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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Simpang Jalan  

Simpang jalan adalah simpul transportasi yang terbentuk dari beberapa 

pendekatan atau lengan, tempat arus kendaraan dari beberapa pendekat tersebut 

bertemu dan berpencar meninggalkan simpang. Simpang jalan merupakan tempat 

yang rawan terhadap kecelakaan karena terjadinya konflik anara kendaraan 

dengan kendaraan lainnya atau dengan pejalan kaki (Hobbs,1995). 

Dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (Ditjen Bina Marga, 1997), 

dijelaskan bahwa pengaturan lalu lintas dalam simpang tak bersinyal dibedakan 

menjadi dua (2) jenis, yaitu simpang tiga lengan dan simpang empat lengan. Oleh 

karena itu aspek yang sangat penting dalam hal ini adalah pengendalian lalu 

lintas. 

B. Titik Konflik 

Menurut Tamin (2008), titik konflik akibat pergerakan arus lalu lintas 

yang menggunakan ruang persimpangan seperti yang ditampilkan pada gambar 

3.1. 

 

Gambar 3.1 Konflik arus lalu lintas kendaraan (sumber : PerencanaanPemodelan 

dan Rekayasa Transportasi, 2008) 
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1. Bergabung (merging) adalah peristiwa menggabungnya kendaraan dari 

suatu jalur ke jalur yang sama. 

2. Berpisah (diverging) adalah peristiwa memisahnya arus kendaraan dari 

suatu jalur yang sama ke jalur yang lain. 

3. Berpotongan (crossing) adalah peristiwa perpotongan antara arus 

kendaraan dari satu jalur ke jalur lainnya pada persimpangan dimana 

keadaan itu menimbulkan titik konflik pada persimpangan. 

4. Besrilang (weaving) adalah pertemuan dua arus lalu lintas atau lebih yang 

berjalan menurut arah yang sama sepanjang suatu lintasan di jalan raya 

tanpa bantuan rambu lalu lintas. Keadaan itu menimbulkan titik konflik 

pada persimpangan. 

 

C. Komposisi Lalu Lintas 

Menurut survei pencacahan lalu lintas dengan cara manual, komposisi lalu 

lintas dibagi menjadi empat jenis kendaraan, yaitu : 

1. Kendaraan ringan (light vehicle, LV), yaitu kendaraan bermotor as dua 

dengan 4 roda dan jarak as 2,0 – 3,0 m. Kendaraan ringan meliputi : mobil 

penumpang, mikrobis, pick-up dan truk kecil. 

2. Kendaraan berat (heavy vehicle, HV), yaitu kendaraan bermotor dengan 

roda lebih dari 4 roda. Kendaraan berat meliputi : bus, truck 2 as, truck 3 

as. 

3. Sepeda motor (motor cycle, MC), yaitu kendaraan bermotor dengan roda 

dua atau tiga roda. Kendaraan bermotor meliputi : sepeda motor, 

kendaraan roda tiga. 

4. Kendaraan tak bermotor (unmotorized vehicle, UM), yaitu kendaraan yang 

digerakan oleh orang atau manusia. Kendaraan tak bermotor meliputi : 

sepeda, becak, kereta kuda dan kereta dorong. 

Pencacahan lalu lintas secara garis besar dibagi dalam 8 golongan, yang 

masing – masing golongan terdiri atas beberapa jenis kendaraan, seperti yang 

diuraikan dalam Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Golongan Dan Kelompok Jenis Kendaraan 

Sumber: pedoman survai pencacahan lalu lintas dengan cara manual, 

(2004) 

 Catatan :  

1. Kendaran – kendaran yang memiliki fungsi khusus, seperti kendaraan 

militer (tank, pansher), kendaraan kostruksi/alat berat (bulldozer dan lain 

– lain) mobil pemadam kebakaran, ambulan dan konvoi kendaraan, tidak 

di cacah. 

2. Pengelompokan golongan kendaraan tersebut sudah mewakili untuk 

berbagai jenis analisa, seperti untuk digunakan pada : kinerja lalu 

lintas/kapasitas, geometri, struktur perkerasan jalan maupun manajemen 

lalu lintas. 

3. Kendaraan tak bermotor dimasukan pada hambatan samping. 
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D. Satuan Mobil Penumpang 

Setiap jenis kendaraan mempunyai karakteristik yang berbeda karena 

memiliki dimensi, kecepatan, dan percepatan yang berbeda. Untuk analisis satuan 

yang digunakan adalah satuan mobil penumpang (smp). Jenis – jenis kendaraan 

harus dikonversikan ke dalam satuan mobil penumpang dengan cara 

mengalikannya dengan ekivalen mobil penumpang (emp) yang dapat dilihat pada 

Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2. Nilai Ekivalen Mobil Penumpang 

Jenis Kendaraan Nilai emp 

Kendaraan ringan (LV) 1,0 

Kendaraan berat (HV) 1,3 

Kendaraan bermotor (MC) 0,5 

Sumber: MKJI, 1997 

 

E. Kinerja Simpang Tidak Bersinyal Berdasarkan MKJI (1997) 

Dalam menganalisis suatu persimpangan tak bersinyal, ada beberapa 

parameter yang digunakan dalam proses perhitungan yaitu kapasitas, drajat 

kejenuhan, tundaan dan peluang antrian. 

1. Kapasitas 

Kapasitas didefenisikan sebagai arus maksimum perjam yang 

dipertahankan, yang melewati suatu titik di jalan dalam kondisi yang ada. 

Kapasitas merupakan ukuran kinerja pada kondisi yang bervariasi, dapat 

diterapkan pada suatu jaringan jalan yang sangat kompleks dan dinyatakan dalam 

smp/jam. 

Kapasitas total untuk seluruh lengan simpang adalah hasil perkalian antara 

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

faktor penyesuaian (F), dengan memperhitungkan pengaruh kondisi lapangan 

(MKJI, 1997). Kapasitas simpang tak bersinyal dihitungan dengan Persamaan 3.1. 
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C = Co x FW x FM  x FCS x FRSU x FLT  x FRT x FMI  smp/jam.................(3.1) 

Dengan : 

Co = nilai kapasitas dasar 

FW   = faktor koreksi lebar entry 

FM = faktor koreksi median pada jalan mayor 

FCS = faktor koreksi ukuran kota 

FRSU = faktor koreksi tipe lingkungan jalan dan gangguan samping 

FLT   = faktor koreksi belok kiri 

FRT = faktor koreksi belok kanan 

FMI = faktor koreksi rasio arus jalan minor 

 

Faktor – faktor penyesuaian untuk menghitung kapasitas simpang tak 

bersinyal dapat diketahui dengan memperhitungkan beberapa faktor, antara lain 

lebar pendekat dan tipe simpang, kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar 

pendekat, faktor penyesuaian median jalan utama, faktor penyesuain ukuran kota, 

faktor penyesuain tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak 

bermotor, faktor penyesuaian belok kiri, faktor penyesuaian belok kanan, faktor 

penyesuain jalan minor. 

a. Lebar pendekat (W) 

Lebar pendekat adalah tempat masuknya kendaraan dalam suatu lengan 

persimpangan jalan (MKJI, 1997). Lebar pendekat pada simpang tak bersinyal 

untuk jalan untuk jalan minor dapat diketahui dengan Persamaan 3.2. Lebar 

pendekat untuk jalan mayor (utama) dihitung dengan Persamaan 3.3. Sedangkan 

lebar rata – rata pendekat (W1) dihitung dengan persamaan 3.4. 

  WAC = (WA + WC)/2............................................................(3.2) 

  WBD = (WB + WD)/2............................................................(3.3) 

  W1 = (WA + WC + WB + WD)/jumlah lengan..........................(3.4) 

b. Jumlah Lajur 

Jumlah lajur yang digunakan untuk keperluanperhitungan di tentukan dari 

lebar rata – rata pendekat jalan minor dan jalan utama pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Penentuan Jumlah Lajur 

  

Gambar 3.2 Penentuan jumlah jalur

               Sumber: MKJI, 1997   

   

c. Tipe simpang 

Tipe simpang menentukan jumlah lengan simpang dan jumlah lajur pada 

jalan utama dan jalan minor pada simpang tersebut dengan kode tiga angka, 

seperti yang ditunjukan pada tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4. Kode Tipe Simpang 

Kode IT Jumlah 

Lengan 

Persimpangan 

Jumlah Jalur 

Jalan Minor 

Jumlah Jalur 

Jalan Mayor 

322 

324 

342 

422 

424 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

4 
 Sumber: MKJI. 1997 

d. Kapasitas dasar (Co) 

Kapasitas dasar adalah kapasitas persimpangan jalan total untuk suatu 

kondisi tertentu yang sudah di tentukan sebelumnya. Kapasitas dasar (Co) untuk 

setiap tipe simpang dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

 

 

Lebar rata –

rata 

Pendekat 

minor 

Dan utama 

WAC, 

WBD 

Rata-rata 

Lebar 

Pendekat (m) 

Jumlah 

lajur (total 

untuk 

kedua 

arah) 

WBD 

=(b+d/2)/2 

(median pada 

lengan B) 

 

< 5,5 2 

≥ 5,5 4 

WAC=(a+c/2)/2 < 5,5 2 

≥ 5,5 4 
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Tabel 3.5 Kapasitas Dasar Simpang 

Kode IT Kapasitas dasar (smp/jam) 

322 2700 

342 2900 

324 atau 344 3200 

422 2900 

424 atau 444 3400 
Sumber: MKJI, 1997 

e. Faktor penyesuaian lebar pendekat (FW) 

Faktor penyesuain lebar pendekat (FW) diperoleh berdasarkan Persamaan 

3.5 sampai dengan persamaan 3.9. Variabel masukan adalah lebar rata – rata 

semua pendekat W1 dan tipe simpang (IT). 

 IT 422   FW = 0,70 + 0,0866 x W1 .....................(3.5) 

 IT 424 atau 444 FW = 0,61 + 0,0740 x W1 .....................(3.6) 

 IT 322   FW = 0,73 + 0,0760 x W1 .....................(3.7) 

 IT 322 atau 344 FW = 0,62 + 0,0646 x W1 .....................(3.8) 

 IT 342   FW = 0,67 + 0,0698 x W1 .....................(3.9) 

 

Gambar 3.3 Faktor penyesuaian lebar pendekat (FW) 
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f. Faktor Penyesuaian median jalan utama 

Pertimbangan teknik lalu lintas diperlukan untuk menentukan faktor 

median. Median disebut lebar jika kendaraan ringan standar dapat berlindung 

pada daerah median tanpa mengganggu arus berangkat pada jalan utama. Hal ini 

mungkin terjadi jika lebar median selebar 3 m atau lebih. Faktor penyesuaian 

median jalan utama (FM) dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Faktor Penyesuaian Median Jalan Utama (FM) 

Uraian Tipe median Faktor Penyesuai 

median 

Tidak ada median jalan 

utama 

 

Tidak ada 1,00 

Ada median jalan 

utama, lebar < 3 m 

Sempit 1,05 

Ada median jalan 

utama, lebar ≥ 3 m 

Lebar 1,20 

 Sumber: MKJI, 1997 

 

g. Faktor penyesuaian ukuran kota (FCS) 

Faktor penyesuain ukuran kota dapat ditentukan dengan jumlah penduduk 

yang dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FCS) 

Ukuran Kota (CS) Penduduk (juta) Faktor penyesuain 

Sangat kecil < 0,1 0,82 

Kecil 0,1 – 0,5 0,88 

Sedang 0,5 – 1,0 0,94 

Besar 1,0 – 3,0 1,00 

Sangat besar >3,0 1,05 

Sumber: MKJI, 1997 
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h. Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan 

tak bermotor (FRSU). 

Variabel masukan untuk mendapatkan nilai FRSU adalah tipe lingkungan 

jalan (RE), kelas hambatan samping (SF) dan rasio kendaraan tak bermotor. Nilai 

FRSU dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

 

Tabel 3.8. Faktor Penyesuaian Tipe Lingkungan Jalan, Hambatan Samping 

dan Kendaraan Tak Bermotor (FRSU). 

Kelas tipe 

lingkungan 

jalan (RE) 

Kelas 

hambatan 

samping (SF) 

Rasio kendaraan tak bermotor (PUM) 

 

0,00 

 

0,05 

 

0,10 

 

0,15 

 

0,20 

 

≥0,25 

 

Komersial 

Tinggi 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70 

Sedang 0,94 0,89 0,85 0,80 0,75 0,70 

Rendah 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,71 

 

Pemukiman 

Tinggi 0,96 0,91 0,86 0,82 0,77 0,72 

Sedang 0,97 0,92 0,87 0,82 0,77 0,73 

Rendah 0,98 0,93 0,88 0,83 0,78 0,74 

Akses 

terbatas 

Tinggi/sedang/

rendah 

1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 

Sumber: MKJI, 1997 

i. Faktor penyesuaian belok kiri (FLT). 

FLT = 0,84 + 1,61 x PLT.......................................................................(3.10) 

Dengan : 

PLT = rasio kendaraan belok kiri (QLT/QTOT) 

QLT  = arus total belok kiri (smp/jam) 

QTOT = arus kendaraan bermotor total pada persimpangan (smp/jam) 
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Gambar 3.4 Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) 

 

j. Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) 

Faktor penyesuaian belok kanan pada simpang dengan 4 lengan FRT = 1,0. 

Faktor penyesuaian belok kanan pada simpang dengan 3 lengan dihitung dengan 

Menggunakan Persamaan 3.11. 

    FRT = 1,09 – 0,922 x PRT...........................................................(3.11) 

 Dengan : 

 PRT = rasio kendaraan belok kanan (QRT/QTOT) 

 QRT = arus total belok kanan (smp/jam) 

          QTOT = arus kendaraan bermotor total pada persimpangan (smp/jam) 
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Gambar 3.5. Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) 

k. Faktor penyesuaian rasio jalan minor (FMI) 

FMI adalah faktor penyesuaian kapasitas dasar akibat rasio arus jalan 

minor. Faktor penyesuaian rasio jalan minor ditunjukan pada Tabel 3.9 

 

Gambar 3.6.Faktor Penyesuaian Rasio Jalan Minor (FMI) 
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Tabel 3.9. Faktor Penyesuaian Rasio Jalan Minor (FMI) 

IT FMI PMI 

422 1,19 x PMI
2 – 1,19 x PMI + 1,19 0,1 – 0,9 

424 

 

444 

16,6 x PMI
4 – 33,3 x PMI

3 + 25,3 x PMI
2 – 8,6 x PMI + 1,95 0,1 – 0,3 

1,11 x PMI
2 – 1,11 x PMI + 1,11 0,3 – 0,9 

 

322 

1,19 x PMI
2 – 1,19 x PMI + 1,19 0,1 – 0,5 

-0,595 x PMI
2 + 0,595 x PMI

3 + 0,74 0,5 – 0,9 

 

342 

1,19 x PMI
2 – 1,19 x PMI + 1,19 0,1 – 0,5 

2,38 x PMI
2 – 2,38 x PMI + 1,49 0,5 – 0,9 

324 

 

344 

16,6 x PMI
4 – 33,3 x PMI

3 + 25,3 x PMI
2 – 8,6 x PMI + 1,95 0,1 – 0,3 

1,11 x PMI
2 – 1,11 x PMI + 1,11 0,3 – 0,5 

-0,555 x PMI
2 + 0,555 x PMI

3 + 0,69 0,5 – 0,9 

Sumber: MKJI, 1997 

Dengan :  

 PMI = rasio arus jalan minor terhadap arus persimpangan total 

2. Drajat Kejenuhan 

Drajat kejenuhan merupakan rasio arus lalu lintas terhadap kapasitas. 

Drajat kejenuhan merupakan suatu indikator yang menentukan tingkat kinerja 

suatu simpang. Suatu simpang mempunyai tingkat kinerja baik apabila drajat 

kejenuhan tidak lebih dari 0,8 pada jam puncak tahun rencana.  

Drajat kejenuhan adalah rasio arus terhadap kapasitas, dihutung dalam 

smp/jam. 

DS = QTOT/C................................................................................(3.12) 

 Dengan : 

 DS :    Drajat kejenuhan 

 QTOT : Arus kendaraan bermotortotal pada persimpangan         

dinyatakan dalam kend/jam, Smp/jam atauLHRT (lalu lintas harian 

rata – rata, smp/jam. 

C :     Kapasitas(smp/jam) 
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3. Tundaan  

Tundaan adalah waktu tempuh tambahan untuk melewati simpang bila 

dibandingkan dengan situasi tanpa simpang, yang terdiri dari tundaan lalu lintas 

dan tundaan geometrik. Tundaan lalu lintas (DT) adalah waktu menunggu akibat 

akibat interaksi lalu lintas dengan lalu lintas yang berkonflik dan tundaan 

geometrik (DG) adalah waktu yang tertunda akibat perlambatan dan percepatan 

lalu lintas yang terganggu dan yang tidak terganggu (MKJI, 1997). Tundaan lalu 

lintas yang dihitung dalam simpang tak bersinyal adalah sebagai berikut: 

a. Tundaan lalu lintas simpang (DT1) 

Tundaan lalu lintas rata – rata DT1 (detik/smp) adalah tundaan rata – rata 

untuk seluruh kendaraan yang masuk simpang. Tundaan DT1 ditentukan dari 

hubungan empiris antara tundaan DT1 dan derajat kejenuhan DS. 

Untuk DS ≤ 0,6  

DT1 = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2......................................................(3.13) 

Untuk DS ≥ 0,6  

DT1 = 1,0504/(0,2742 – 0,2042 x DS) – (1-DS) x 2..............................( 3.14) 

 

 

Gambar 3.7 Tundaan lalu lintas simpang  VS drajat kejenuhan 
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b. Tundaan lalu lintas jalan utama (DTMA) 

Tundaan lalu lintas rata – rata untuk jalan major merupakan tundaan lalu 

lintas rata – rata untuk seluruh kendaraan yang masuk di simpang melalui jalan 

major. DTMA ditentukan dari kurva empiris antara DTMA dan DS, lihat gambar 3.8. 

Untuk DS ≤ 0,6 

DTMA = 1,8 + 5,8234 x DS – (1 – DS) x 1,8 .......................................(3.15) 

Untuk DS ≥ 0,6 

DTMA = 1,05034/(0,346 – 0,246 x DS) – (1 – DS) x 1,8........................(3.16) 

 

Gambar 3.8 Tundaan lalu lintas jalan utama VS derajat kejenuhan 

 

c. Tundaan lalu lintas jalan minor (DTMI)  

Tundaan lalu lintas rata – rata jalan minor ditentukan berdasarkan tundaan 

lalu lintas rata – rata (DT1) dan tundaan lalu lintas rata rata –rata jalan major 

(DTMA). 

DTMI = QTOT x DT1 – QMA x DTMA / QMI ......................................(3.17) 
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Dengan : 

 QMA = arus total jalan utama / mayor (smp/jam) 

 QMI = arus total jalan minor (smp/jam) 

 

d. Tundaan geometrik simpang (DG) 

Tundaan geometrik simpang adalah tundaan geometrik rata – rata seluruh 

kendaraan bermotor yang masuk di simpang. DG dihitung menggunakan 

persamaan 3.18. 

Untuk DS ≤ 1,0  

DG = (1 – DS) x (PT x 6 + (1 – PT) x 3) + DS x 4..............................(3.18) 

Untuk DS ≥ 1,0 : DG = 4 

 Dengan : 

 DG  = tundaan geometrik simpang (det/smp) 

 DS  = darajt kejenuhan 

 PT  = rasio arus belok terhadap arus total. 

 6    = tundaan geometrik normal untuk kendaraan belok yang  

     Terganggu. 

 4 = tundaan geometrik normal untuk kendaraan yang  

     terganggu.  

e. Tundaan simpang  

Tundaan simpang dihitung menggunakan Persamaan 3.19. 

D = DG + DT1 (det/smp).....................................................................(3.19) 

 Dengan : 

 DG = Tundaan geometrik simpang 

 DT1 = Tundaan lalu lintas simpang 

4. Peluang antrian  

Peluan antrian (QP%) adalah kemungkinan terjadinya antrian dengan lebih 

dua kendaraan di daerah pendekat yang mana saja dan simpang tak bersinyal. 

Batas nilai peluang antrian dapat di perkirakan dari hubungan emperis antara 

peluang antrian dan drajat kejenuhan. 
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Peluang antrian dengan batas atas dan batas bawah dapat diperoleh dengan 

menggunakan Persamaan 3.20 dan persamaan 3.21 (MKJI, 1997). 

QP % batas atas = 47,71 x DS – 24,68 x DS2 + 56,47 x DS3...........................(3.20) 

QP % batas bawah = 9,02 x DS – 20,66 x DS2 + 10,49 x DS3......................(3.21) 

 

Gambar 3.9 Rentang peluang antrian terhadap derajat kejenuhan  

5. Tingkat Pelayanan Pada Persimpangan 

Tingkat pelayanan pada persimpangan diklasifikasikan atas : 

a. Tingkat pelayanan A, dengan tundaan kurang dari 5 detik/kend. 

b. Tingkat pelayanan B, dengan tundaan 5 sampai 15 detik/kend. 

c. Tingkat pelayanan C, dengan tundaan 15 sampai 25 detik/kend. 

d. Tingkat pelayanan D, dengan tundaan 25 sampai 40 detik/kend. 

e. Tingkat pelayanan E, dengan tundaan 40 sampai 60 detik/kend. 

f. Tingkat pelayanan F, dengan tundaan lebih dari 60 detik /kend. 
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F. Analisis Dampak Lalu Lintas 

a. Analisis Dampak Lalu Lintas 

Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) adalah kajian  yang menilai efek – 

efek yang ditimbulkan akibat pengembangan tata guna lahan terhadap sismtem 

pergerakan arus lalu lintas pada suatu ruas jalan terhadap jaringan di sekitasrnya. 

Beberapa jenis tata guna lahan atau kawasan yang dalam proses 

pembangunannya perlu terlebih dahulu dilakukan studi andalalin. Dapat dilihat 

dari tabel 3.10.  

Tabel 3.10. Ukuran Minimal Peruntukan Lahan Yang Wajib Melakukan 

Andalalin 

NO Peruntukan Lahan Ukuran Minimal 

Kawasan Yang Wajib 

Andalalin 

1 Permukiman 50 unit 

2 Perumahan sederhana 150 unit 

3 Perumahan menengah-atas 50 unit 

4 Apartemen 50 unit 

5 Perkantoran 1000 m2 luas lantai 

bangunan 

6 Pusat Perbelanjaan 500 m2 luas lantai 

bangunan 

7 Hotel/Motel/Penginapan 50 kamar 

8 Rumah Sakit 50 tempat tidur 

9 Klinik Bersama 10 ruangan praktek 

dokter 

10 Sekolah/ Universitas 500 siswa 

11 Tempat Kursus Bangunan dengan 

kapasitas 50 siswa 

perwaktu 

12 Industri/Pergudangan 2500 m2 luas lantai 

bangunan 

13 Restoran 100 tepat duduk 

14 Bank 500 m2 luas lantai 

bangunan 

15 Tempat Pertemuan/ Tempat Hiburan/ Pusat 

olahraga 

Kapasitas 100 tamu / 

100 tempat duduk 
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NO Peruntukan Lahan Ukuran Minimal 

Kawasan Yang Wajib 

Andalalin 

16 Akses ke dan dari jalan tol Wajib 

17 Fly Over / Underpass / Terowongan Wajib 

18 Terminal/ Pool Kendaraan/ Gedung Parkir Wajib 

19 Pelabuhan / Bandara Wajib 

20 SPBU 4 slang pompa 

21 Bengkel Kendaraan Beromotor 2000 m2 luas lantai 

bangunan 

22 Tempat pencucian mobil Wajib 

Sumber: Peraturan Menteri no 75 tahun 2015 

 

Fenomena dampak lalu lintas dapat diakibatkan oleh adanya pembangunan 

dan pengoprasian pusat kegiatan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas yang 

cukup besar, seperti pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, terminal dan lalin-lain. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa dampak lalu lintas terjadi pada dua tahap, yaitu: 

1. Tahap konstruksi/ pembangunan, pada tahap ini akan terjadi bangkitan 

lalu lintas akibat angkutan material dan mobilitas alat berat yang 

membebani ruas jalan pada rute material. 

2. 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 parkir kendaraan. 

Perkiaraan banyaknya lalu lintas yang dibangkitkan oleh fasilitas 

pembangunan dan pengembangan kawasan merupakan hal yang mutlak penting 

untuk dilakukan, termasuk dalam proses analisis dampak lalu lintas adalah 

dilakukannya pendekatan manajemen lalu lintas yang dirancang untuk 

menghadapi dampak dari perjalanan bangkitan terhadap jaringan yang ada. 
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Lima faktor/ elemen penting yang akan menimbulkan dampak apabila 

sistem guna lahan berinteraksi dengan lalu lintas, antara lain : 

1. Elemen bangkitan/ tarikan perjalannan yang dipengaruhi oleh faktor 

tipe dan kelas peruntukan, intensitas serta lokasi bangkitan. 

2. Elemen kinerja jaringan ruas jalan. 

3. Elemen akses berkenaan dengan jumlah dan lokasi akses 

4. Elemen ruang parkir 

5. Elemen lingkungan khususnya berkenaan dengan dampak polusi dan 

kebisingan. 

Selain itu, The Institution of Highways and Transportation (1994) 

menyatakan bahwa besar kecilnya dampak kegiatan terhadap lalu lintas 

dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut: 

1. Bangkitan / tarikan perjalanan. 

2. Menarik tidaknya suatu pusat kegiatan. 

3. Tingkatan kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan yang ada. 

4. Prasarana jalan disekitar pusat kegiatan. 

5. Jenis trakian perjalanan oleh pusat kegiatan. 

6. Kompetisis beberapa pusat kegiatan yang berdekatan. 

Sasaran analisis dampak lalu lintas ditekankan pada : 

1. Penilaian dan formulasi dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh 

daerah pembangunan baru terhadap jaringan jalan di sekitarnya 

(jaringan jalan eksternal). Khususnya ruas – ruas jalan yang 

membentuk sistem jaringan utama. 

2. Upaya sinkronisasi terhadap kebijakan pemerintah dalam kaitannya 

dengan penyediaan sarana dan parasaranan jalan, khususnya rencana 

peningkatan prasarana jalan dan persimpangan di sekitar pembangunan 

utama yang diharapkandapat mengurangi konflik, kemacetan, dan 

hambatan lalu lintas. 
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3. Penyedian solusi yang dapat meminimumkan kemacetan lalu lintas 

yang disebabkan oleh dampak pembangunan baru, serta penyusunan 

usulan indikatif terhadap fasilitas tambahan yang diperlukan guna 

mengurangi dampak yang diakibatkan oleh lalu lintas yang 

dibangkitkan oelh pembangunan baru tersebut, termasuk upaya untuk 

mempertahankan tingkat pelayanan parasarana sistem jaringan jalan 

yang telah ada. 

4. Penyususnan rekomendasi pengaturan sistem jaringan jalan internal, 

titik – titik akses ke dan dari lahan yang dibangun, kebutuhan fasilitas 

ruang parkir dan penyediaan sebesar mungkin kemudahan akses ke 

lahan yang akan dibangun. 

b. Konsep Perencanaan Transportasi 

Konsep perencanaan transportasi yang paling populer adalah Model 

Perencanaan Transportasi Empat Tahap (Four Stages Tranport Model), yang 

terdiri dari : 

1. Bangkitan dan tarikan pergerakan (Trip Generation) 

2. Distribusi pergerakan lalu lintas (Trip Dsitribution) 

3. Pemilihan moda (Modal Choice/ Modal split) 

4. Pembebanan lalu lintas (Trip Assignment). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Empat tahap perencanna transportasi 

 

 

1. Bangkitan dan Tarikan Pergerakan ( Trip Generation) 

Bangkitan perjalanan merupakan tahapan pemodelan transportasi 

yang bertugas untuk memeperkirakan dan meramalkan jumlah 

(banyaknya) perjalanan yang berasal (meninggalkan) dari suatu zona/ 

kawasan/ petak lahan (banyaknya) yang datang atau menarik (menuju) ke 

suatu zona/ kawasan petak lahan pada masa yang akan datang persatuan 

waktu. Bangkitan lalu lintas ini mencakup: 

a. Lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi (Trip Production) 

b. Lalu lintas yang menuju ke suatu lokasi (Trip Attraction) 
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Gambar 3.11. Bangkitan dan tarikan pergerakan 

 

Bangkitan lalu lintas tergantung dari 2 aspek tat guna lahan : 

a. Tipe tata guna lahan  

Tipe tata guna lahan yang berbeda (pemukiman, pendidikan, dll) 

mempunyai karakteristik bangkitan yang berbeda: 

- Jumlah arus lalu lintas 

- Jenis lalu lintas (pejalan kaki, truk, mobil ) 

- Waktu yang berbeda  

b. Jumlah aktivitas dan intensitas pada tata guna lahan tersebut 

Semakin tinggi tingkat penggunaan sebidang tanah, semakin tinggi 

lalu lintas yang dihasilkan. Salah satu ukuran intensitas aktivitas 

sebidang tanah adalah kepadatannya. 

2. Distrbusi pergerakan lalu Lintas (Trip Distribution) 

Distribusi pergerakan lalu lintas adalah tahapan pemodelan yang 

memperkirakan sebaran pergerakan yang meninggalkan suatu zona 

yang menuju suatu zona lainnya. 

Pola distribusi lalu lintas antara zona asal dan tujuan hasil dari dua hal 

yang terjadi secara bersamaan, yaitu : 
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- Lokasi dan intensitas tata guna lahan yang akan menghasilkan lalu 

lintas. 

- Spatial sparation (pemisahan ruang), interaksi antara dua buah 

tata guna lahan akan menghasilkan pergerakan. 

3. Pemilihan Moda (Modal Choice/ Modal Split) 

Jika terjadinya interaksi antara dua tata guna lahan, seseorang akan 

memutuskan bagaimana interaksi tersebut dilakukan. Biaya interaksi 

tersebut mengharuskan terjadinya perjalanan. Dalam kasus ini keputusan 

harus ditentukan dalam hal pemilihan moda yang mana : 

- Pilihan pertamabiasanya antara jalan kaki atau menggunakan 

kendaraan. 

- Jika kendaraan harus digunakan, apakah kendaraan pribadi 

(sepeda, sepeda motor, mobil, dll) atau angkutan umum (bus, 

becak, dll). 

- Jika angkutan umum yang digunakan,  jenis apa yang akan 

digunakan (angkot, bus, kereta api, pesawat, dll) 

Pemilihan moda transportasi sangat tergantung dari : 

- Tingakt ekonomi / income 

- Biaya transport 

 

4. Pembebanan Lalu lintas (Trip Assignment) 

Pemilihan rute tergantung dari alternatif terpendek, tercepat, termurah, 

dan juga diasumsikan bahwa pemakai jalan mempunyai informasi yang 

cukup (misalnya tentang kemacetan jalan) sehingga mereka dapat 

menentukan rute terpendek. Hasil ahkir dari tahap ini adalah diketahuinya 

volume lalu lintas pada setiap rute. 

- Kendaraan pribadi, rute yang dipilih sembarang 

- Kendaraan umum, rute sudah tertentu. 
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c. Analisis Bangkitan dan Tarikan 

Analisis bangkitan dan tarikan akibat pembangunan Hotel dan 

Apartemen City land menggunakan model pergerakan dimana model 

yang digunakan berdasarkan pemodelan tarikan pergerakan dari 

bangunan yang diasumsikan sama dengan Hotel dan Apartemen City 

Land. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model tarikan 

pergerakan yang didasarkan atas data hasil tarikan pergerkan dan luas 

bangunan hotel yang dijadikan sampel di Kota Semarang. Hotel dan 

Apartemen yang di jadikan sampel untuk mendapatkan model adalah 

Hotel @Hom Semarang dan Apartemen Mataram City Palagan 

Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


