
10 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Transportasi 

Menurut Morlok (1995), trasnportasi adalah untuk menggerakkan atau 

memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan sistem tertentu untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Tamin 

(1997), transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari sarana/prasarana dan 

sistem yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruh  wilayah sehingga 

terakomodasi mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dan 

dimungkinkannya akses kesemua wilayah. 

Menurut Tamin (2003), prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, 

yaitu sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan dan 

sebagai prasarana bagi  pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat  

adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut. Dengan melihat dua peran yang di 

sampaikan di atas, peran pertama  sering digunakan oleh perencana  pengembang 

wilayah untuk dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan rencana. Misalnya 

saja akan dikembangkan suatu wilayah baru dimana pada wilayah tersebut tidak 

akan pernah ada peminatnya bila wilayah tersebut tidak disediakan sistem prasarana 

transportasi. Sehingga pada kondisi tersebut, parsarana transportasi akan menjadi 

penting untuk aksesibilitas menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada 

tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Hal tersebut 

merupakan penjelasan peran prasarana transportasi yang kedua, yaitu untuk 

mendukung pergerakan manusia dan barang. 

Transportasi manusia atau barang adalah kebutuhan turunan (derived demand) 

yang timbul akibat adanya kebutuhan untuk memenuhi komoditas atau jasa lainnya. 

Dengan demikian permintaan akan transportasi baru akan ada apabila terdapat 

faktor-faktor pendorongnya. Permintaan jasa transportasi tidak berdiri sendiri, 

melainkan tersembunyi dibalik kepentingan yang lain (Morlok, 1995). 

Permasalahan transportasi menurut Tamin (2003) tidak hanya terbatas pada 

terbatasnya prasarana transportasi yang ada, namun sudah merambah kepada aspek-
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aspek lainnya, seperti pendapatan rendah, urbanisasi yang cepat, terbatasnya 

sumber daya, khususnya dana, kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan 

transportasi, kualitas sumber daya manusia, disiplin yang rendah, dan lemahnya 

perencanaan dan pengendalian, sehingga aspek-aspek tersebut memperparah 

masalah transportasi. 

 

B. Ruas Jalan 

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 (Peraturan Pemerintah No 34 Tentang Jalan Tahun 2006). 

Menurut MKJI (1997) pengertian jalan meliputi badan jalan, trotoar, drainase dan 

seluruh perlengkapan jalan yang terkait, seperti rambu lalu lintas, lampu  

penerangan, marka jalan, median, dan lain-lain. Jalan mempunyai empat fungsi :  

1. melayani kendaraan yang bergerak,  

2. melayani kendaraan yang par kir,  

3. melayani pejalan kaki dan kendaraan tak bermotor,  

4. pengembangan wilayah dan akses ke daerah pemilikan.  

Hampir semua jalan melayani dua atau tiga fungsi dari empat fungsi jalan  diatas 

akan tetapi ada juga jalan yang mungkin hanya melayani satu fungsi (misalnya jalan 

bebas hambatan hanya melayani kendaraan bergerak).  

 

C. Simpang (Intersection) 

Bundaran simpang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jaringan jalan 

yang merupakan tempat titik konflik dan tempat kemacetan karena bertemunya dua 

ruas jalan atau lebih. Karena merupakan tempat terjadinya konflik dan kemacetan 

untuk itu maka perlu dilakukan pengaturan dan pemodelan pada daerah simpang ini 

guna menghindari dan meminimalisir terjadinya konflik dan beberapa 

permasalahan yang mungkin timbul dipersimpangan. Di daerah perkotaan biasanya 

banyak memiliki simpang, dimana pengemudi harus memutuskan untuk berjalan 

lurus atau berbelok dan pindah jalan untuk mencapai satu tujuan.  
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Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis persimpangan, yaitu : (1) simpang sebidang, 

(2) pembagian jalur jalan tanpa Ramp, dan (3) Interchange (simpang susun). 

Simpang sebidang (Intersection At Grade) adalah simpang dimana dua jalan atau 

lebih bergabung, dengan tiap jalan mengarah keluar dari sebuah simpang dan 

membentuk bagian darinya. Jalan-jalan ini disebut kaki simpang/lengan simpang 

atau pendekat. Dalam perancangan persimpangan sebidang, perlu 

mempertimbangkan elemen dasar yaitu :  

a. Faktor manusia, seperti kebiasaan mengemudi, waktu pengambilan 

keputusan, dan waktu reaksi.  

b. Pertimbangan lalu lintas, seperti kapasitas, pergerakan berbelok, kecepatan 

kendaraan, ukuran kendaraan dan penyebaran kendaraan,  

c. Elemen fisik, seperti jarak pandang, dan fitur-fitur geometrik.  

d. Faktor ekonomi, seperti konsumsi bahan bakar, nilai waktu.  

  

 

D. Simpang Bersinyal (signalized intersection) 

Simpang bersinyal (Signalized Intersection), yaitu pemakai jalan dapat 

melewati simpang sesuai dengan pengoperasian sinyal lalu lintas. Beberapa definisi 

umum yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan permasalahan simpang 

bersinyal diantaranya adalah :  

1. Tundaan (Delay) adalah waktu tempuh tambahan untuk melewati simpang 

bila dibandingkan dengan situasi tanpa simpang. Tundaan terdiri dari:  

a. Tundaan Lalulintas (DT), yakni waktu menunggu akibat interaksi 

lalu lintas dengan lalu lintas yang berkonflik.  

b. Tundaan Geometri (DG), yakni akibat perlambatan dan percepatan 

kendaraan terganggu dan tak terganggu.  

2. Panjang antrian (Queue Length) adalah panjang antrian kendaraan pada 

suatu pendekat (meter).  

3. Antrian (Queue) adalah jumlah kendaraan yang antri dalam suatu pendekat 

(kendaraan;smp).  

4. Fase (Phase Stage) adalah bagian dari siklus sinyal dengan lampu hijau 

disediakan bagi kombinasi tertentu dari gerakan lalu lintas.  
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5. Waktu siklus (Sycle Time) adalah waktu untuk urutan lengkap dari indikasi 

sinyal (detik).  

6. Waktu hijau (Green Time) adalah waktu nyala lampu hijau dalam suatu 

pendekat (detik).  

7. Rasio hijau (Green Ratio) adalah perbandingan waktu hijau dengan waktu 

siklus dalam suatu pendekat.  

8. Waktu merah semua (All Red) adalah waktu sinyal merah menyala secara 

bersamaan pada semua pendekat yang dilayani oleh dua fase sinyal yang 

berurutan (detik).  

9. Waktu antar hijau (Inter Green Time) adalah jumlah antara periode kuning 

dengan waktu merah semua antara dua fase sinyal yang berurutan (detik).  

10. Waktu hilang (Lost Time) adalah jumlah semua periode antar hijau dalam 

siklus yang lengkap atau beda antara waktu siklus dengan jumlah waktu 

hijau dalam semua fase yang berurutan (detik).  

11. Derajat kejenuhan (degree of saturation) adalah rasio dari arus lalu lintas 

terhadap kapasitas untuk suatu pendekat.  

12. Arus jenuh (Saturation Flow) adalah besarnya keberangkatan antrian 

didalam suatu pendekat selama kondisi yang ditentukan (smp/jam hijau).  

13. Oversaturated adalah suatu kondisi dimana volume kondaraan yang 

melewati suatu pendekat melebihi kapasitasnya. 

Sedangkan berdasarkan Oglesby dan Hick 1982, simpang bersinyal adalah 

simpang yang dikendalikan oleh sinyal lalu lintas. Sinyal lalu lintas adalah semua 

peralatan pengatur lalu lintas yang menggunakan tenaga listrik, rambu dan marka 

jalan untuk mengarahkan atau memperingatkan pengendara kendaraan bermotor, 

pengendara sepeda, atau pejalan kaki. 

 

 

E. Konflik persimpangan 

Pada umumnya pengaturan lalu lintas dengan menggunakan sinyal digunakan 

untuk beberapa tujuan, yang antara lain adalah : 
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1. Menghindari terjadinya kemacetan pada simpang yang disebabkan oleh 

adanya konflik arus lalu lintas yang dapat dilakukan menjaga kapasitas yang 

tertentu selama kondisi lalu lintas puncak.  

2. Memberi kesempatan kepada kendaraan lain dan atau pejalan kaki dari jalan 

simpang yang lebih kecil untuk memotong jalan utama.  

3. Mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pertemuan kendaraan 

yang berlawanan arah atau konflik. Perbandingan antara jumlah konflik 

yang terjadi pada simpang dengan lampu lalu lintas adalah sebagai berikut :  

 

Gambar 3.1 Konfik Lalu Lintas Pada Simpang 4 Lengan 

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI),1997) 

 

F. Penentuan Fase 

Pada perencanaan lalulintas, dikenal beberapa istilah :  

1. Waktu siklus (Cycle Time) : waktu satu periode lampu lalulintas, misalnya 

pada saat suatu arus di ruas jalan A mulai hijau, hingga pada ruas jalan 

tersebut mulai hijau lagi.  

2.  Fase : suatu rangkaian dari kondisi yang diberlakukan untuk suatu arus atau 

beberapa arus, yang mendapat identifikasi lampu lalulintas yang sama. 

contoh :  



15 
 

 
 

 

 

 

Gambar 3.3 Simpang Dengan 4 Fase 

(Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI),1997) 

a.   Suatu perempatan dengan 2 fase 

 

  

  

  

  

  

  

  

Gambar 3.2  Simpang Dengan 2 Fase   

    

Fase 1   Fase  2   

( : Sumber    Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI),1997 )   

b.   Suatu perempatan dengan 4 fase    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fase 1   

Fase  4   Fase  3   

Fase  2   
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d. Suatu pertigaan dengan 2 fase  

 

Gambar 3.5 Simpang Dengan 3 Fase 

(Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI),1997) 

 

 

 

c.   Suatu perempatan dengan 3 fase   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gambar 3.4 Simpang Dengan 3 Fase 

(Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI),1997) 

 

  

  

Fase  2   

Fase  3   

Fase 1   

   

  

  

  

  

  

  

  

  
Fase  1   Fase  2 
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G. Bangkitan Lalu Lintas 

Bangkitan lalu lintas adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah 

pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan 

yang tertarik kesuatu tata guna lahan atau zona. Pergerakkan lalu lintas merupakan 

fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas. Bangkitan lalu 

lintas ini mencakup lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi dan lalu lintas yang 

menuju atau tiba kesuatu lokasi. Hasil keluaran dari perhitungan bangkitan dan 

tarikaan lalu lintas berupa jumlah kendaraan, orang, atau angkutan barang per 

satuan waktu, misalnya kendaraan/jam. ( Tamin, 1997:60). 

Sedangkan menurut Warpani (1990:107) bangkitan lalu lintas adalah 

banyaknya lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu zona atau daerah per satuan 

waktu. Jumlah lalu lintas bergantung pada kegiatan kota, karena penyebab lalu 

lintas ialah adanya kebutuhan manusia untuk melalukan kegiatan dan mengangkut 

barang kebutuhannya. 

Kota yang sebagai salah satu kunjungan wisata yang sangat potensial dan 

sebagai kota pendidikan yang terkemuka akan menjadi daya tarik bagi warga 

masyarakat di luar daerah untuk datang berkunjung. Kondisi ini pada akhirnya 

membawa konsekuensi terhadap tingginya permintaan akan hunian serta  fasilitas 

lainnya. (Muchlisin:2016) 

 

H. Tarikan Perjalanan 

Dalam buku “Perencanaan dan Pemodelan Transportasi” karangan Ofyar 

Z.Tamin dituliskan bahwa tarikan pergerakan adalah jumlah pergerakan yang 

tertarik menuju ke suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang 

tertarik. 

 

I. Analisis Dampak Lalu-Lintas (ANDALALIN) 

Dikun dan Arif (1993) mendefinisikan analisis dampak lalu-lintas sebagai suatu 

studi khusus dari dibangunnya suatu fasilitas gedung dan penggunaan lahan lainnya 

terhadap sistem transportasi kota, khususnya jaringan jalan di sekitar lokasi gedung. 

Menurut Tamin (2000), analisis dampak lalu lintas pada dasarnya merupakan 

analisis pengaruh pengembangan tata guna lahan terhadap sistem pergerakan arus 
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lalu-lintas disekitarnya yang diakibatkan oleh bangkitan lalu-lintas yang baru, lalu 

lintas yang beralih, dan oleh kendaraan keluar masuk dari / ke lahan tersebut. 

1. Fenomena Dampak Lalu-Lintas 

Menurut Murwono (2003), fenomena dampak lalu-lintas diakibatkan 

oleh adanya pembangunan dan pengoperasian pusat kegiatan yang 

menimbulkan bangkitan lalu lintas yang cukup besar, seperti pusat 

perkantoran pusat perbelanjaan, terminal, dan lain-lain. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa dampak lalu lintas terjadi pada 2 (dua) tahap, yaitu : 

a. Tahap konstruksi/ pembangunan. Pada tahap ini akan terjadi bangkitan 

lalulintas akibat angkutan material dan mobilisasi alat berat yang 

membebani ruas jalan pada rute material; 

b. Tahap pasca konstruksi / saat beroperasi. Pada tahap ini akan terjadi 

bangkitan lalu-lintas dari pengunjung, pegawai dan penjual jasa 

transportasi yang akan membebani ruas-ruas jalan tertentu, serta 

timbulnya bangkitan parker kendaraan. 

Tamin (2000) mengatakan bahwa setiap ruang kegiatan akan 

"membangkitkan" pergerakan dan "menarik" pergerakan yang intensitasnya 

tergantung pada jenis tata guna lahannya. Bila terdapat pembangunan dan 

pengembangan kawasan baru seperti pusat perbelanjaan, superblok dan 

lain-lain tentu akan menimbulkan tambahan bangkitan dan tarikan lalu 

lintas baru akibat kegiatan tambahan di dalam dan sekitar kawasan tersebut. 

Karena itulah, pembangunan kawasan baru dan pengembangannya akan 

memberikan pengaruh langsung terhadap sistem jaringan jalan di sekitarnya. 

Dikun (1993) menyatakan bahwa analisis dampak lalu-lintas harus 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses 

perencanaan, evaluasi rancang bangun dan pemberian ijin. Untuk itu 

diperlukan dasar peraturan formal yang mewajibkan pemilik melakukan 

analisis dampak lalu lintas sebelum pembangunan dimulai. Di dalam 

analisis dampak lalu lintas, perkiraan banyaknya lalu-lintas yang 

dibangkitkan oleh fasilitas tersebut merupakan hal yang mutlak penting 

untuk dilakukan. Termasuk dalam proses analisis dampak lalu lintas adalah 

dilakukannya pendekatan manajemen lalu lintas yang dirancang untuk 
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menghadapi dampak dari perjalanan terbangkitkan terhadap jaringan jalan 

yang ada. 

5 (lima) faktor / elemen penting yang akan menimbulkan dampak 

apabila sistem guna lahan berinteraksi dengan lalu lintas. Kelima elemen 

tersebut adalah : 

a. Elemen bangkitan / tarikan perjalanan, yang dipengaruhi oleh faktor 

tipe dan kelas peruntukan, intensitas serta lokasi bangkitan. 

b. Elemen kinerja jaringan ruas jalan, yang mencakup kinerja ruas jalan 

dan persimpangan. 

c. Elemen akses, berkenaan dengan jumlah dan lokasi akses. 

d. Elemen ruang parkir. 

e. Elemen lingkungan, khususnya berkenaan dengan dampak polusi dan 

kebisingan. 

Lebih lanjut, The Institution of Highways and Transportation (1994) 

menyatakan bahwa besar-kecilnya suatu kegiatan akan menimbulkan 

dampak terhadap lalu lintas yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Bangkitan / tarikan perjalanan, 

b. Menarik tidaknya suatu pusat kegiatan, 

c. Tingkat kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan yang ada, 

d. Prasarana jalan di sekitar pusat kegiatan, 

e. Jenis tarikan perjalanan oleh pusat kegiatan, 

f. Kompetisi beberapa pusat kegiatan yang berdekatan. 

 

J. Kondisi Lingkungan 

Beberapa faktor lingkungan yang cukup mempengaruhi menurut Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia 1997 adalah :  

1. Ukuran kota  

Ukuran kota adalah jumlah penduduk dalam suatu daerah perkotaan. 

Kota yang lebih kecil menunjukkan perilaku pengemudi yang kurang gesit 

dan kendaraan yang kurang modern, sehingga menyebabkan kapasitas dan 

kecepatan jadi lebih rendah pada arus tertentu jika dibandingkan dengan 

kota yang lebih besar.  
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2. Hambatan samping  

Hambatan samping adalah dampak dari perilaku lalu lintas dan aktifitas 

pada suatu pendekat akibat gerakan pejalan kaki, kendaraan parkir dan 

berhenti, kendaraan lambat (becak, delman, gerobak, dll), kendaraan masuk 

dan keluar dari lahan samping jalan. Hambatan samping dapat dinyatakan 

dalam tingkatan rendah, sedang dan tinggi. Untuk lebih jelasnya kondisi 

lingkungan dapat di lihat pada tabel 3.1 . 

Tabel 3.1 Penentuan kelas Hambatan Samping 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

(Sfc) 

Kode 

Jumlah berbobot 

kejadian 
Kondisi Khusus 

per 200m/jam 

(dua sisi) 

Sangat 

rendah 
VL <100 

Daerah pemukiman: jalan samping 

tersedia 

Rendah L 100-299 
Daerah pemukiman : beberapa 

angkutan umum dsb 

Sedang M 300-499 
Daerah industri: Beberapa toko 

sisi jalan 

Tinggi H 500-899 
Daerah komersial: aktivitas sisi 

jalan tinggi 

Sangat tinggi VH >900 
Daerah komersial: aktivitas pasar 

sisi jalan 

Sumber: MKJI (1997) 

 

3. Kondisi lingkungan jalan  

Lingkungan jalan dapat dibedakan menjadi tiga bagian utama yang 

penentuan kriterianya berdasarkan pengamatan visual yaitu :  

a. Komersial (Commercial) yaitu tata guna komersial seperti toko, mall, 

restoran, kantor dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan 

kendaraan.  

b. Pemukiman (Residental) yaitu tata guna lahan tempat tinggal.  

c. Akses terbatas yaitu jalan masuk langsung terbatas atau tidak sama sekali.  
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K. Program Komputer VISSIM 9 

1. Definisi VISSIM 9 

PTV VISSIM adalah program simulasi mikroskopis terkemuka untuk 

pemodelan transportasi multimoda operasi dan dimiliki oleh Vision Traffic 

Suite Software. Realistis dan akurat dalam setiap detail, VISSIM menciptakan 

kondisi terbaik untuk menguji skenario lalu lintas yang berbeda sebelum 

realisasinya.VISSIM sekarang  digunakan di seluruh dunia oleh sektor publik, 

perusahaan konsultasi dan Universitas. 

Selain simulasi kendaraan secara Default, Anda juga dapat menggunakan 

VISSIM untuk melakukan simulasi pejalan kaki berdasarkan model Wiedemann. 

2. Kemampuan VISSIM 9  

 Menurut PTV-AG (2011), VISSIM menyediakan kemampuan animasi 

dengan perangkat tambahan besar dalam 3-D. Simulasi jenis kendaraan (yaitu 

dari motor, mobil penumpang, truk, kereta api ringan dan kereta api berat). 

Selain itu, klip video dapat direkam dalam program, dengan kemampuan untuk 

secara dinamis mengubah pandangan dan perspektif. Elemen visual lainnya, 

seperti pohon, bangunan, fasilitas transit dan rambu lalu lintas, dapat 

dimasukkan ke dalam animasi 3-D.  

3. VISSIM Dekstop  

Menu pada program VISSIM 9 dibagi menjadi bidang-bidang berikut: 

 

Gambar 3.6 Tampilan Awal Software Vissim 9 

a. Header   : Menunjukkan judul program, versi dan nama file jaringan.  
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b.   Menu Bar : Akses disediakan melalui klik mouse atau shortcut 

keyboard. 

c.   Toll Bar : Kontrol editor jaringan dan fungsi simulasi. 

d.  Status Bar: Menunjukkan petunjuk editing dan status simulasi 

e.  Scroll Bar : Digunakan untuk bergulir horizontal dan vertical dari 

jaringan area tampil 

 

4. Menu pada program VISSIM 9 

a. FILE  

 

New  Untuk membuat program VISSIM baru  

Open  Membuka File program  

Open Layout  Baca di tata letak file *.lyx dan berlaku untuk 

elemen antarmuka program dan parameter grafis 

editor program  

Open Default Layout  Baca default file layout *.lyx dan berlaku untuk 

elemen antarmuka program dan parameter grafis 

editor program  

Read Additionally  Buka File program selain program yang ada  

Save  Untuk menyimpan program yang sedang dibuka  

Save As  Menyimpan program ke jalur yang baru atau 

menyalin secara manual ke forder baru  

Save Layout As  Simpan tata letak saat elemen antarmuka program 

dan parameter grafis dari editor program ke file 

layout *.lyx  

Save Layout As Default  Simpan tata letak saat elemen antarmuka program 

dan parameter grafis dari editor program ke file 

layout default.  

Import  Impor data ANM dari Visum  

Eksport  Mulai ekspor data ke PTV Visum  

Open Working Directory  Membuka Windows Explorer di direktori kerja 

saat ini  

Exit  Menutup atau mengakhiri program VISSIM  

 

b. EDIT  

 

Undo  Untuk kembali keperintah sebelumnya  

Redo  Untuk kembali keperintah sesudahnya  

Rotate Network  Masukkan sudut sekitar jaringan yang diputar  

Move Network  Memindahkan jaringan  
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User Preferences   Pilih bahasa antarmuka penggunaan VISSIM  

 Kembalikan pengaturan default  

 Tentukan penyisipan obyek jaringan di 

jaringan editor  

 Tentukan jumlah fungsi terakhir dilakukan 

yang akan disimpan  

 

c. VIEW  

 

Open New Network Editor  Tambah baru jaringan editor sebagai daerah lain  

Network Objects  Membuka jaringan toolbar objek  

Levels  Membuka toolbar tingkat  

Background  Membuka toolbar background  

Quick View  Memuka Quick View  

Smart Map  Membuka Smart Map  

Messages  Membuka halaman, menunjukkan pesan dan 

peringatan  

Simulation Time  Menampilkan waktu simulasi  

Quick Mode  Menyembunyikan dan menampilkan kembali 

objek jaringan berikut:  

 Vehicles In Network  

 Pedestrians In Network  

 

Semua jaringan lainnya yang akan ditampilkan  

 

Simple Network Display  Menyembunyikan dan menampilkan kembali 

objek berikut:  

 Desired Speed Decisions  

 Reduced Speed Areas  

 Conflict Areas  

 Priority Rules  

 Stop Signs  

 Signal Heads  

 Detectors  

 Parking Lots  

 Vehicle Inputs  

 Vehicle Routes  

 Public Transport Stops  

 Public Transport Lines  

 NodesMeasurement Areas  

 Data Collection Points  

 Pavement Markings  

 Pedestrian Inputs  

 Pedestrian Routes  
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 Pedestrian Travel Time Measurement  

 

Semua objek jaringan yang ditampilkan:  

 Links  

 Background Images  

 3D Traffic Signals  

 Static 3D Models Vehicles In Network  

 Pedestrians In Network  

 Areas  

 ObstaclesRamps & Stairs  

  

d. LISTS  

 

Base Data  Daftar untuk mendefinisikan atau mengedit Base 

Data  

 Network  

 Intersection Control 

 Private Transport  

 Public Transport 

 Pedestrians Traffic  

 

Daftar atribut onjek jaringan dengan jenis objek 

jaringan yang dipilih  

Graphics & Presentation  Daftar untuk mendefinisikan atau jaringan editing 

objek dan data, yang digunakan untuk persiapan 

grafis dan representasi yang realistis dari jaringan 

serta menciptakan presentasi dari simulasi.  

 Measurements  

 Results  

 

Daftar data dari evaluasi simulasi  

 

e. BASE DATA  

 

Network Setting  Pengaturan default untuk jaringan  

2D/3D Model Segment  Menentuka ruas untuk kendaraan  

2D/3D Models  Membuat model 2D dan 3D untuk kendaraan dan 

pejalan kaki  

Functions  Percepatan dan perlambatan perilaku kendaraan  

Distribution  Distribusi untuk keceatan yang diinginkan, 

kekuatan, berat kendaraan, waktu, lokasi, model 

2D/3D, dan warna  

Vehicle Types  Menggabungkan kendaraan dengan karakteristik 

mengemudi teknis serupa di jenis kendaraan  

Vehicle Classes  Menggabungkan jenis kendaraan  

Driving Behaviors  Perilaku pengemudi  
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Link Behaviors Types  Tipe link, perilaku untuk link, dan konektor  

Pendestrian Types  Menggabungkan pejalan kaki dengan sifat yang 

mirip dalam jenis pejalan kaki  

Pendestrian Classes  Pengelompokan dan penggabungan jenis pejalan 

kaki ke dalam kelas pejalan kaki  

Walking Behaviors  Parameter perilaku berjalan  

Area Behaviors Types  Perilaku daerah untuk jenis daerah, tangga dan 

landau  

Display Types  Tampilan untuk link, konektor dan elemen 

konstruksi dalam jaringan  

Levels  Level untuk bangunan bertingkat atau struktur 

jembatan untuk link  

Time Intervals  Interval waktu  

 

f. TRAFFIC  

 

Vehicle Compositions  Menentukan jenis kendaraan untuk komposisi 

kendaraan  

Pendestrians Compositions  Menentukan jenis pejalan kaki untuk komposisi 

pejalan kaki  

Pendestrian OD Matrix  Menentukan permintaan pejalan kaki atas dasar 

hubungan OD  

Dynamic Assigment  Mendefinisikan tugas parameter  

 

g. SIGNAL CONTROL  

 

Signal Controllers  Membuka daftar Signal Controllers: 

Menetepakan atau mengedit SC  

Signal Conroller 

Comunication  

Membuka daftar SC Comunication  

Fixed Time Signal 

Controllers  

Menentukan waktu dalam jaringan  

 

h. SIMULATION  

 

Parameter  Masukkan parameter simulasi  

Continuous  Mulai menjalankan simulasi  

Single Step  Memulai simulasi dalam mode satu langkah  

Stop  Berhenti menjalankan simulasi  
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i. EVALUATION  

 

Configuration   Result attribute : mengkonfigurasi hasi 

tampilan atribut  

 Direct output : konfigurasi output ke file atau 

database  

 

Database Configuration  Mengkonfigurasi koneksi database  

Measurement Definition  Tampilkan dan mengkonfigurasi daftar 

pengukuran yang di ingikan  

Windows  Mengkonfigurasi waktu sinyal, catatan SC 

detector atau perubahan sinyal pada window  

Result Lists  Menampilkan hasil atribut dalam daftar hasil  

 

j. PRESENTATION  

 

Camera Position  Membuka daftar Camera Position  

Storyboards  Membuka daftar Storyboards/Keyframes  

AVI Recording  Merekam simulasi 3D sebagai file video dalam 

format file *.avi  

3D Anti-Alising  Beralih 3D anti-aliasing  

 

k. HELP  

 

Online Help  Membuka Online Help  

FAQ online  Menampilkan PTV VISSIM FAQ dihalaman web 

dari PTV GROUP  

Service Pack Download  Menampilkan VISSIM & Viswalk Service Pack 

Download Area pada halaman web dari PTV 

GROUP  

Technical Support  Menunjukkan bentuk dukungan dari VISSIM 

Teknis Hotlien pada halaman web dari PTV 

GROUP  

Examples  Membuka folder dengan data contoh dan data 

untuk tujuan pelatihan  

Register COM Server  Mendaftarkan VISSIM sebagai server COM  

License  Menbuka jendela License  

About  Membuka jendela About  
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4. Parameter Hasil Analisa Data 

Tabel 3.4 Parameter Hasil Node Result 

attribute Nama panjang Deskripsi 

Count  Nomor urut 

Simrun Simulation run Jumlah simulasi dijalankan 

TimeInt Time interval Interval waktu data yang diolah 

Movement Movement Jumlah konektor dari link 

masuk khusus untuk outbound 

link tertentu dari sebuah node. 

Sebuah gerakan mungkin berisi 

beberapa urutan Link, misalnya 

melalui konektor paralel. 

Dalam evaluasi Node, berbagai 

atribut hasil dihitung secara 

otomatis untuk gerakan 

individu. 

QLen Queue Length panjang antrian rata-rata: 

Panjang antrian rata – rata per 

interval waktu 

QLenMax Queue Length Max antrian panjang (maksimum): 

Panjang antrian maksimum per 

interval waktu 

Vehs Vehicles Jumlah kendaraan yang 

terekam 

Pers(All) Persons (All) Total jumlah pengguna 

kendaraan 

LOS(All) Level of service Tingkat layanan: Tingkat 

kualitas transportasi yang 

dinilai dengan huruf A sampai 

F di nilai dari nilai density (unit 

kendaraan / mil / jalur) untuk 

tingkat pergerakan dan sisi tepi 

sesuai dengan skema LOS 

( jenis skema Level - of - 

service ) yang didefinisikan 

dalam American Highway 

Capacity Manual (HCM) 2010. 

LOSVal(All) Level-of-service value Level-of-service nilai: tingkat 

kualitas transportasi yang 

dinilai dari angka 1 sampai 6 

sesuai dengan skema LOS yang 

sudah ditetapkan. 1 sesuai 

dengan A, 6 sesuai dengan F. 

VehDelay(All) Vehicle Delay (All) Kendaraan delay: Rata-rata 

tundaan semua kendaraan. 

Penundaan kendaraan ketika 

meninggalkan pengukuran 
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waktu perjalanan diperoleh 

dengan mengurangkan teoritis 

waktu (ideal) wisata dari waktu 

perjalanan yang sebenarnya. 

PersDelay(All) Person delay (All) Rata – rata tundaan dari semua 

pengguna kendaraan 

StopDelay(All) Stop Delay (All) Rata – rata tundaan berhenti per 

kendaraan dalam hitungan detik 

tanpa berhenti di tempat parkir 

Stops(All) Stops (All) Jumlah rata-rata kendaraan 

berhenti per kendaraan tanpa 

berhenti di tempat parkir 

EmissionsCO Emissions CO Jumlah karbon monoksida yang 

terbuang (gram) 

EmissionsNOx Emissions NOx Jumlah nitrogen oksida yang 

terbuang (gram) 

EmissionsVOC Emissions VOC Jumlah senyawa organic yang 

mudah menguap ( volatile 

organic compounds ) (gram) 

FuelConsumption Fuel Consumption Jumlah bahan bakar yang 

terbuang (US Liquid gallon) 

(1US gal lqd = 3,785 liter) 

 

5. Tingkat Pelayanan Jalan (Level – of – Service) 

Tingkat pelayanan (Level of Service) adalah ukuran kinerja ruas jalan atau 

simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan, kecepatan, 

kepadatan dan hambatan yang terjadi. Pada pengolahan data yang digunakan 

oleh vissim, metode yang digunakan mengacu pada peraturan di amerika yang 

dimuat dalam manual kapasitas jalan raya (Highway Capacity Manual) tahun 

2010. 

Di dalam manual kapasitas jalan raya 2010, tingkat pelayanan jalan raya 

(LOS) dibagi menjadi 2 yaitu tingkat pelayanan pada simpang bersinyal 

(Signalized intersection level of service) dan tingkat pelayanan pada simpang 

tak bersinyal (Unsignalized intersection). 
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Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Pelayanan Jalan Raya Untuk Simpang Bersinyal 

  

 

(Sumber : Peraturan Mentri 96 Tahun 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber :Highway Capacity Manual 2010) 
 

Tingkat Pelayanan Tundaan (det/smp) 

A ≤5 

B 5,10 - 15,0 

C 15,1 - 25,0 

D 25,1 - 40,0 

E 40,1 - 60,0 

F >60 

Tingkat Pelayanan Tundaan (det/smp) 

A ≤10 

B 10-20 

C 20-35 

D 35-55 

E 55-80 

F >80 


