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ANALISA DAMPAK LALU LINTAS PADA SIMPANG TAK BERSINYAL JL.KH. AHMAD 

DAHLAN – ANGGREK RAYA TERHADAP ADANYA HOTEL DAN APARTEMEN 

CITYLAND 

(Studi Kasus : Hotel dan Apartemen CityLand, Semarang, Jawa Tengah) 

Muhammad Rasyid Ghoni., Ir. Wahyu Widodo.,M.T., Muchlisin, S.T., M.Sc. 

ABSTRAK  

 Hotel dan Apartemen CityLand yang terletak di pusat Kota Semarang Jawa Tengah di jalan 

Anggrek Raya, saat ini sedang dalam proses rencana pembangunan alternative hunian baru di kota 

Semarang dengan banyak kegiatan disekitarnya, sehingga kondisi lalu lintasnya cukup komplek. Saat 

ini Hotel dan Apartemen CityLand tersebut sedang dalam proses perencanaan pembangunan menjadi 

hunian alternative di kota Semarang. Oleh karenanya sangat penting untuk mengkaji mengenai 

dampak lalu lintas dan kinerja simpang yang ditimbulkan akibat adanya Hotel dan Apartemen 

Cityland. 

 Di awal penelitian, dilakukan evaluasi kinerja simpang disekitar lokasi pembangunan. 

Kemudian di lanjutkan dengan perhitungan perkiraan tarikan pergerakan lalu lintas menuju Hotel 

dan Apartemen CityLand. Keduanya dimasukan kedalam analisa kinerja simpang tak bersinyal pada 

kondisi existing dan pasca pembukaan. Metode yang digunakan untuk analisa adalah MKJI (Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia) 1997 yang dikhususkan pada lalu lintas kendaraan. 

 Dari hasil analisa diketahui bahwa pada kondisi existing tahun 2016 kinerja simpang tak 

bersinyal di Jalan KH. Ahmad Dahlan masih dalam katagori baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai DS 

yang masih di bawah 0,8 dan tundaan simpang tak bersinyal masih kurang dari 20 detik/smp. Pada 

saat pembukaan kinerja simpang tak bersinyal jalan KH. Ahmad Dahlan juga masih dalam kondisi 

baik, hal ini di tunjukan nilai Derajat Jenuh (DS) setelah pembukaan masih kurang dari 0,8 dan 

tundaanya juga tidak lebih dari 20 dtk/smp. Sedangkan Hasil perkiraan jangka panjang 5 tahun 

setelah pembukaan pada tahun 2021, kinerja simpang KH. Ahmad Dahlan juga masig dalam kondisi 

baik hal ini di tunjukan dari nilai tundaan simpangnya tidak lebih dari 20 dtk/smp. Akan tetapi di 

sekitar kawasan simpang masih terdapat hambatan samping yang tinggi kondisi ini jika tidak di atur 

akan menyebabkan kinerja simpang menjadi berkurang, sehingga solusi teknis untuk mengatasi 

masalah hambatan samping  adalah dengan memberikan rambu – rambu lalu lintas di larang parkir, 

stop, putar balik, dan lain-lain dan juga melarang pedagan kaki lima untuk berjualan di sekitar 

kawasan simpang. 

Kata Kunci : Analisa dampak lalu lintas, DS, Kinerja simpang tak bersinyal, MKJI. 
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I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Transportasi adalah pergerakan arus manusia, 

kendaraan dan barang  antara satu tempat ke 

tempat yang lainnya dengan menggunakan 

jaringan transportasi. 

Semarang  merupakan Ibu kota Provinsi Jawa 

Tengah dan salah satu kota metropolitan terbesar 

ke lima di Indonesia, kota semarang mempunya 

jumlah penduduk yang hampir 2 juta jiwa, pada 

siang hari mencapai 2,5 juta jiwa yang selalu 

mengalami peningkatan jumlah penduduk dan 

jumlah kendaraan setiap tahunnya. Hal ini dapat 

memicu pertumbuhan transportasi di Kota 

Semarang dan aktivitas di sektor perkantoran, 

pendidikan, perdagangan dan jasa yang akan 

menumbuhkan pergerakan lalu lintas dan 

hambatan samping. Akibat nya terjadilah 

peningkatan pengguna jaringan lalu lintas, 

sehingga perlu ditunjang dengan pelayanan 

fasilitas-fasilitas lalulintas yang memadai, 

terutama pada persimpangan jalan yang potensial 

menimbulkan hambatan bila tidak ditangani secara 

teknis. 

Permasalahan simpang tak bersinyal 

umumnya diakibatkan oleh pertumbuhan 

wilayah dan penduduk yang ada di jalan 

minor. Semakin berkurangnya luas lahan di 

perkotaan mengakibatkan pembangunan 

pemukiman dan perkantoran  mulai tumbuh di 

wilayah jalan yang awalnya dianggap sebagai  

jalan minor, sehingga jalan minor tersebut 

secara perlahan berubah fungsi menjadi akses 

utama lalu lintas dari bangkitan perjalanannya. 

Jika keadaan tersebut terus berlanjut maka 

akan menyebabkan berkurangnya kapasitas 

dari simpang tersebut dan  juga 

mengakibatkan tingginya nilai dari derajat 

kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. 

Di Kota Semarang masih banyak 

persimpangan jalan yang tidak bersinyal. 

Salah satunya simpang KH. Ahmad Dahlan, 

daerah di sekitar perempatan jalan KH. 

Ahmad Dahlan dan  jalan Anggrek raya Kota 

Semarang termasuk kawasan bisnis dan 

wisata, sehingga memiliki lalulintas yang 

komplek dan tingkat pertumbuhan lalulintas 

yang cepat. Hal ini dipengaruhi dengan  

kurangnya fasilitas yang memadai seperti 

tidak adanya lampu isyarat lalulintas, tidak 

adanya rambu-rambu lalulintas pada simpang 

sehingga mengakibatkan kapasitas 

persimpangan tersebut kurang mampu 

menampung arus lalulintas yang lewat. 

Masalah lainnya adalah adanya parkir 

kendaraan roda dua pada jalur pejalan kaki 

pada simpang, banyaknya pedagang kaki lima 

dan banyaknya kendaraan yang akan masuk 

parkiran salah satu mall dikawasan simpang 

tersebut yang akan mengurangi kapasitas jalan 

dan akan menyebabkan penurunan keceptan 

bagi kendaraan yang melaluinya. 

Semula pengaturan lalu lintas di 

persimpangan jalan KH. Ahmad dahlan dan 

jalan Anggrek raya di atur tanpa sinyal, belum 

adanya lampu lalu lintas. Hal ini 

mengakibatkan para pengguna jalan harus 

mencari rute yang lebih jauh karena tidak bisa 

lurus langsung dari selatan jalan Seroja 

Selatan menuju utara jalan Anggrek raya, dan 

dari timur jalan KH. Ahmad Dahlan tidak bisa 

belok ke selatan jalan Seroja Selatan, dari 
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barat jalan KH. Ahmad Dahlan tidak bisa 

langsung belok ke arah selatan jalan Seroja 

Selatan, dari timur jalan KH. Ahmad Dahlan 

juga tidak bisa langsung belok ke utara jalan 

Anggrek Raya. Sehingga hal ini membuang 

waktu bagi pengguna jalan dan boros dari segi 

bahan bakar.  

Sehubungan dengan akan dibangunya Hotel 

dan Apartemen City Land akan berpengaruh  

terhadap kinerja lalu lintas pada persimpang 

KH. Ahmad Dahlan tersebut, sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

dampak kinerja simpang tak bersinyal pada 

kawasan tersebut sebelum dan sesudah Hotel 

dan Apartemen City Land dioperasikan. 

A. Tujuan Penelitian 

a. Mengedintifikasi kinerja persimpangan 

pada Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan 

Anggrek Raya (kapasitas, drajat 

kejenuhan, tundaan, panjang antrian 

dan jumlah kendaraan terhenti) saat 

kondisi eksisting. 

b. Mengetahui kinerja simpang dan 

dampak lalu lintas setelah adanya 

pembangunan Hotel dan Apartemen 

City Land 

c. Untuk memberikan rekomendasi 

penanganan simpang akibat adanya 

pembangunan Hotel dan Apartemen 

City Land. 

B. Batasan Masalah 

a. Daerah yang ditinjau adalah 

persimpangan jalan KH. Ahmad 

Dahlan dan Jalan Anggrek Raya 

(simpang empat lengan), Semarang. 

b. Cara menganalisis menggunakan 

pedoman standar MKJI 1997 dengan 

menggunakan prangkat lunak MS. 

Excel 

c. Data primer arus lalu lintas diambil 

dari pengamatan lapangan selama 2 

hari, hari minggu untuk mewakili 

hari libur dan hari senin untuk 

mewakili hari kerja yang di lakukan 

pada jam sibuk pagi, siang dan sore. 

d. Data skunder arus lalu lintas di 

peroleh dari instansi terkait. 

e. Penelitian dilakukan pada kendaraan 

berat, kendaraan ringan, sepeda 

motor dan kendaraan tak bermotor. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Analisis dampak lalu lintas adalah 

kajian mengenai dampak lalu lintas dari 

suatu kegiatan atau usaha tertentu yang 

hasilnya dituangkan dalam bentuk 

dokumen Andalalin atau Perencanaan 

Pengaturan Lalu Lintas. 

Studi atau literatur penunjang Analisis 

dampak lalu lintas dan kinerja simpang 

adalah sebagai berikut 

1. Yudha (2016) melakukan analisi 

kinerja simpang pada simpang tak 

bersinyal di simpang 4 jalan Colombo 

– Jalan Bougenvile, Yogyakarta. 

Setelah dilakukan analisis dan survei 

di lapangan maka didapatkan volume 

kendaraan tertinggi terjadi pada hari 
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Senin 4 Mei 2016 pukul 17.00 – 18.00 

sebesar 4936 smp/jam. Kinerja 

simpang meliputi : 

a. Kapasitas simpang tertinggi pada 

hari Senin pukul 17.00 – 18.00 

WIB sebesar 3789 smp/jam. 

b. Drajat kejenuhan tertinggi untuk 

hari Senin pukul 17.00 – 18.00 

WIB sebesar 1,303. 

c. Tundaan lalulintas simpang (DT1) 

tertinggi untuk hari Senin pikul 

17.00 – 18.00 WIB sebesar 129,02 

d/smp. 

d. Tundaan lalu lintas jalan utama 

(DTMA) tertinggi untuk hari Senin 

pukul 17.00 – 18.00 WIB sebesar 

41,69 d/smp. 

e. Tundaan lalu lintas jalan minor 

(DTMI) tertinggi untuk hari Senin 

pukul 17.00 -18.00 WIB sebesar 

834,09 d/smp 

f. Tundaan geometrik simpang (DG) 

tertinggi untuk hari Senin pukul 

17.00 – 18.00 WIB sebesar 4,0 

d/smp 

g. Tundaan Simpang (D) tertinggi 

untuk hari Senin pukul 17.00 – 

18.00 WIB sebesar 133,02 d/smp. 

h. Peluang antrian (QP) untuk hari 

Senin pukul 17.00 – 18.00 WIB di 

dapatkan batas bawah sebesar 

70,0% dan batas atas 145,1%. 

 

2. Aziz Zahwan (2012) dalam 

penelitiannya Analisa dampak lalu 

lintas pengembangan RS 

Telogorejo di jalan KH. Ahmad 

dahlan Semarang. Mendapat 

kesimpulan bahwa pada kondisi 

existing tahun 2012 kinerja 

simpang tak bersinyal dan ruas 

jalan masih cukup baik, hal ini 

dapat terlihat dari nilai DS yang 

masih dibawah 0,75, keceptan di 

ruas jalan masih lebih tinggi dari 

20 km/jam, dan tundaan disimpang 

tak bersinyal masih kurang dari 30 

dtk/smp. Pada saat pembukaan 

tahun 2014, terdapat di suatu 

kondisi di simpang Anggrek pada 

hari kerja jam puncak pagi nilai 

DS-nya lebih besar dari 0,75 yaitu 

0,88. Sedangkan hasil analisa 

jangka panjang 5 tahun setelah 

pembukaan pada tahun 2019, 

kinerja simpang Anggrek menjadi 

buruk yaitu dengan nilai DS 

tertinggi 1,04 sedangkan pada 

simpang Theresima masih cukup 

baik. 
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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 3.1.33 

Gambar 1  Konflik arus lalu lintas kendaraan 

 

C.  Komposisi Lalu Lintas 

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. 

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 mengalihkannya dengan 

ekivalen mobil penumpang (emp) yang 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 1. 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) 

1. Kapasitas 

Kapasitas didefenisikan sebgai 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. 

C = Co x FW x FM  x FCS x FRSU x FLT  x FRT x FMI  

 

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. 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) adlah 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 
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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 

Untuk DS ≥ 0,6  

DT1 = 1,0504/(0,2742 – 0,2042 x DS) 

– (1-DS) x 2 

 

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 

Untuk DS ≤ 0,6 

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

Untuk DS ≥ 0,6 

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

DS) x 1,8 

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 

d. Tundaan geometrik simpang (DG) 

Tundaan geometrik simpang 

adalah tundaan geometrik rata – 

rata seluruh kendaraan bermotor 

yang masuk di simpang 

Untuk DS ≤ 1,0  

DG = (1 – DS) x (PT x 6 + (1 – PT) 

x 3) + DS x 4 

Untuk DS ≥ 1,0 : DG = 4 

e. Tundaan simpang  

Tundaan simpang dihitung 

menggunakan Persamaan. 

D = DG + DT1 (det/smp) 

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. 

QP % batas atas = 47,71 x DS – 24,68 

x DS
2
 + 56,47 x DS

3 

QP % batas bawah = 9,02 x DS – 

20,66 x DS
2
 + 10,49 x DS

3 

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. 
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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 

F. Analisis Dampak Lalu Lintas 

a. Analisis Dampak Lalu Lintas 

Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) 

adlah 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. 

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). 

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 @Home Semarang 

dan Apartemen Mataram City Palagan 

Yogyakarta 

IV. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian ini di Simpang 4 

Jalan KH. Ahmad Dahlan, Semarang. 

Dilihat dari tipe persimpangan, 

perempatan ini merupakan jalan lokal 

karena terdapat jalan Minor pada Utara 

dan Selatan sedangkan jalan Mayor 

pada Barat dan Timur. Adapun lengan-

lengan simpang tersebut sebagai 

berikut : 

1. Utara:  Jalan KH. Ahmad Dahlan 

2. Selatan:  Jalan KH. Ahmad Dahlan 

3. Barat:  Jalan Anggrek Raya 

4. Timur:  Jalan Seroja Selatan 
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Gambar 1 Denah Lokasi yang Diteliti (Sumber 

: Google Earth 2016)  

B. Peralatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan 

beberapa alat untuk menunjang 

pelaksanaan penelitian di lapangan 

sebagai berikut : 

1.  Formulir penelitian dan alat 

tulis, untuk mencatat arus lalu lintas. 

2.  Alat pengukur panjang 

(meteran), untuk mengukur dimensi 

geometrik jalan. 

3.  Tally Counter, menghitung 

berapa banyaknya jumlah kendaraan 

yang melewati perempatan.  

4.  Jam tangan atau stopwatch, 

digunakan untuk mengukur waktu 

awal mulai dan  akhir pengamatan.  

5. Handycam untuk video record 

Volume lalu lintas.  

C. Data Penelitian 

      Dalam melakukan penelitian ini 

dibutuhkan data yang diperoleh dari beberapa 

sumber, yaitu :  

1.  Data primer, adalah data yang diperoleh 

dengan melakukan pengamatan di   

lapangan secara langsung. Data primer 

yang diperlukan dalam penelitian ini 

     meliputi :  

a. Data arus lalulintas pada masing-masing 

ruas jalan.  

b. Data geometrik masing-masing ruas 

jalan.  

2.  Data sekunder, adalah data yang 

diperoleh dari instansi-instansi terkait 

yang berkaitan dengan pengamatan yang 

dilakukan. Data sekunder meliputi :  

a. Data jumlah penduduk, diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik. 

      b. Denah lokasi penelitian. 

D. Analisis Data 

1. Analaisis Kinerja Ruas Jalan dan 

Persimpangan 

 Data yang diperoleh dari penelitian di 

lapangan kemudian dilakukan analisis 

berdasarkan Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia (MKJI) 1997 untuk mengatahui 

kondisi kinerja dari simpang yang diteliti. 

Dari hasil tersebut didapat nilai kapasitas, 

derajat kejenuhan, tundaan dan peluang 

antrian. Apabila simpang yang diteliti 

tidak memenuhi syarat sesuai dengan buku 

MKJI 1997, maka perlu dilakukan 

perbaikan tingkat pelayanan dan kinerja 

simpang. 
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2. Analisis Penanganan Dampak Lalu Lintas  

Analisis penanganan dampak lalu 

lintas diharapkan dapat memeberikansolusi 

untuk meminimalkan dampak lalu lintas. 

Langkah – langkah penanganan dapt 

dilakukan dengan do nothing dan do 

something. Do nothing adalah penanganan 

masalah yang tidak melakukan kegiatan pada 

kondisi jaringan jalan yang ada. Sedangkan 

Do something melakukan upaya peningkatan 

perbaikan geometrik ruas dan simpang, 

pembangunan jalan baru atau 

mengoptimalkan prasaran yang tersedia 

F. Tahapan Penelitian  

Gambar 2. Tahapan Penelitian 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3 Tahapan Penelitian 
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I. ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

A. Data Masukan Existing 

1. Kondisi Geometrik 

Gambar 4 Kondisi geometrik simpang 

2. Volume Lalu Lintas 

Dari hasil survey selama 2 hari, 

diperoleh data volume lalu lintas 

tertinggi jam puncak terjadi pada 

hari Senin pukul 17.00-18.00 WIB. 

Gambar 5 Jam puncak lalu lintas pada 

simpang KH.Ahmad Dahlan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kondisi Lalu Lintas 

Kondisi arus lalu lintas pada simpang 

jalan KH. Ahmad dahlan merupakan 

kondisi arus lalulintas simpang 4  

lengan dan jam puncaknya terdapat di 

hari senin jam 17.00 – 18.00 WIB 

dapat di lihat pada Gambar 5.2 tetapi 

dalam menganalisis data penulis 

menggunakan metode analisis simpang 

3 lengan dikarenakan di persimpangan 

terdapat median jalan menerus yang 

mengakibatkan tidak berpengaruhnya 

titik konflik yang besar di antara 

lengan simpang.  

Gambar 6  Kondisi arus lalu lintas 

simpang 4 lengan hari Senin pukul 

17.00-18.00 WIB. 
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Gambar 7  Kondisi arus lalu lintas simpang 

lengan 3a, hari Senin pukul 17.00-18.00 WIB 

Gambar 8. Kondisi arus lalu lintas simpang 

lengan 3b, hari Senin pukul 17.00-18.00 WIB 

B. Kinerja Simpang Existing 

1. Kapasitas Jalan 

a. Lebar Pendekat (W) 

Tabel 2 Lebar Pendekat Simpang 3a (w) 

Sumber : Hasil penelitian (2016) 

Tabel 3 Lebar Pendekat Simpang 3b (w) 

 

4. Kapasitas (C) 

Dengan menggunakan data kapasitas 

dasar nilai-nilai faktor koreksi diatas, 

hasil perhitungan dapat dimasukan 

pada formulir USIG-II kolom 28. 

Contoh perhitungan untuk hari Senin 

periode17.00-18.00 WIB adalah 

sebagai berikut : 

Simpang 3a:  

C= Co x Fw x FM x FCS x FRSU x FLT x 

FRT x FMI  

C= 2700 x 1,158 x 1,05 x 1 x 0.93 x 

1,247 x 1,1 x 1,085 

C= 4505,48 smp/jam 

Simpang 3b: 

C= Co x Fw x FM x FCS x FRSU x FLT x 

FRT x FMI  

C= 2700 x 1,176 x 1 x 1 x 0.93 x 1,247 

x 1,1 x 1,085 

C= 4574,47 smp/jam 

Tabel 4 Hasil Perhitungan Kapasitas 

Simpang 3a 

 Sumber : Hasil penelitian (2016) 
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Tabel 5 Hasil Perhitungan Kapasitas Simpang 

3b 

Sumber : Hasil penelitian (2016) 

A. Prilaku Lalu Lintas 

B. Drajat Kejenuhan (DS) 

 Drajat kejenuhan (DS) adalah 

rasio arus lalu lintas total (Q) terhadap 

kapasitas (C). Contoh perhitungan 

drajat kejenuhan (DS) untuk hari Senin 

priode 17.00-18.00 WIB adalah 

sebagai berikut : 

Simpang 3a : 

 DS = Q/C 

  = 1937 / 4505,08 

  = 0,430 

Simpang 3b : 

 DS = Q/C 

  = 1937 / 4574,47 

  = 0,423 

1. Tundaan  

a. Tundaan lalu lintas simpang 

Untuk DS < 0,6 

Simpang 3a : 

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2 

 = 2 + 8,2078 x 0,430 – (1-0,430) x 2 

= 4,388 dtk/smp 

Simpang 3b 

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2 

    = 2 + 8,2078 x 0,423 – (1-0,423) x 2               

= 4,322 dtk/smp 

b. Tundaan lalu lintas jalan utama 

(DTMA) 

Untuk DS<= 0,6  

Simpang 3a : 

 

 DTMA= 1,8 + 5,8234 x DS – (1-DS) x 

1,8  

 = 1,8 + 5,8234 x 0,430 – (1-

0,430) x 1,8 

 = 3,277 dtk/smp 

Simpang 3b : 

DTMA = 1,8 + 5,8234 x DS – (1-DS) x 

1,8  

 = 1,8 + 5,8234 x 0,423 – (1-

0,423) x 1,8 

 = 3,28 dtk/smp 

c. Tundaan lalulintas jalan minor 

(DTMI)  

Tundaan lalulintas jalan minor 

(DTMI) ditentukan berdasarkan 

tundaan simpang (DT1) dan 

tundaan jalan utma (DTMA). 

Simpang 3a : 

DTMI = (Qtot x DT1 – QMA x 

DTMA )/ QMI 

  = (1937 x 4,388 – 1748 

x 3,277 )/ 189 

  =  14.691 dtk/smp 
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Simpang 3b :  

 DTMI = (Qtot x DT1 – QMA x 

DTMA )/ QMI 

  = (1937 x 4,322 – 1748 

x 3,228 )/ 189 

  =  1,469 dtk/smp 

d. Tundaan geometrik simpang (DG) 

Untuk DS < 1,0  

Simpang 3a : 

 DG = (1-DS) x (PT x 6 + (1-

PT) x 3) +DS x 4 

 = (1-0,430) x (0,25 x 6 + (1-

0,25) x 3) + 0,430 x 4 

 = 3,862 dtk/smp 

e. Tundaaan Simpang (D) 

Tundaan simpang (D) merupakan 

penjumlahan dari tundaan lalu 

lintas simpang (DT1) dengan 

tundaan geometrik simpang (DG). 

Simpang 3a : 

 D = DG + DT1 

  = 3,862 + 4,388 

  = 8,250 dtk/smp 

Simpang 3b : 

 D = DG + DT1 

  = 3,861 + 4,322 

  = 8,183 dtk/smp 

f. Peluang Antrian (QP) 

Rentang nilai peluang antrian 

ditentukan dari hubungan empiris 

antara peluang antrian (QP%) dan 

drajat kejenuhan (DS) 

Batas atas : 

QP% =47,71 x DS – 24,68 x DS
2
 + 

56,47 x DS
3
 

 = 47,71 x 0,430 -24,68 x 0,430
2
 

+ 56,47 x 0,430
3
 

 = 20,43 % = 22% 

Batas bawah : 

QP% = 9,02 x DS + 20,66 x DS
2
 + 

10,49 x DS
3
 

 = 9,02 x 0,430 + 20,66 x 0,430
2
 

+ 10,49 x 0,430
3
 

  = 8,52% = 10 % 

Tabel 6 Hasil Perhitungan Prilaku Lalu 

Lintas Simpang 3a 

Sumber : Hasil penelitian (2016) 

Simpang 3b : 

Batas atas : 

QP% =47,71 x DS – 24,68 x DS
2
 + 

56,47 x DS
3
 

 = 47,71 x 0,423 -24,68 x 0,423
2
 

+ 56,47 x 0,423
3
 

 = 20,06 % = 21% 

Batas bawah : 

QP% = 9,02 x DS + 20,66 x DS
2
 + 

10,49 x DS
3
 

 = 9,02 x 0,423 + 20,66 x 0,423
2
 

+ 10,49 x 0,423
3
 

 = 8,31% = 9 % 
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Tabel 7  Hasil Perhitungan Prilaku Lalu Lintas 

Simpang 3b 

Sumber : Hasil penelitian (2016) 

 

2. Penilaian Prilaku Lalu Lintas 

Hasil analisis menunjukan bahwa 

derajat kejenuhan tertinggi terjadi pada 

hari Senin 17 Oktober 2016 pukul 

17.00-18.00 WIB. Volume kendaraan 

sebesar 1937 smp/jam, drajat 

kejenuhan sebesar 0,430 untuk 

simpang 3a dan 0,423 untuk simpang 

3b dan tundaan  8,250 dtk/smp untuk 

simpang 3a dan 8,183 untuk simpang 

3b. Nilai drajat kejenuhan yang tidak 

besar hanya 0,430 dan 0,423 tidak 

terlalu berdampak tinggi pada tundaan 

di persimpangan. Dari hasil analisis 

untuk jam puncak hari Senin, peluan 

antrian batas bawah adalah sebesar 9% 

dan batas atas sebesar 21 %. 

3. Evaluasi Kinerja Simpang 

Evaluasi kinerja simpang berdasarkan 

Peraturan Mentri No.96 Tahun 

2015.Simpang 3a maupun simpang 3b 

merupakan simpang dengan tingkat 

pelayanan B, dengan tundaan 5 sampai 

15 detik/kend. 

 

 

C. Data Masukan Dengan Adanya 

Hotel Apartemen City Land 

1. Perkiraan Tarikan Perjalanan Menuju 

Hotel dan Apartemen City Land 

Predeksi tarikan perjalanan akibat 

adanya pembangunan Hotel dan 

Apartemen City Land menggunakan 

Rumus perbandingan, data yg di 

gunakan untuk pembanding Hotel 

CityLand di gunakan data tarikan 

perjalanan dari Hotel @Home 

Semarang, jumlah kamar sebanyak 121 

unit sedangakan data yang digunakan 

untuk data pembanding Apartemen 

CityLand digunakan data Tarikan 

perjalanan dari Apartemen Mataram 

City Palagan Yogyakarta, jumlah 

kamar 270 unit. 

Gambar 9 Diagram kendaraan masuk 

(LV) Hotel @Home Semarang 

 

Gambar 10 Diagram kendaraan masuk 

(MC) Hotel @Home Semarang 

 

a. Data tarikan Pembanding Apartemen 

Mataram City Palagan Yogyakarta 
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1. Kendaraan Berat (HV) = 0 

kend/jam 

2. Kendaraan Roda empat (LV) = 

61kend/jam 

3. Kendaraan Roda dua (MC) =  

18 kend/jam 

b. Analisis Jumlah tarikan 

1. Tarikan Hotel 

                             

                        

 
                                

                           
 

- Kendaraan roda empat (LV) 

  

   
 

 

   
 

  121 X = 2.416  

  X = 19,96 ≈20 kend/jam 

- Kendaraan roda dua (MC) 

 

   
 

 

   
 

 

 121 X = 1.208 

 X = 9,98 ≈ 10 kend/jam 

2. Tarikan Apartemen 

        
                                        

                                   

 
                                    

                               
 

- Kendaraan roda empat 

  

   
 
 

  
 

270 = 3.050 

  X = 11,29 ≈ 12 kend/jam 

- Kendaraan roda dua (MC) 

  

   
 
 

  
 

  270 X = 900 

  X= 3,33≈ 4 kend/jam 

  Total: 

LV = 20 kend/jam + 12 kend/jam = 32 

kend/jam 

MC = 10 kend/jam + 4 kend/jam = 14 

kend/jam 

LV + MC = 32 ken/jam + 14 kend/jam 

= 46 kend/jam 

 

D. Kinerja Simpang Dengan Adanya 

Hotel Dan Apartemen 

 

Gambar 11  Kondisi lalu lintas setelah 

penambahan jumlah kendaraan 
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Tabel 8  Hasil Perhitungan Kapasitas Simpang 

3a 

Sumber : Hasil penelitian (2016) 

A. Prilaku Lalu Lintas Dengan Adanya 

Hotel Dan Apartemen 

Tabel 9 Hasil Perhitungan Prilaku Lalu Lintas  

Sumber : Hasil penelitian (2016) 

Gambar 12 Diagram Drajat Kejenuhan 

Simpang KH. Ahmad Dahlan 

Gambar 13 Diagram Tundaan Simpang KH. 

Ahmad Dahlan 

 

1. Evaluasi Kinerja Simpang 

 Evaluasi kinerja simpang 

berdasarkan Peraturan Mentri No.96 

Tahun 2015.Simpang 3a existing 

maupun setelah adanya Hotel dan 

Apartemen City Land keduanya 

merupakan simpang dengan tingkat 

pelayanan B, dengan tundaan 5 sampai 

15 detik/kend dan pada saat 5 tahun 

kedepan kinerja simpang dengan tidak 

adanya Hotel dan Apartemen Cityland 

9,564 detik/kend maupun dengan 

adanya Hotel dan Apartemen CityLand 

9, 613 detik/kend, masih dalam tingakt 

pelayanan B. 

Tabel 9 Evaluasi Kinerja Simpang 

Tahun Tundaan LOS 

2016 

(existing) 

8,284 

dtk/smp 

B 

2021 (Do 

Nothing) 

9,564 

dtk/smp 

B 

2021 (Do 

Something) 

9,613 

dtk/smp 

B 

Sumber : Hasil penelitian 2016 

KESIMPULAN, SARAN DAN 

RECOMENDASI 

A. Kesimpulan  

A. Kondisi Existing simpang 3a 

1. Volume kendaraan tertinggi pada 

saat kondisi existing terjadi pada 

hari Senin, tanggal 17 Oktober 

2016 pukul 17.00-18.00 WIB 

dengan jumlah kendaraan yang 

melewati simpang sebanyak 1937 

smp/jam. 
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2. Kinerja Simpang untuk hari Senin jam 

17.00-18.00 (jam puncak) meliputi : 

a. Kapasitas simpang sebsar 4505,48 

smp/jam 

b. Drajat kejenuhan sebesar 0,430 

smp/jam 

c. Tundaan 

1. Tundaan lalu lintas simpang 

(DT1) sebesar 4,388 smp/jam 

2. Tundaan lalu lintas jalan utama 

(DTMA) sebesar 3,277 smp/jam 

3. Tundaan lalu lintas jalan minor 

(DTMI) sebesar 14,691 smp/jam 

4. Tundaan geometrik simpang 

(DG) sebesr 3,862 smp/jam 

5. Tundaan simpang (D) sebesar 

8,250 smp/jam 

d. Peluang antrian dengan batas atas 

sebesar 20,43 %  batas bawah 8,52 

% 

B. Kondisi Existing simpang 3b 

1. Volume kendaraan tertinggi pada saat 

kondisi existing terjadi pada hari 

Senin, tanggal 17 Oktober 2016 pukul 

17.00-18.00 WIB dengan jumlah 

kendaraan yang melewati simpang 

sebanyak 1937 smp/jam. 

2. Kinerja Simpang untuk hari Senin jam 

17.00-18.00 (jam puncak) meliputi : 

a. Kapasitas simpang sebsar 4574,47 

smp/jam 

b. Drajat kejenuhan sebesar 0,42 

smp/jam 

c. Tundaan 

1. Tundaan lalu lintas simpang (DT1) 

sebesar 4,322 smp/jam 

2. Tundaan lalu lintas jalan utama 

(DTMA) sebesar 3,228 smp/jam 

3. Tundaan lalu lintas jalan minor 

(DTMI) sebesar 14,469 smp/jam 

4. Tundaan geometrik simpang (DG) 

sebesr 3,861 smp/jam 

5. Tundaan simpang (D) sebesar 

8,183 smp/jam 

d. Peluang antrian dengan batas atas 

sebesar 20,06 %  batas bawah 8,31 

% 

e. Adanya Hotel Dan Apartemen 

City Land 

1. Volume kendaraan tertinggi pada 

saat kondisi existing terjadi pada 

hari Senin, tanggal 17 Oktober 

2016 pukul 17.00-18.00 WIB 

dengan jumlah kendaraan yang 

melewati simpang sebanyak 1937 

smp/jam. 

2. Kinerja Simpang untuk hari Senin 

jam 17.00-18.00 (jam puncak) 

meliputi : 

a. Kapasitas simpang sebsar 

4581,79 smp/jam 

b. Drajat kejenuhan sebesar 0,431 

smp/jam 

c. Tundaan 

1. Tundaan lalu lintas 

simpang (DT1) sebesar 

4,402 smp/jam 
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2. Tundaan lalu lintas jalan utama 

(DTMA) sebesar 3,287 smp/jam 

3. Tundaan lalu lintas jalan minor 

(DTMI) sebesar 14,968smp/jam 

4. Tundaan geometrik simpang 

(DG) sebesr 3,883 smp/jam 

5. Tundaan simpang (D) sebesar 

8,284 smp/jam 

d. Peluang antrian dengan batas atas 

20,51%  batas 8,57% bawah 

B. Saran Dan Recomendasi 

Setelah dilakukan pengamatan dan 

analisis di lapangan terhadap simpang tak 

bersinyal di Jl. KH. Ahmad Dahlan yang 

berpedoman pada MKJI 1997, di ajukan 

saran dan recomendasi sebagai berikut : 

1. Demi kelancaran di persimpangan 

dan tidak adanya pengguna jalan 

yang melawan arus sebaiknya di 

gunkan polisi lalu lintas dalam 

mengatur arus lalu lintas pada saat 

jam sibuk. 

2. Melarang pedagang kaki lima 

berjualan di sekitar kawasan 

simpang demi mengurangi 

Hambatan samping yang tinggi. 

3. Memasang rambu larangan parkir 

di sekitar kawasan simpang demi 

mengurangi hambatan samping 

yang tinggi. 

4. Memasang rambu-rambu lalu lintas 

yang lengkap dan yang lebih baik 

lagi. 
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