dan interaksi antar masyarakat sehingga diharapkan dapat membangun 

toleransi dan menghilangkan kendala akibat perbedaan budaya yang ada di masyarakat. 

Hal ini dapat mendukung pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan 

pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional 

untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan 

sasaran pembangunan nasional. 

 Menurut Ernawi (2007) jaringan jalan harus mampu mengedepankan fungsi 

pelayanan ekonomi yang memperhatikan dengan seksama secara seimbang aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan yang ada. Sehingga keberadaan jalan tidak memberikan dampak 

negatif kepada masyarakat maupun lingkungan lainnya yang ada di sekitarnya. 

Pembangunan jalan harus diselenggarakan dengan tetap memperhatikan daya dukung 

lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

 Untuk menjamin terpenuhinya peran jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 

pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pembangunan jalan agar dapat berdaya guna 

dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Pembangunan jaringan jalan pada hakekatnya ditujukan sebagai rencana dan arah 

dari pengembangan wilayah. Pembangunan jalan harus mempertimbangkan kondisi 

wilayah, baik dari segi potensi wilayah dan sumber daya alam  maupun kondisi 

strategisnya. Sehingga dengan adanya jaringan jalan yang telah terstruktur dengan baik, 

maka berbagai kegiatan investasi akan berkembang dengan efisien dan efektif, yang pada 

akhirnya akan menghasilkan nilai manfaat yang tinggi bagi perkembangan suatu wilayah. 

 

2.4 Peran dan Manfaat Peningkatan Infrastruktur Jalan 

Menurut Suprapti (2012) dampak atau pengaruh keberadaan suatu infrastruktur jalan 

akan dapat menimbulkan dampak positif (manfaat) dan dampak negatif pada masyarakat. 

Dampak negatif akan menjadi faktor penghambat infrastruktur jalan, sedangkan dampak 

positif akan menjadi nilai tambah pada pembangunan atau peningkatan struktur jalan. 
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Manfaat pembangunan dan peningkatan jalan dapat kita ketahui dengan 

mengevaluasi keuntungan yang diberikan sebelum adanya proyek dan setelah adanya 

proyek. Sedangkan dampak positif dan dampak negatif dari pembangunan atau 

peningkatan struktur jalan adalah sebagai berikut : 

 

2.4.1 Dampak Positif Pembangunan dan Peningkatan Jalan 

Beberapa bukti menunjukkan bahwa perbaikan jalan atau pembangunan 

jalan baru akan berdampak cukup signifikan terhadap beberapa aspek, misalnya : 

1. Investasi pada jalan penghubung pedesaan yang membuka daerah terisolasi atau 

mampu mengurangi biaya transportasi memiliki peluang lebih besar 

membangkitkan pembangunan sosial ekonomi 

2. Dengan adanya jalan akan memudahkan akses transportasi jalan antar daerah, 

sehingga bisnis berjalan dengan lancar 

3. Terbentuknya akses jalan semakin memudahkan dan mempersingkat waktu 

tempuh ke pusat-pusat perdagangan, pendidikan dan ke tempat wisata 

4. Tebentuknya kegiatan ekonomi baru di sepanjang jalan 

5. Menekan angka pengangguran karena adanya lapangan kerja baru. 

 

2.4.2 Dampak Negatif Pembangunan dan Peningkatan Jalan 

Hal-hal yang menimbulkan dampak negatif akibat pembangunan ataupun 

perbaikan jalan adalah :  

1. Meningkatnya polusi udara dan juga kebisingan akibat semakin banyaknya 

kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut 

2. Ganti rugi tanah yang nilainya lebih rendah akibat pembebasan lahan 

pembangunan jalan  

 

2.5 Kinerja Jalan 

Dalam menentukan kinerja dari ruas jalan yang diteliti, maka menggunakan metode 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia ( MKJI ) 1997, yang meliputi Volume lalu lintas, 

Kecepatan arus bebas, Kapasitas, Derajat kejenuhan, Kecepatan. 
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2.5.1 Arus dan komposisi lalu lintas 

Dalam MKJI 1997 nilai arus lalu lintas (Q) mencerminkan komposisi lalu 

lintas, dengan menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang (smp). Semua nilai 

arus lalu lintas diubah menjadi satuan mobil penumpang (smp) dengan menggunakan 

ekivalensi mobil penumpang (smp) yang diturunkan secara empiris untuk tipe 

kendaraan ringan (LV) termasuk mobil penumpang minibus, pick-up, truk kecil dan 

jeep, kendaraan berat (HV) termasuk truk dan bus, dan sepeda motor (MC). 

 

2.5.2 Pertumbuhan Lalu Lintas 

Dalam mempresiksi volume lalu lintas untuk tahun yang akan datang, maka 

dibutuhkan angka pertumbuhan lalu lintas. Pertumbuhan lalu lintas dapat diketahui 

dari data LHR tahun-tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan lalu lintas tiap tahun 

belum tentu sama, oleh karenanya untuk menentukan prediksi LHR tahun yang akan 

datang bisa ditentukan dengan merata-rata angka pertumbuhan tahun-tahun 

sebelumnya. Angka pertumbuhan lalu lintas dipengaruhi oleh jumlah kendaraan dan 

juga pertumbuhan penduduk.  

Untuk menentukan angka pertumbuhan lalu lintas dalam penelitian ini 

menggunakan persamaan analisis aritmatik sebagai berikut : 

�� = ��(1 + �)� 

Dimana : 

Po  : Data awal tahun yang diketahui 

Pn  : Data pada tahun ke –n dari tahun terakhir 

n  : Tahun ke n 

r : Data pertumbuhan (lalu lintas) dalam % 

 

2.5.3 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 bermotor lain di jalan. Kecepatan arus 

bebas kendaraan ringan telah dipilih sebagai kriteria dasar untuk kinerja segmen 

jalan pada arus sama dengan nol (MKJI 1997). 
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Persamaan untuk penentuan kecepatan arus bebas mempunyai bentuk umum sebagai 

berikut : 

�� = ���� + ��� �	 �����  	 �����  

Dimana : 

FV :  Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan (km/jam) 

FV0 :  Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan pada jalan yang diamati 

FVW :  Penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan (km/jam) 

FFVSF :  Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dengan lebar bahu atau 
jarak kereb penghalang 

FFVCS :  Faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota 

Berikut akan dijelaskan faktor-faktor untuk menentukan kecepatan arus bebas 
kendaraan dalam tabel-tabel di bawah ini 

Tabel 2.1 Kecepatan Arus Bebas Dasar (FV0) 

Tipe Jalan 

Kecepatan Arus 
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) 
 
Empat lajur terbagi (4/2 D) atau 
Dua lajur satu arah (2/1) 
 
Empat lajur tak terbagi (4/2 UD) 
 
Dua lajur tak terbagi (2/2 UD) 

61 
 
 

57 
 
 

53 
 

44 

52 
 
 

50 
 
 

46 
 

40 

48 
 
 

47 
 
 

43 
 

40 

57 
 
 

55 
 
 

51 
 

42 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
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Tabel 2.2 Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Lebar Jalan (FVW) 

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 : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
 
 

Tabel 2.3  Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk  
Hambatan Samping dengan Lebar Bahu (FFVSF) 

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  
2/2 UD atau 
Jalan satu arah 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat tinggi 

1,00 
0,96 
0,91 
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 : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
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Tabel 2.4 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk  
Hambatan Samping dengan Kereb (FFVSF) 

Tipe jalan 
Kelas hambatan 

samping 
(SFC) 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping 
dan Jarak kereb-penghalang 

Jarak kereb-penghalang (Wk) 
(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 
0,98 
0,95 
0,90 
0,85 

1,01 
0,99 
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 
0,77 

1,01 
0,98 
0,93 
0,87 
0,81 

1,01 
0,99 
0,96 
0,90 
0,85 

1,02 
1,00 
0,98 
0,94 
0,90 

Dua lajur tak terbagi  
2/2 UD atau 
Jalan satu arah 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat tinggi 

0,98 
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 : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
 

Tabel 2.5  Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas  
untuk Ukuran Kota (FFV CS) 

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 : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
 

2.5.4 Kapasitas 

Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik di jalan 

yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Nilai kapasitas 

dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp) sebagai berikut : 


 = 
� 	 �
� 	 �
�	 	 �
��  	 �
�� 

Dimana : 

C : Kapasitas (smp/jam) 

C0 : Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCW : Faktor penyesuaian lebar jalan 
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FCSP : Faktor penyesuaian pemisah arah (hanya untuk jalan tak terbagi) 

FCSF : Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan / kereb 

FCCS : Faktor penyesuaian ukuran kota 

 

Jika kondisi sesungguhnya sama dengan kondisi dasar (ideal) yang ditentukan 

sebelumnya, maka semua faktor penyesuaian menjadi 1,0 dan kapasitas menjadi 

sama dengan kapasitas dasar. 

Berikut akan dijelaskan faktor-faktor untuk menentukan kapasitas pada tabel-tabel 

dibawah ini 

Tabel 2.6 Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan (C0) 

Tipe jalan 
Kapasitas dasar 

(smp/jam) 
Catatan 

Empat lajur terbagi atau 
Jalan satu arah 
 
Empat lajur tak terbagi 
 
Dua lajur tak terbagi 

1650 
 
 

1500 
 

2900 

Per lajur 
 
 
Per lajur 
 
Total dua arah 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
 

Tabel 2.7 Faktor Penyesuaian Lebar Jalan (FCW) 

Tipe jalan 
Lebar jalur lalu lintas efektif (Wc) 

(m) 
FCW 

Empat lajur terbagi atau 
Jalan satu arah 
 
 
 

Per lajur 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
0,92 
0,96 
1,00 
1,04 
1,08 

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 : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
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Tabel 2.8 Faktor Penyesuaian Pemisah Arah (FCSP) 
Pemisah arah SP % - % 50 - 50 55 - 45 60 - 40 65 - 35 70 - 30 

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

Empat lajur 4/2 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
 

Tabel 2.9 Faktor Penyesuaian Hambatan Samping dan Lebar Bahu (FCSF) 

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 
0,98 
0,95 
0,91 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
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Tabel 2.10 Faktor Penyesuaian Hambatan Samping dan Kereb (FCSF) 

Tipe jalan 
Kelas 

hambatan 
samping 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan jarak  

kereb-penghalang (FCSF) 

Jarak kereb - 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 
0,77 

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 : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
 

Tabel 2.11  Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCCS) 

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 

0,86 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
 

2.5.5 Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, 

digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kerja simpang dan segmen 

jalan. Nilai Derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan tersebut 

mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Persamaan derajat kejenuhan adalah : 

�� =
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Dimana : 

DS : Derajat kejenuhan 

Q : Arus lalu lintas (smp/jam) 

C : Kapasitas ruas jalan (smp/jam) 

 

2.5.6 Kecepatan Kendaraan 

Untuk menentukan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dibutuhkan 

kecepatan kendaraan dalam perhitungan. Sehingga kecepatan merupakan faktor yang 

penting dalam analisis ini. Sesuai dengan Formulir UR-3 MKJI 1997 ada beberapa 

macam kecepatan kendaraan. Diantaranya kecepatan untuk kendaraan ringan dan 

kecepatan kendaraan berat. Berikut akan dijelaskan untuk masing-masing kecepatan 

kendaraan. 
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Gambar 2.2  Formulir UR-1 
Sumber : MKJI 1997 
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Gambar 2.3  Formulir UR-2 
Sumber : MKJI 1997 

 



 

 

a. Kecepatan Kendaraan 

Kecepatan kendaraan ringan adalah kecepatan yang terjadi pada kendaraan 

ringan (LV) dalam km/jam. Kecepatan ini dapat dihitung dengan rumus 

kecepatan kendaraan arus bebas pada subbab 2.5.2

(dari formulir UR

ditemukan (formulir UR

kendaraan ringan (V

22 

Gambar 2.4  Formulir UR-3 
Sumber : MKJI 1997 

endaraan Ringan (FVLV ) 

Kecepatan kendaraan ringan adalah kecepatan yang terjadi pada kendaraan 

dalam km/jam. Kecepatan ini dapat dihitung dengan rumus 

kecepatan kendaraan arus bebas pada subbab 2.5.2. Setelah FV

formulir UR-3 pada kolom 7) dan nilai dari derajat kejenuhan juga 

ditemukan (formulir UR-3 kolom 22) maka dapat dicari kecepatan rata

kendaraan ringan (VLV). Yaitu dengan menggunakan gambar grafik 

 

Kecepatan kendaraan ringan adalah kecepatan yang terjadi pada kendaraan 

dalam km/jam. Kecepatan ini dapat dihitung dengan rumus 

Setelah FVLV diketahui 

7) dan nilai dari derajat kejenuhan juga 

3 kolom 22) maka dapat dicari kecepatan rata-rata 

. Yaitu dengan menggunakan gambar grafik   
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Gambar 2.5  Kecepatan sebagai fungsi DS untuk jalan 2/2 UD 
Sumber : MKJI 1997 

 

Gambar 2.6  Kecepatan sebagai fungsi DS untuk jalan banyak lajur 
Sumber : MKJI 1997 
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b. Kecepatan kendaraan berat 

Meskipun tidak dipakai sebagai ukuran kinerja lalu lintas, kecepatan arus 

kendaraan lain (dalam hal ini kendaraan berat) dapat dicari dengan mengikuti 

prosedur perhitungan menurut MKJI 1997. Persamaan yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

Menghitung penyesuaian total (km/jam) kecepatan arus bebas kendaraan 

ringan (selisih Fvo pada kolom 2 formulir UR-3 dengan FV pada kolom 7 

formulir UR-3). 

FFV = FV0 – FV 

dimana : 

FFV =  Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas LV (km/jam) 

FV0 =  Kecepatan Arus Bebas Dasar LV (km/jam) 

FV =  Kecepatan Arus Bebas LV (km/jam) 

Menghitung kecepatan arus bebas kendaraan berat (HV) dengan persamaan 

berikut : 

FVHV  =  FVHV,0  - FFV x  FVHV,0/FV0 

dimana : 

FVHV =  Kecepatan Kendaraan Berat (km/jam) 

FVHV,0 = Kecepatan Arus Bebas Dasar Kendaraan Berat (HV) (km/jam) 

(Tabel 2.9) 

FV0 = Kecepatan Arus Bebas Dasar Kendaraan Ringan (LV) (km/jam) 

FFV = Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan (LV) 

(km/jam) 

 

2.5.7 Kecepatan Tempuh 

Dalam MKJI 1997 menggunakan kecepatan tempuh sebagai ukuran utama 

kinerja jalan, karena mudah dimengerti dan diukur. Selain itu juga merupakan 

masukan yang penting untuk biaya pemakai jalan dalam analisis ekonomi. Kecepatan 

adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, atau nilai perubahan jarak terhadap 

waktu. Kecepatan tempuh didefinisikan dalam manual ini sebagai kecepatan rata-rata 

ruang dari kendaraan ringan (LV) sepanjang segmen jalan, dan persamaannya 

sebagai berikut : 
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Dimana : 

V : Kecepatan rata-rata ruang LV (Km/jam) 

L : Panjang segmen (km) 

TT : Waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen (jam) 

 

2.6 Hubungan Kecepatan – Volume lalu lintas / Arus – Kepadatan 

Aliran lalu lintas pada suatu ruas jalan raya terdapat 3 (tiga) komponen utama yang 

digunakan untuk mengetahui karakteristik arus lalu lintas (Eko Nugroho Julianto, 2010), 

diantaranya adalah : 

1. Volume / arus lalu lintas, yaitu jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tinjau 

tertentu pada suatu ruas jalan per satuan waktu tertentu. 

2. Kecepatan, yaitu jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan pada ruas jalan per 

satuan waktu 

3. Kepadatan, yaitu jumlah kendaraan per satuan panjang jalan tertentu. 

Komponen-komponen tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. 

Yaitu hubungan antara volume dan kecepatan, hubungan antara kecepatan dan kepadatan, 

dan hubungan antara volume dan kepadatan. 

2.6.1 Hubungan Volume – Kecepatan 

Hubungan mendasar antara volume dan kecepatan adalah dengan 

bertambahnya volume lalu lintas maka kecepatan rata-rata akan berkurang sampai 

kepadatan kritis tercapai. 

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 prinsip dasar 

analisis kapsitas segmen jalan adalah kecepatan berkurang jika arus bertambah. 

Pengurangan kecepatan akibat penambahan arus adalah kecil pada arus rendah tetapi 

lebih besar pada arus yang lebih tinggi. Penambahan arus yang sedikit akan 

menghasilkan pengurangan kecepatan yang besar. Hubungan ini telah ditentukan 

untuk kondisi “standar” untuk setiap tipe jalan. Kondisi standar mempunyai 

geometrik standar dan karakteristik lingkungan tertentu. Jika karakteristik jalan “ 

lebih baik “ dari kondisi standar, maka kapasitas menjadi lebih tinggi dengan 



 

kecepatan lebih tinggi pada arus tertentu. Sebaliknya jika karakteristik “ lebih jelek “ 

dari kondisi standar, maka kapasitas menjadi berkurang dan kecepatan pada arus 

tertentu lebih rendah. 

Hubungan Kecepatan 
 

2.6.2 Hubungan K

Kecepatan akan menurun apabila kepadatan bertambah. Kecepatan arus bebas 

akan terjadi apabila kepadatan sama 

dengan nol maka akan terjadi kemacetan (

ditunjukkan pada gambar 2.3 berikut ini
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kecepatan lebih tinggi pada arus tertentu. Sebaliknya jika karakteristik “ lebih jelek “ 

dari kondisi standar, maka kapasitas menjadi berkurang dan kecepatan pada arus 

tertentu lebih rendah.  

 

Gambar 2.7 
ecepatan – Arus untuk Kondisi Standar dan Tidak 

Hubungan Kecepatan – Kepadatan 

Kecepatan akan menurun apabila kepadatan bertambah. Kecepatan arus bebas 

akan terjadi apabila kepadatan sama dengan nol, dan pada saat kecepatan sama 

dengan nol maka akan terjadi kemacetan (jam density). Hubungan keduanya 

ditunjukkan pada gambar 2.3 berikut ini 

Gambar 2.8 
Hubungan Kecepatan – Kepadatan 

kecepatan lebih tinggi pada arus tertentu. Sebaliknya jika karakteristik “ lebih jelek “ 

dari kondisi standar, maka kapasitas menjadi berkurang dan kecepatan pada arus 

 

idak Standar 

Kecepatan akan menurun apabila kepadatan bertambah. Kecepatan arus bebas 

dengan nol, dan pada saat kecepatan sama 

). Hubungan keduanya 

 

Kondisi dasar standar 

Kondisi “lebih baik” 

Kondisi “lebih buruk” 
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2.6.3 Hubungan Volume/Arus – Kepadatan 

Volume maksimum terjadi pada saat kepadatan mencapai titik Dm (kapasitas 

jalur jalan sudah tercapai). Setelah mencapai titik ini volume akan menurun 

walaupun kepadatan bertambah sampai terjadi kemacetan di titik Dj. Hubungan 

keduanya ditunjukkan pada gambar 2.4 berikut ini 

 

Gambar 2.9 
Hubungan Arus – Kepadatan 

 
2.7 Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan Besar Keuntungan BOK (BK BOK) 

Komponen utama biaya pengguna jalan antara lain terdiri dari biaya operasi 

kendaraan, nilai waktu perjalanan dan biaya lainnya. Analisis ini berupa perhitungan BOK 

yang didasarkan pada biaya yang dikeluarkan saat kendaraan beroperasi yang juga 

tergantung dari jarak dan waktu tempuh.  

Biaya operasi kendaraan didefinisikan sebagai biaya yang secara ekonomi terjadi 

dengan adanya pengoperasian satu jenis kendaraan pada kondisi normal untuk satu tujuan 

tertentu. Biaya operasi kendaraan adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh pemilik 

kendaraan baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Perhitungan BOK 

akan dilakukan baik di jalan eksisting maupun di jalan yang sudah dilakukan peningkatan 

jalan dengan menggunakan besarnya kecepatan tempuh. Biaya operasi kendaraan terdiri 

dari dua komponen yaitu biaya tidak tetap (Variable Cost atau Running Cost) dan biaya 

tetap (Fixed Cost atau Standing Cost). Biaya tidak tetap komponennya antara lain adalah 

biaya konsumsi bahan bakar, biaya minyak pelumas, biaya pemakaian ban dan biaya 

pemeliharaan atau perawatan kendaraan. Sedangkan biaya tetap komponennya antara lain 

biaya penyusutan (depresiasi) kendaraan, biaya asuransi kendaraan, biaya suku bunga, 

biaya waktu perjalanan dan overhead (biaya tak terduga). 

Dm 

Dj 
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2.7.1 Biaya Tidak Tetap (Varible Cost / Run Cost) 

Biaya tidak tetap adalah besar kecilnya biaya yang telah dikeluarkan 

berdasarkan jarak tempuh yang dilalui oleh suatu kendaraan. Komponen-komponen 

biaya tidak tetap diantaranya : 

1. Konsumsi bahan bakar 

Konsumsi bahan bakar dipengaruhi oleh jenis kendaraan, kelandaian jalan, 

kecepatan operasi dan kekasaran permukaan jalan. Dalam penelitian ini 

kendaraan yang digunakan sebagai dasar perhitungan meliputi semua jenis 

kendaraan berbahan bakar, yaitu : 

• Golongan I yang terdiri dari sedan, jeep, station wagon, angkutan penumpang 

sedang, pick up, micro truk dan mobil hantaran. 

• Golongan II A yang terdiri dari bus kecil dan bus besar. 

• Golongan II B yang terdiri dari truk ringan 2 as, truk sedang 3 as, truk 3 as, 

truk gandengan, dan truk semi trailer. 

Menurut Fenta Gunawan dan Bemy G. Mahardhika (2007) persamaan untuk 

perhitungan BOK menggunakan metode PCI Model adalah sebagai berikut : 

Perhitungan BOK dengan Persamaan PCI Model di Jalan Tol 

Persamaan untuk konsumsi bahan bakar adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = 0,04376 x S2 – 4,94078 x S + 207,0484 

Gol IIA (bus) : Y = 0,14461 x S2 – 16,10285 x S + 636,50343 

Gol IIB (truk) : Y = 0,13485 x S2 – 15,12463 x S + 592,60931 

Keterangan Y = Konsumsi bahan bakar (liter/1000 km) 

  S = Kecepatan (km/jam) 

Perhitungan BOK dengan Persamaan PCI Model di Jalan Non Tol 

Persamaan untuk konsumsi bahan bakar adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = 0,05693 x S2 – 6,42593 x S + 269,18567 

Gol IIA (bus) : Y = 0,21692 x S2 – 24,1549 x S + 954,78824 
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Gol IIB (truk) : Y = 0,21557 x S2 – 24,17699 x S + 947,80882 

Keterangan  Y = Konsumsi bahan bakar (liter/1000 km) 

  S = Kecepatan (km/jam) 

2. Konsumsi Minyak Pelumas 

Konsumsi dasar minyak pelumas (liter/km) sangat dipengaruhi oleh kecepatan 

dan jenis kendaraan. 

Perhitungan BOK dengan Persamaan PCI Model di Jalan Tol 

Persamaan untuk konsumsi minyak pelumas (oli mesin) adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = 0,00029 x S2 – 0,03134 x S + 1,69613 

Gol IIA (bus) : Y = 0,00131 x S2 – 0,15257 x S + 8,30869 

Gol IIB (truk) : Y = 0,00188 x S2 – 0,13370 x S + 7,54073 

Keterangan Y = Konsumsi oli mesin (liter/1000 km) 

  S = Kecepatan (km/jam) 

Perhitungan BOK dengan Persamaan PCI Model di Jalan Non Tol 

Persamaan untuk konsumsi minyak pelumas (oli mesin) adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = 0,00037 x S2 – 0,04070 x S + 2,20405 

Gol IIA (bus) : Y = 0,00209 x S2 – 0,24413 x S + 13,29445 

Gol IIB (truk) : Y = 0,00186 x S2 – 0,22035 x S + 12,06486 

Keterangan Y = Konsumsi oli mesin (liter/1000 km) 

  S = Kecepatan (km/jam) 

3. Pemakaian ban 

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

• Rolling Friction, yaitu gesekan antara ban dengan permukaan jalan 
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• Gaya longitudinal dan transversal yang menyebabkan gesekan pada sebagian 

permukaan ban. Gaya tersebut terjadi akibat pengereman, akselerasi dan 

tikungan 

• Gesekan akibat driving force, yang diakibatkan tekanan udara yang terjadi 

pada saat kendaraan melakukan tanjakan dan atau pengurangan kecepatan. 

 

Perhitungan BOK dengan PCI Model Jalan Tol dan Jalan Non Tol 

Persamaan dari pemakaian ban adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = 0,0008848 x S – 0,0045333 

Gol IIA (bus) : Y = 0,0012356 x S – 0,0065667 

Gol IIB (truk) : Y = 0,0015553 x S – 0,005933 

Keterangan Y = pemakaian ban / 1000 km 

  S = Kecepatan (km/jam) 

 

4. Biaya pemeliharaan atau perawatan kendaraan  

Biaya pemeliharaan atau perawatan kendaraan terdiri dari biaya yang 

dikeluarkan untuk pemeliharaan, perbaikan, penggantian suku cadang dan upah 

montir/tenaga kerja yang berlaku untuk perhitungan BOK pada jalan baru 

maupun jalan eksisting. 

 

Perhitungan BOK dengan PCI Model Jalan Tol dan Jalan Non Tol 

Persamaan untuk biaya suku cadang adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = 0,0000064 x S + 0,0005567 

Gol IIA (bus) : Y = 0,0000332 x S + 0,00020891 

Gol IIB (truk) : Y = 0,0000191 x S + 0,0015400 

Keterangan Y = Biaya suku cadang dikalikan dengan harga kendaraan yang 

terdepresiasi / 1000 km 

  S = Kecepatan (km/jam) 
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Persamaan untuk biaya montir / tenaga kerja / mekanik adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = 0,00362 x S + 0,36267 

Gol IIA (bus) : Y = 0,02311 x S + 1,97733 

Gol IIB (truk) : Y = 0,01511 x S + 1,21200 

Keterangan Y = Jam kerja mekanik dikalikan dengan upah / jam / 1000 km 

  S = Kecepatan (km/jam) 

2.7.2 Biaya Tetap (Fixed Cost / Standing Cost) 

Biaya tetap adalah biaya – biaya yang tetap harus dikeluarkan atau 

dibutuhkan secara rutin untuk jangka waktu tertentu dan tidak tergantung dengan 

penggunaan kendaraan tetapi dipengaruhi oleh waktu. Komponen biaya tetap 

meliputi : 

1. Biaya penyusutan (depresiasi) kendaraan 

Biaya penyusutan dikenal juga dengan biaya depresiasi. Pemilik kendaraan 

dapat memperkirakan berapa tahun pemakaian kendaraan sehingga pemilik 

dapat menghitung dana yang dibutuhkan apakah cukup untuk membeli 

kendaraan pengganti dalam jangka waktu tersebut. Biaya penyusutan atau biaya 

depresiasi dihitung berdasarkan waktu karena nilai kendaraan berubah dari 

waktu ke waktu. 

 

Perhitungan BOK dengan PCI Model Jalan Tol dan Jalan Non Tol 

Persamaan dari penyusutan (depresiasi) adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = 1 / (2,5 x S + 100) 

Gol IIA (bus) : Y = 1 / (9 x S + 315) 

Gol IIB (truk) : Y = 1 / (6 x S + 210) 

Keterangan Y = Depresiasi dikalikan dengan setengah dari harga kendaraan 

terdepresiasi / 1000 km 

  S = Kecepatan (km/jam) 
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2. Biaya asuransi kendaraan 

Pemilik kendaraan bisa mengasuransikan kendaraannya dan bisa tidak 

mengasuransikan kendaraannya. Biaya asuransi kendaraan dibayar oleh pihak 

pemilik kendaraan kepada pihak asuransi setiap bulannya. Biaya asuransi ini 

berguna jika kendaraan mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan 

kerusakan dan juga jika mobil hilang, maka pihak asuransi dapat mengganti dan 

meng-cover kerusakan dan penggantian kehilangan dengan mobil yang baru. 

Tetapi semua perjanjian ini tergantung pada besarnya premi dan jenis asuransi 

yang dipilih oleh pemilik kendaraan. Sehingga dengan adanya biaya asuransi 

kendaraan ini bisa digunakan sebagai perlindungan terhadap seluruh kerusakan 

atau kehilangan dari kendaraan itu sendiri. 

Perhitungan BOK dengan PCI Model Jalan Tol dan Jalan Non Tol 

Persamaan dari asuransi adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = 38 / (500 x S) 

Gol IIA (bus) : Y = 60 / (2571,42857 x S) 

Gol IIB (truk) : Y = 61 / (1714,28571 x S) 

Keterangan Y = Asuransi dikalikan dengan harga kendaraan baru / 1000 km 

  S = Kecepatan (km/jam) 

3. Biaya suku bunga 

Perhitungan BOK dengan PCI Model Jalan Tol dan Jalan Non Tol 

Persamaan dari suku bunga adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = 150 / (500 x S) 

Gol IIA (bus) : Y = 150 / (2571,42857 x S) 

Gol IIB (truk) : Y = 150 / (1714,28571 x S) 
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4. Biaya waktu perjalanan 

Perhitungan BOK dengan PCI Model Jalan Tol dan Jalan Non Tol 

Persamaan dari waktu perjalanan adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : Y = - 

Gol IIA (bus) : Y = 1000 / S 

Gol IIB (truk) : Y = 1000 / S 

Keterangan Y = Jam perjalanan dikalikan dengan upah / jam / 1000 km 

  S = Kecepatan (km/jam) 

Rata – rata jumlah awak kendaraan 

Gol I (mobil) : sopir 1 

Gol IIA (bus) : sopir 1, kondektur 1,7 

Gol IIB (truk) : sopir 1, kernet 1 

5. Overhead (biaya tak terduga) 

Perhitungan BOK dengan PCI Model Jalan Tol dan Jalan Non Tol 

Persamaan dari Overhead adalah sebagai berikut : 

Gol I (mobil) : - 

Gol IIA (bus) : 10 % dari sub total 

Gol IIB (truk) : 10 % dari sub total 

 

2.7.3 Besar Keuntungan BOK (BK BOK) 

Dalam tahap analisis besarnya manfaat yang diperoleh atau besar keuntungan 

dari selisih BOK pada saat tidak ada kegiatan (do nothing)  dan pada saat ada 

kegiatan proyek (do something) yang kita sebut BK BOK pada Proyek 

peningkatan fungsi jalan lintas selatan Jawa Tengah di Kota Cilacap ini dapat 

diketahui dengan persamaan sebagai berikut : 
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Keterangan : 

BK BOK : Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan 

BOKa : BOK di Jalan Eksisting 

BOKT : BOK di Jalan Peningkatan  

Da : Jarak Jalan Eksisting 

DT : Jarak Jalan Peningkatan  

Va : Kecepatan tempuh rata-rata di Jalan Eksisting 

VT : Kecepatan tempuh rata-rata di Jalan Peningkatan 

Tv : Time Value dari kendaraan 

 

2.8 Nilai Waktu ( Time Value) Perjalanan 

Nilai waktu perjalanan didefinisikan sebagai jumlah uang yang seseorang siapkan 

untuk dikeluarkan atau untuk dihemat dari satu unit waktu perjalanan. Hal-hal yang 

diperhatikan dalam nilai waktu perjalanan diantaranya adalah : 

1. Nilai waktu diperkirakan dengan memperhatikan nilai uang yang berlaku, juga 

mengikutkan dasar-dasar lain yang dapat dipertimbangkan. 

2. Waktu yang dihemat sama dengan sejumlah uang yang dapat dihemat dimana 

seseorang mengeluarkannya untuk melakukan sekali perjalanan. 

3. Waktu akan mempunyai nilai jika dihubungkan dengan penghematan waktu itu 

sendiri. 

Untuk memperkirakan nilai waktu perjalanan adalah dengan mencoba mendapatkan 

nilai uang pada penghematan perjalanan kendaraan. Bentuk penghematan waktu perjalanan 

(Time Saving Value) dinyatakan dari pengurangan pada waktu perjalanan, dimana waktu 

merupakan komponen yang tidak dapat dihemat maupun disimpan. 

Oleh karena itu dengan adanya peningkatan jalan baru diharapkan akan memberikan 

pengendara kesempatan untuk memperoleh penghematan waktu sehingga pengendara 

dapat menggunakan waktunya yang dihemat tersebut untuk kegiatan yang lain. 

Jadi dapat dikatakan bahwa nilai pemanfaatan waktu perjalanan sebagai jumlah 

maksimum yang mau dibayarkan oleh seseorang pada situasi tertentu agar menghemat 

waktu dalam perjalanannya. Kemauan untuk membayar ini dikeluarkan seseorang karena 
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adanya kesempatan untuk melakukan aktifitas lainnya setelah mendapatkan penghematan 

waktu tersebut.  

Pendekatan di dalam melakukan perhitungan nilai waktu dilakukan dengan asumsi 

bahwa pengemudi kendaraan akan menggunakan jalan yang lebih baik untuk menghindari 

permasalahan lalu lintas seperti kemacetan maupun kerusakan jalan. Perhitungan ini 

berdasarkan dari teori Herbert Mohring, dimana pengendara cenderung mencari rute 

dengan biaya operasi kendaraan minimum dari beberapa alternatif jalan yang tersedia. 

Persamaan dari total biaya operasi kendaraan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

� = ����+
�� 

Dimana : 

P = Nilai waktu sesuai jenis kendaraan (Rp./jam) 

F = Biaya Operasi Kendaraan (tidak termasuk nilai waktu, Rp./km) 

c = Total Biaya Operasi Kendaraan (Rp./jam) 

S = Kecepatan selama perjalanan (km/jam) 

Apabila pemakai jalan bermaksud memperkecil BOK maka : 

���� =
���� −

��� = 0 

 

Dari persamaan di atas didapat nilai waktu (P) : 

� = ��x
∂F

∂S
= S�x α x 

∂F′

∂S
 

Dimana : 

 F’ = Biaya operasi secara langsung (Biaya bahan bakar, oli, ban, suku cadang, dan 

mekanik ) (Rp./km) 

S = Kecepatan selama perjalanan (km/jam) 
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α = 
�

�
 

F = Biaya Operasi Kendaraan (tidak termasuk nilai waktu, Rp./km) 

 

2.9 Biaya ( Cost ) 

Dalam peningkatan fungsi jalan lintas selatan Jawa Tengah di Kota Cilacap 

membutuhkan berbagai macam biaya. Menurut Kuiper (dalam Kodoatie, 2002) biaya-

biaya tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu biaya modal ( capital cost ) dan biaya 

tahunan ( annual cost ). 

 

2.9.1 Biaya Modal ( Capital Cost ) 

Biaya modal adalah jumlah semua pengeluaran yang diperlukan mulai dari 

pra studi kelayakan sampai dengan proyek selesai dikerjakan ( Kuiper. E, 1971 ). 

Biaya modal ini terbagi lagi menjadi biaya langsung ( direct cost ) dan biaya tidak 

langsung ( indirect cost ). 

1. Biaya Langsung ( Direct Cost ) 

Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan suatu 

proyek dan bersifat mutlak. Biaya langsung dalam pembangunan/peningkatan 

suatu jalan dalam penelitian ini adalah pembebasan lahan (land  acquisition cost) 

dan biaya konstruksi ( construction cost ). 

2. Biaya Tidak Langsung ( Indirect Cost ) 

Biaya tidak langsung dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu : 

a. Biaya tak terduga ( contigency cost ) 

Biaya tak terduga diantaranya adalah biaya untuk pengeluaran yang 

mungkin timbul, tetapi tidak pasti; biaya yang mungkin timbul tetapi tidak 

terlihat; biaya yang mungkin timbul akibat tidak tetapnya harga pada waktu 

yang akan datang (misalnya ada kenaikan harga).  

b. Biaya teknik ( engineering cost ) 

Biaya teknik adalah biaya untuk pembuatan desain mulai dari studi awal, 

pra studi kelayakan, studi kelayakan, biaya perencanaan dan biaya 

pengawasan selama waktu pelaksanaan konstruksi. 
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c. Biaya akibat bunga ( interest cost ) 

Dari periode waktu mulai dari ide sampai pelaksanaan fisik, bunga 

berpengaruh terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung sehingga 

bunga harus diperhitungkan. 

 

2.9.2 Biaya Tahunan ( Annual Cost ) 

Biaya tahunan adalah biaya yang dikeluarkan setelah proyek selesai 

dikerjakan sampai masa layan proyek (umur proyek) berakhir. Biaya tahunan dapat 

dikatakan sebagai biaya operasi dan pemeliharaan. Biaya tahunan dibutuhkan agar 

kondisi proyek yang telah dikerjakan sampai dengan masa layannya sesuai dengan 

perencanaan pra konstruksi akibat penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan 

setelah digunakan. 

Biaya tahunan terdiri atas : 

1. Biaya Operasi dan Pemeliharaan  

Agar dapat memenuhi umur proyek sesuai yang direncanakan pada detail desain, 

maka diperlukan biaya untuk operasi dan pemeliharaan proyek tersebut. 

Pemeliharaan Jalan merupakan kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, 

perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan 

agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana 

yang ditetapkan dapat tercapai. Pemeliharaan jalan dibagi atas pemeliharaan rutin 

dan pemeliharaan berkala. 

2. Nilai penyusutan akibat pemakaian ( depreciation ) 

Depresiasi adalah turunnya / penyusutan suatu harga / nilai dari sebuah benda 

karena pemakaian dan kerusakan atau keusangan benda itu sendiri. 

 

2.10 Manfaat ( Benefit ) 

Menurut Kuiper (dalam Kodoatie, 2002) manfaat diklasifikasikan menjadi : 

o Manfaat langsung, yaitu manfaat yang langsung diperoleh dari proyek 

o Manfaat tidak langsung, yaitu manfaat yang secara tidak langsung 

memberikan keuntungan 

o Manfaat nyata, yaitu manfaat yang dapat diukur dengan satuan nilai uang 

(tangible benefit) 



38 
 

o Manfaat tidak nyata, yaitu manfaat yang tidak dapat diukur dengan satuan 

(intangible benefit) 

Untuk perhitungan manfaat dari proyek ini dilakukan dengan menghitung manfaat 

langsung dari pengguna jalan, yaitu pengurangan (penghematan) Biaya Operasi Kendaraan 

(BOK) dan nilai waktu yang diperhitungkan dari perbedaan antara setelah ada proyek dan 

sebelum ada proyek berdasarkan volume lalu lintas yang ada. 

 

2.10.1 Manfaat Adanya Peningkatan Jalan 

Manfaat dari peningkatan struktur jalan dapat menimbulkan manfaat baik 

langsung maupun tidak langsung pada suatu masyarakat. Bentuk manfaat dari 

peningkatan struktur jalan dapat dilihat pada tabel 2.12 di bawah ini : 

 

Tabel 2.12 Manfaat Adanya Peningkatan Struktur Jalan 

MANFAAT ADANYA PENINGKATAN STRUKTUR JALAN 

Manfaat Utama (Primary 

Benefits) 

1. Manfaat langsung (Direct Benefits) : 

• Berkurangnya biaya operasi kendaraan 

(BOK) 

• Penghematan waktu tempuh 

• Berkurangnya kerusakan barang yang 

dibawa (diangkut) 

2. Manfaat tidak langsung (Indirect Benefits) 

• Harga tanah naik 

• PBB menjadi naik 

• Makin ramainya kegiatan ekonomi 

(pemasangan iklan atau papan reklame) 

Manfaat Lanjutan (Secondary 

Benefits) 

• Terdorongnya sektor lain untuk 

berkembang 

• Makin seringnya orang bepergian. 

Sumber : Perencanaan Pembangunan Wilayah, 1997 (dalam Suprapti, 2012) 
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•          Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap adalah 

pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

 Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi 

jual beli, Nilai jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak 

pengganti (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan). 

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 / PMK 03 / 2011 tentang 

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak bumi dan 

bangunan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas 

Nilai Jual Obyek Pajak yang tidak kena pajak. NJOPTKP untuk setiap Wajib 

Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta 

rupiah) 

• Definisi reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk 

sesuatu barang dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum 

sesuatu barang, jasa, orang atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, 

dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame adalah pajak atas 

penyelenggaraan reklame (Perda Kabupaten Cilacap No. 18 Tahun 2010). 

Sedangkan tarif untuk pajak reklame Kabupaten Cilacap diatur dalam Perda 

Kabupaten Cilacap Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah di Kabupaten Cilacap. 

 

2.10.2 Penghematan Biaya Operasi Kendaraan 

Proyek pembangunan/peningkatan jalan akan menyebabkan perubahan 

kondisi jalan dan lalu lintasnya. Perubahan ini akan mengakibatkan perubahan dalam 

BOK. Penurunan BOK antara kondisi sebelum dan sesudah ada proyek 

diperhitungkan sebagai manfaat dari proyek. 
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Kondisi lalu lintas yang bervariasi sepanjang hari mengakibatkan BOK juga 

bervariasi. Untuk memudahkan dalam perhitungan  maka dilakukan pembagian 

periode waktu dengan kondisi lalu lintas yang homogen. Misalnya periode sibuk 

pada waktu pagi dan sore, dan periode non sibuk pada waktu lainnya. Pembagian 

periode ini tergantung pada fluktuasi arus lalu lintas dan letak proyek yang diteliti. 

Misalnya di kawasan perkotaan ataupun antar kota.  

Biaya operasi kendaraan terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap. Karena yang 

diperhitungkan sebagai manfaat proyek adalah selisih dalam BOK, maka yang perlu 

dihitung adalah biaya tidak tetap saja, baik untuk kondisi sebelum ada proyek 

maupun sesudah ada proyek. 

 

2.10.3 Penghematan Nilai Waktu Perjalanan 

Penghematan nilai waktu perjalanan diperoleh dari selisih perhitungan 

waktu tempuh untuk kondisi sebelum ada proyek dan sesudah ada proyek. Nilai 

waktu yang digunakan dapat ditetapkan dari hasil studi nilai waktu yang 

menggunakan metode revealed preference, yaitu nilai waktu yang diperoleh dari 

kenyataan pilihan perjalanan yang terjadi dan dikaitkan dengan biaya perjalanan 

yang ada. 

Perkiraan waktu tempuh perjalanan (travel time) untuk berbagai jenis 

kendaraan diperoleh melalui survei lapangan. 

 

2.10.4 Penghematan Dalam Pemeliharaan Jalan ( Maintenance Benefit ) 

Pembangunan / peningkatan suatu infrastruktur dalam hal ini jalan akan 

dapat memberikan kontribusi keuntungan berupa penghematan biaya pemeliharaan 

infrastruktur jalan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kondisi jalan menjadi 

mantap kembali sesuai umur rencana yang ditetapkan. 

 

2.11 Syarat-syarat Kelayakan 

Analisis kelayakan perlu dilakukan dalam sebuah proyek. Karena dengan melakukan 

analisis kelayakan maka proyek terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya 

setelah adanya proyek maka masyarakat tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, 

ataupun menghindari adanya kerusakan sebelum masa layanan berakhir. Bahkan 
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menghindari sengketa dengan pihak warga. Oleh karenanya dalam menganalisa kelayakan 

sebuah proyek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Kelayakan secara teknis atau fisik 

Kelayakan teknis atau fisik bertujuan untuk menganalisis kelayakan suatu proyek 

agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya pelaksanaan proyek 

sesuai dengan desain proyek, sesuai dengan DED, sesuai dengan spesifikasi yang 

telah ditentukan dan syarat-syarat lainnya. 

2. Kelayakan secara legalitas 

Kelayakan legalitas menurut Adi Firman (2011) dilakukan terkait dengan kebijakan 

pemerintah maupun sesuai dengan aspek hukum. Proyek yang dilakukan diharapkan 

tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tanpa dukungan legalitas maka 

proyek dikhawatirkan akan mendapatkan hambatan dalam proses pelaksanaan 

proyek, bahkan bisa mengakibatkan proyek terhenti. Misalnya jaminan, sertifikat, 

izin-izin yang diperlukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Kelayakan secara ekonomi atau finansial 

Kelayakan ekonomi atau finansial bertujuan untuk menganalisis kelayakan suatu 

proyek ditinjau dari manfaat ekonomi yang ditimbulkan. Misalnya manfaat langsung 

dari pembangunan jalan adalah penghematan waktu tempuh, berkurangnya biaya 

operasional kendaraan, meningkatnya devisa negara dan lain sebagainya. 

4. Kelayakan optimasi  

Kelayakan optimasi merupakan kelayakan dari suatu proyek yang bertujuan agar 

proyek dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga proyek dapat dikatakan tepat 

sasaran atau tepat guna. 

Dari keempat kelayakan di atas kelayakan secara ekonomilah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. 

 

2.12 Evaluasi Kelayakan Ekonomi 

Untuk mengetahui apakah suatu proyek dapat dilaksanakan atau tidak, harus dikaji 

dari berbagai penilaian. Sehingga diharapkan dapat menghindari keterlanjuran pengeluaran 

biaya investasi modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak 

menguntungkan. 
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2.12.1 Gambaran Umum Evaluasi Kelayakan Ekonomi 

Secara garis besar evaluasi kelayakan ekonomi yang dilakukan meliputi : 

• Analisis Benefit Cost Ratio (B/C-R) 

• Analisis Net Present Value (NPV) 

• Analisis Economic Internal Rate of Return (EIRR) 

 

2.12.2 Analisis Benefit Cost Ratio (B/C-R) 

Benefit Coct Ratio adalah perbandingan antara Present Value Benefit dibagi 

dengan Present Value Cost. Hasil B/C Ratio dari suatu proyek dikatakan layak secara 

ekonomi, bila nilai B/C Ratio adalah lebih dari 1 (satu). 

B/C Ratio dipakai untuk mengevaluasi kelayakan proyek dengan 

membandingkan total manfaat terhadap total biaya yang telah didiskonto ke tahun 

dasar dengan memakai nilai suku bungan diskonto selama tahun rencana. 

Persamaan B/C Ratio adalah : 

�
 ����� =

∑ �� − 
�
(1 + �)��

���

∑ 
� − ��
(1 + �)��

���

 

Keterangan : 

Bt : Manfaat pada tahun t 

Ct : Biaya pada tahun t 

n :  Umur ekonomi proyek, dimulai dari tahap perencanaan sampai akhir umur 

rencana jalan 

i  : Suku bunga diskonto (discount rate)  

 

Nilai B/C-R yang lebih dari 1 (satu), menunjukkan investasi ekonomi yang 

menguntungkan, sedangkan nilai B/C-R yang lebih kecil dari 1 (satu), menunjukkan 

investasi ekonomi yang tidak menguntungkan. 

 

2.12.3 Analisis Net Present Value (NPV) 

Net Present Value digunakan untuk menentukan apakah suatu rencana 

mempunyai manfaat dalam periode waktu tertentu atau tidak. Hal ini dihitung dari 

selisih Present Value of the benefit (PVB) dan Present Value of the cost (PVC). 
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Dasar dari Net Present Value adalah semua manfaat (benefit) ataupun biaya 

(cost) mendatang yang berhubungan dengan suatu proyek didiskonto ke nilai 

sekarang (present value), dengan menggunakan suku bungan diskonto. 

Persamaan NPV adalah : 

NPV = ! B� − C�

(1 + i)�

�

���

 

Keterangan : 

Bt : Manfaat pada tahun t 

Ct : Biaya pada tahun t 

n : Umur ekonomi proyek, dimulai dari tahap perencanaan sampai akhir umur 

rencana jalan 

i  : Suku bunga diskonto (discount rate)  

 

Hasil NPV dari suatu proyek yang dikatakan layak secara ekonomi adalah 

yang menghasilkan nilai NPV bernilai positif  

 

2.12.4 Analisis Economic Internal Rate of Return (EIRR) 

Economic Internal Rate of Return (EIRR) merupakan tingkat pengembalian 

berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga (discount rate), dimana semua 

keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah 

sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. 

Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa 

tingkat bunga. Guna perhitungan IRR dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV 

positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. 

Selanjutnya diadakan interpolasi. 

Persamaan EIRR adalah : 

"#�� = �� +
$���$��� − $��� (�� − ��) 

Keterangan : 

i1  : Tingkat bunga saat NPV positif 

i2  : Tingkat bunga saat NPV negatif 

NPV1 : Nilai sekarang dengan menggunakan i1 
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NPV2 : Nilai sekarang dengan menggunakan i2 

 

Apabila EIRR > Social Discount Rate (12%), maka proyek dinyatakan layak. Tetapi 

jika EIRR < Social Discount Rate (12%), maka proyek tidak layak. 

 

2.13 Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas merupakan suatu metode ekonomi teknik yang digunakan dalam 

rangka mengetahui sejauh mana dampak parameter atau faktor – faktor investasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya boleh berubah karena adanya faktor situasi dan kondisi selama 

umur investasi, sehingga perubahan tersebut hasilnya akan berpengaruh secara signifikan 

pada keputusan yang telah diambil. 

Analisis sensitivitas juga digunakan sebagai penguji dari suatu keputusan untuk 

mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi 

sehingga mengakibatkan berubahnya keputusan awal. Dalam menentukan kelayakan suatu 

proyek harus menggunakan asumsi-asumsi yang berbeda-beda, sehingga diketahui apakah 

akan terjadi perubahan terhadap hasil atau keputusan yang telah ditetapkan. 

Analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil 

analisis proyek, jika ada perubahan dalam perhitungan cost atau benefit. Dalam analisis 

sensitivitas setiap kemungkinan harus dicoba, yang berarti bahwa harus diadakan analisis 

kembali. Ini perlu dilakukan karena analisis suatu proyek didasarkan pada proyeksi-

proyeksi yang mengandung banyak ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu 

yang akan datang. Parameter – parameter investasi yang memerlukan analisis sensitivitas 

ada beberapa macam, diantaranya adalah nilai investasi atau kenaikan dalam biaya 

konstruksi, pendapatan atau benefit, biaya atau pengeluaran dan perubahan suku bunga. 

 

2.14 Penelitian Terdahulu 

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang sejenis digunakan sebagai pembanding 

dalam menambah wawasan ataupun masukan dalam mengkaji penelitian analisis 

kelayakan peningkatan jalan ini. Berikut akan diuraikan penelitian-penelitian terdahulu 

yang sejenis dengan penelitian ini. 

1. Evaluasi dan Perencanaan Peningkatan Jalan Selatan-selatan Cilacap Ruas 

Sidareja – Jeruklegi (Agustian, Ahmad Safrudin, 2005). Tujuan  dari penelitian 

ini adalah : meningkatkan kemantapan dan kenyamanan serta tingkat pelayanan 
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jalan yang lebih baik sehingga memaksimalkan fungsi dari jalur Selatan-Selatan; 

lebih melancarkan dan memudahkan hubungan lalu lintas antar propinsi di Pulau 

Jawa; membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil; meningkatkan 

perekonomian daerah di wilayah Jawa Tengah Selatan, mengurangi beban jalur 

Pantura karena dengan dibangunnya jalur selatan-selatan maka sebagian beban 

lalu lintas yang sebelumnya melewati jalur pantura dapat dipindahkan ke jalur 

selatan-selatan.  

Dengan hasil sebagai berikut : arus lalu lintas tahun 2004 adalah 1214,86 

smp/jam, angka pertumbuhan kendaraan 9,049 % per tahun, arus lalu lintas awal 

tahun 2006 adalah 1444,689 smp/jam, arus lalu lintas 10 tahun pertama (2016) 

3435,667 smp/jam. Maka nilai DS tahun 2004, 2006, 2016 berturut-turut adalah 

0,4785; 0,569; 1,3532. Ini berarti kapasitas jalan eksisting sudah tidak memenuhi 

syarat lagi. 

Dengan ditingkatkan ruas jalan menjadi empat lajur dua arah dengan median, 

kapasitas jalan akan mampu untuk menampung jumlah arus sampai tahun 2022, 

dengan derajat kejenuhan 0,773. 

 

2. Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Ekonomi Pembangunan Jalan Arteri 

Alternatif di Kota Kandangan (Muhammad Aris Aprianoor, 2008). Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan kelayakan ekonomi 

jalan arteri alternatif Kota kandangan; mengetahui perkiraan waktu yang tepat 

serta strategis sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan pembangunan jalan arteri alternatif di Kota Kandangan. 

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah :  

• Dari analisis tingkat pelayanan jalan disimpulkan adanya fenomena yang 

menjadi dasar pernyataan bahwa permasalahan kepadatan pada jalan-jalan 

utama di dalam kota masih berupa gejala, dan berpotensi menimbulkan 

masalah karena tren positif perkembangan wilayah dan pertumbuhan 

penduduk yang diikuti oleh konsistensinya peningkatan laju mobilitas 

orang dan barang 

• Hasil proyeksi traffic mulai tahun 2012 menunjukkan ada potensi 

kemacetan. Dan jika jalan alternatif bisa direalisasikan maka beban lalu 

lintas di dalam kota menjadi berkurang dengan berpindahnya sebagian 
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besar arus regional ke jalan yang baru. Sehingga jalan arteri alternatif di 

Kota Kandangan akan mampu memberikan pelayanan yang optimal 

hingga 15 tahun mendatang. 

• Semakin tinggi nilai derajat kejenuhan maka kecepatan kendaraan akan 

semakin berkurang, sehingga BOK dan nilai waktu perjalanan akan 

bertambah, begitu juga sebaliknya. 

•  Kota Kandangan memiliki jalan utama denga perbedaan kepadatan arus 

lalu lintas tidak signifikan maka perbedaan jarak tempuh akan sangat 

menentukan efisiensi biaya dan waktu perjalanan dengan catatan kondisi 

kekasaran dan alinyemen vertikal jalan tersebut sama 

• Kecepatan tempuh rute pertama (Jalan Sudirman-Ahmad yani) lebih 

tinggi daripada kecepatan tempuh rute kedua (Jalan Sudirman-M. 

Johansyah-HM Yusie) sehingga BOK rute pertama lebih murah 

dibanding rute kedua. Namun karena jarak yang lebih pendek biaya 

perjalanan rute kedua 3,15% lebih efisien dibanding rute pertama. Dan 

nilai waktu perjalanan rute pertama hanya 1,14% lebih efisien dari rute 

kedua. Jadi rute kedua lebih ekonomis dibandingkan rute pertama. 

• Estimasi kecepatan tempuh optimal pasca jalan arteri alternatif yang 

terendah Jalan M Johansyah (21,90 km/jam), Jalan Sudirman (29,80 

km/jam), Jalan Ahmad Yani (34,0 km/jam), Jalan HM Yusie (37,20 

km/jam), dan tertinggi pada jalan arteri alternatif (38,0 km/jam) dengan 

BOK paling rendah. Namun karena pengaruh jarak tempuh, maka biaya 

dan waktu perjalanan paling efisienadalah rute kedua, kemudian rute 

pertama dan terakhir adalah rute jalan arteri alternatif. Penghematan nilai 

biaya dan waktu perjalanan pada rute kedua adalah 19,10% dan 10,90%. 

Sedangkan rute arteri alternatif tidak memberikan penghematan (0%). 

Sehingga rute jalan baru tidak ekonomis dibandingkan jalan eksisting.   

• Kota Kandangan berdasarkan hasil perhitungan besar arus lalu lintas 

dalam 4 tahun mendatang tidak membutuhkan jalan arteri alternatif. 

Tetapi secara spasial dalam rangka pengembangan wilayah dan kota, 

jalan arteri baru patut dilanjutkan pembangunannya, hanya saja perlu 

dipertimbangkan dan dicari solusi sehubungan manfaat langsung jalan 

berupa penghematan calon pengguna jalan. 


