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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Dalam penelitian kali ini penulis akan meneliti dampak dari pembangunan 

Utilitas  terhadap simpang bersinyal di kawasan sekitar lokasi konstruksi. Ada 

beberapa penelitian yang serupa tentang dampak lalu lintas yaitu: 

1. Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) kawasan Kampus 

Universitas Sam Ratulangi  

Josef Sumajouw  melakukan penelitian pada tahun 2013 tentang 

Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) kawasan Kampus 

Universitas Sam Ratulangi dengan lokasi penelitian di kawasan kampus 

UNSRAT 

Tujuan dari penelitian Josef Sumajouw adalah untuk  

Menginventarisasi data petak parkir di luar badan jalan (off street parking) 

mobil dan sepeda motor di Universitas Sam Ratulangi, mengetahui model 

regresi hubungan antara jumlah tarikan ke Kampus Universitas Sam 

Ratulangi, mengukur kinerja lalu lintas pada ruas jalan yang diperkirakan 

terpengaruh oleh adanya Kampus Universitas Sam Ratulangi, memberikan 

solusi-solusi penanganan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi 

masalah-masalah lalu-lintas yang terjadi di jalan sekitar Kampus 

Universitas Sam Ratulangi. Metodologi yang di gunakan yaitu melalui 

pengumpulan data primer dan data sekunder kemudian di analisis 

menggunakan analisis kinerja jaringan dan ruas jaringan jalan kawasan 

kampus Universitas Sam Ratulangi.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Josef Sumajouw perlu 

diadakan penanganan khusus untuk persimpangan tiga lengan antara jalan 

Wolter Monginsidi dengan ru as jalan Kampus dikarenakan kondisi lingkungan 

dan Volume lalu lintas di Jalan Wolter Monginsidi sebesar 2698,1 smp/jam. 
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2. Analisis Dampak Lalu Lintas Studi Kasus ITENAS  

Herman pada tahun 1998 menganalisis dampak lalu lintas studi 

kasus ITENAS. Lokasi penelitian yaitu di Bandung Jalan P.H.H. Mustapa - 

Jalan Pahlawan - Jalan Surapati.  

Tujuan penelitian adalah mengevaluasi dampak pengembangan 

tanah yang diusulkan pada suatu jaringan transportasi yang ada yaitu dengan 

mengevaluasi Itenas - sebagai suatu tata guna tanah pendidikan yang 

merupakan bagian dari tata guna tanah campuran kegiatan di sepanjang Jl. 

PHH Mustapa dan Jl. Surapati. Tujuan berikutnya yaitu mengevaluasi 

tingkat kinerja lalu lintas jalan-jalan di sekitar Itenas yang diakibatkan 

ada/tidak adanya kegiatan di Itenas. Metode yang di gunakan yaitu 

pengumpulan data primer maupun data sekunder dan penyajian yang akan 

digunakan dalam analisis dampak lalu lintas.  

Hasil dari penelitian baik dari ruas Jalan P.H.H. Mustapa dan 

Persimpangan Jalan P.H.H.Mustapa - Jalan Pahlawan - Jalan Surapati 

menunjukkan bahwa pengaruh kegiatan Itenas terhadap kinerja lalu lintas 

di sekitarnya relatif kecil sehingga perlu efaluasi lebih lanjut di tinjau dari 

faktor-faktor lainnya. 

3. Analisis dampak lalu-lintas akibat pengoperasian mall Jogjatronik 

Yogyakarta. 

Syahidin (2005) melakukan analisis dampak lalu-lintas akibat 

pengoperasian mal Jogjatronik Yogyakarta.  

Tujuannya yaitu untuk menganalisis dampak lalu lintas yang 

ditimbulkan akibat pengoperasian mal tersebut berupa peningkatan volume 

lalu lintas pada ruas dan simpang; dan seberapa besar pengaruhnya terhadap 

lalu lintas kawasan disekitarnya dengan menggunakan Program Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Metodologi yang di gunakan yaitu 

melalui pengumpulan data primer dan data sekunder.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah penurunan kinerja ruas dan 

simpang disekitar kawasan mal tersebut, peningkatan derajat kejenuhan 

rata-rata sebesar 0,23 %, penurunan kecepatan rata-rata perjalanan sebesar 

18,39 km/jam. Pada tahun 2007 dengan adanya pengoperasian mal pada 
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ruas jalan tersebut telah melampaui titik kritis DS > 0,80 sehingga perlu 

penanganan. Dengan melakukan penanganan ruas jalan maka kinerja ruas 

jalan tersebut dapat ditingkatkan sehingga derajat kejenuhan pada tahun 

2015 hanya 0,53 dengan kecepatan perjalanan rata-rata 36,71 km/jam. 

4. Dampak Pusat Perbelanjaan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Walter 

Monginsidi Kota Palu. 

Muhammad Kasan pada tahun 2009 melakukan penelitian tentang 

Dampak Pusat Perbelanjaan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Walter 

Monginsidi Kota Palu. Lokasi penelitian di Kota Palu tepatnya di sekitar 

pusat perbelanjaan Mitra Utama.  

Tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh keberadaan Swalayan 

PMU terhadap kinerja jalan yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas seperti 

parker kendaraan di pinggir jalan, pejalan kaki yang menyeberang dan 

angkutan umum yang berhenti. Metodologi yang digunakan yaitu melalui 

pengumpilan data dengan melakukan survei selama jam-jam sibuk pada hari 

Sabtu, metode analisis yang digunakan yaitu menurut Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia 1997(MKJI-1997) meliputi kapasitas, kecepatan dan derajat 

kejenuhan jalan.  

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa aktivitas-aktivitas 

pada Swalayan PMU dapat menurunkan kapasitas jalan dari 5130 smp/jam 

menjadi 4308 smp/jam dan kecepatan kendaraan berkurang dari 42,99 

km/jam menjadi 34,20 km/jam. Berdasarkan analisa derajat kejenuhan, 

Jalan Walter Monginsidi pada Tahun 2012 akan mengalami kemacetan 

dengan nilai derajat kejenuhan mencapai 0,78. 

5. Analisis Dampak Aktivitas Rumah Sakit dan Sekolah Terhadap Kinerja 

Ruas Jalan 

I Made Widana1, I N. Karnata Mataram, ST., MT2, dan Ir. A.A.N.A. 

Jaya Wikrama, MT2 pada tahun 2013 meneliti tentang Analisis Dampak 

Aktivitas Rumah Sakit dan Sekolah Terhadap Kinerja Ruas Jalan. Lokasi 

penelitian di kawasan Rumah Sakit Umum Bangli dan SMKN 1 Bangli di 

Jalan Brigjen Ngurah Rai Bangli.  
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Tujuannya yaitu untuk mengetahui dampak aktivitas kegiatan yang 

berlokasi pada pinggir jalan terhadap kinerja ruas jalan yaitu RSU Bangli 

dan SMKN 1 Bangli yang lokasinya saling berdekatan satu sama lainnya, 

terhadap kinerja ruas jalan Brigjen Ngurah Rai Bangli. Metodologi yang 

digunakan yaitu melalui pengumpilan data dengan melakukan survei selama 

jam-jam sibuk pada hari Sabtu, metode analisis yang digunakan yaitu 

menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997(MKJI-1997).  

Hasil dari penelitian yang di lakukan yaitu analisis hambatan 

samping gabungan jam puncak pagi, ruas jalan yang diamati tergolong kelas 

hambatan samping Sangat Tinggi (VH), Kapasitas ruas jalan sebesar 

1.689,90 smp/jam, Derajat kejenuhan sebesar 0,75. Sehingga, analisis 

hambatan samping tanpa pengaruh Rumah Sakit Umum Bangli, tanpa 

pengaruh aktivitas SMKN 1 Bangli dan tanpa keduanya, ruas jalan yang 

diamati tergolong dalam kelas hambatan samping antara Tinggi (H) dan 

Rendah (L), Kapasitas ruas jalannya berkisar antara 1.813,55 sampai 

1.999,03 smp/jam atau dampaknya sebesar 7,32% sampai 18,29 % dari 

kapasitas aktivitas gabungan, Derajat kejenuhan berkisar antara 0,70 dan 

0,63 atau dampaknya berkisar antara 6,63% sampai 15,46% dari Derajat 

Kejenuhan gabungan. 

6. Penggunaan Software Vissim untuk Analisis Simpang Bersinyal (Studi 

kasus Simpang Mirota Kampus Terban Yogyakata) 

Rama Dwi Aryandi pada tahun 2014 meneliti tentang Penggunaan 

Software Vissim untuk Analisis Simpang Bersinyal (Studi kasus Simpang 

Mirota Kampus Terban Yogyakata) yang berlokasi di Jalan C Simanjuntak, 

Terban, Yogyakarta.  

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil analisis 

panjang antrian maksimum, minimum dan rata-rata dengan menggunakan 

Software Vissim dan hasil survei di lapangan dan mengetahui prediksi 

tundaan yang terjadi pada simpang eksisting. Metodologi yang digunakan 

yaitu melalui pengumpilan data dengan melakukan survei dengan metode 

Traffic Counting pada jam sibuk pagi hari Sabtu dan jam sibuk sore hari 

Rabu.  
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Hasil penelitiannya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

simulasi dan hasil nyata di lapangan. Akan tetapi, ada perbedaan yang 

signifikan pada deviasi (penyebaran) hasil antrian. Kemudian untuk 

prediksi tundaan pada simpang eksisting, berdasarkan data yang 

dikumpulkan selama pengamatan di lapangan dan dianalisis menggunakan 

Software Vissim, maka diperoleh data tundaan untuk rute dari utara ke timur, 

selatan dan barat adalah 102, 65 detik, 102,74 detik dan 102, 64 detik pada 

pagi hari serta 122,82 detik, 115,39 detik dan 114,83 detik pada sore hari. 

Ini berarti tundaan yang terjadi pada simpang eksisting cukup besar. 

7. Penggunaan Software Vissim untuk Evaluasi Hitungan MKJI 1997 Kinerja 

Ruas Jalan Perkotaan di Ruas Jalan Affandi Yogyakarta. 

Ibnu Ariemasto Winnetou tahun 2015 meneliti tentang Penggunaan 

Software Vissim untuk Evaluasi Hitungan MKJI 1997 Kinerja Ruas Jalan 

Perkotaan di Ruas Jalan Affandi Yogyakarta.  

Penelitian ini bertujuan membandingkan antara kecepatan pada 

MKJI 1997 terhadap kecepatan di lapangan serta kecepatan pada Software 

Vissim terhadap kecepatan di lapangan apakah terdapat perbedaan yang 

signifikan atau tidak. Metode yang digunakan yaitu survei volume 

kendaraan berdasarkan jenis lalu dilakukan penelitian menggunakan 

analisis statistik uji T, didapatkan nilai signifikansi (alfa) pada perbandingan 

kecepatan antara MKJI 1997 terhadap kecepatan di lapangan untuk 

kecepatan mobil dan sepeda motor,  

Hasil dari penelitian secara berurutan  yaitu 0,000, 0,000, 0,001, dan 

0,002 (alfa < 0,05) sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan yang 

signifikan diantara keduanya. Kemudian, nilai alfa secara keseluruhan pada 

perbandingan kecepatan antara Software Vissim terhadap kecepatan di 

lapangan, yaitu 0,440, 0,076, 0,105, 0,869 (alfa > 0,05) sehingga dapat 

dikatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya. 


