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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Transportasi 

Transportasi merupakan suatu pergerakan atau memindahkan orang 

dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sistem 

tertentu untuk tujuan tertentu. Transportasi Manusia atau Barang biasanya 

bukanlah merupakan tujuan akhir, oleh karena itu permintaan akan jasa 

transportasi dapat disebut sebagai permintaan turunan (derived demand) yang 

timbul akibat adanya permintaan akan 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). 

Menurut Khisty, C.J. (2005) pentingnya sarana transportasi dalam 

perkembangan dunia bersifat multidimensi, sebagai contoh, salah satu fungsi 

dasar transportasi adalah menghubungkan tempat kediaman dengan tempat 

bekerja atau para pembuat barang dengan para pelangganya. Dari sudut pandang 

yang lebih luas, fasilitas transportasi memberikan aneka pilihan untuk menuju ke 

tempat kerja, pasar, dan sarana rekreasi, serta menyediakan akses sarana-sarana 

kesehatan, pendidikan, dan sarana lainya. 

Aktifitas manusia akan mempengaruhi lokasi tempat aktivitas berlangsung. 

Interaksi antar aktivitas terungkap dalam wujud pergerakan manusia, barang, dan 

informasi. 

Alasan yang menyebabkan manusia dan barang bergerak dari satu tempat ke 

tempat lainya dapat di jelaskan oleh tiga kondisi berikut:  

1. Komplementaritas, daya tarik relatif antara dua atau lebih tempat tujuan;  

2. Keinginan mengatasi kendala jarak di istilahkan sebagai Transferabilitas, 

diukur dari  waktu dan uang yang di butuhkan, serta teknologi terbaik apa 

yang tersedia untuk mencapainya; dan 
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3. Persaingan antar beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan dan penawaran 

bagaimana orang dan barang bergerak dari tempat asal ke tempat tujuan 

sebenarnya merupakan suatu pilihan (Seseorang bisa saja memilih 

menggunakan kendaraan umum ke pusat kota dibandingkan menggunakan 

kendaraan pribadi). Keputusan ini di buat dengan mempertimbangkan 

beberapa faktor, seperti waktu, jarak, efisiensi, biaya, keamanan, dan 

kenyamanan. 

B. Software VISSIM Stadten 8.0 

Aplikasi yang digunakan dalam mengolah pemodelan yaitu Program Software 

VISSIM 8.0 : 

1. Definisi VISIMM 8.0 

Menurut PTV-AG (2016), “Verkehr Stadten – SIMulationsmodell”  atau 

yang lebih dikenal dengan VISSIM adalah perangkat lunak simulasi aliran 

Mikroskopis untuk model lalu lintas perkotaan. Pemodelan ini pertama kali  

dikembangkan oleh Planung Transportasi Verkehr AG (PTV) di Karlsruhe, 

Jerman. VISSIM dimulai pada tahun 1992 dan saat ini pemimpin pasar 

global. VISSIM model simulasi telah dipilih untuk mengkalibrasi kondisi 

jalan. 

VISSIM merupakan simulasi mikroskopik atau mikrosimulasi, yang 

berarti tiap karakteristik kendaraan maupun pejalan akan disimulasikan secara 

individual. VISSIM dapat mensimulasikan kondisi operasional unik yang 

terdapat dalam sistem transportasi. Penggunaan dapat memasukkan data-data 

untuk dianalisis sesuai dengan keinginan pengguna. Perhitungan-perhitungan 

keefektifan yang beragam dapat dimasukkan pada software VISSIM, pada 

umumnya yang dimasukkan kedalam pemodelan VISSIM antara lain tundaan, 

kecepatan antrian, waktu tempuh dan berhenti. VISSIM telah digunakan 

untuk menganalisis jaringan-jaringan dari segala jenis ukuran jarak 

persimpangan individual hingga keseluruh daerah metropolitan. 

2. Kemampuan APILL 

Menurut PTV-AG (2016), VISSIM menyediakan kemampuan animasi 

dengan perangkat tambahan dalam bentuk 3-D. Simulasi jenis kendaraan 

(motor, mobil penumpang, truk dan kereta api). Selain itu,  hasil dari VISSIM 
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dapat dijadikan dalam bentuk video, dengan kemampuan secara dinamis 

dapat mengubah pandangan dan perspektif. Elemen visual lainnya, seperti 

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

dalam animasi 3-D dalam permodelan VISSIM 8.00. 

3. VISSIM Dekstop 8.00 

Dekstop APILL dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Dekstop VISSIM  

Menu yang sering dipakai dalam pengerjaan VISSIM  8.00 sebagai berikut : 

a. Header : Menunjukan judul program, versi dan nama file jaringan. 

b. Menu Bar : Akses disediakan melalui klik mouse atau Shortcut  

  Keyboard 

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

d. Status Bar  : Menujukkan petunjuk editing dan status simulasi. 

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

    jaringan  area tampil. 

C. Pemodelan Transportasi 

Permodelan adalah sebagai suatu bentuk realita lingkungan atau dunia yang 

sebenarnya terrmasuk diantaranya : 

1. Peta dan diagram (grafik). 

2. Model fisik (model arsitek, model teknik). 
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3. Model statika dan matematika (persamaan) yang menyampaikan data seperti 

aspek social ekonomi, model transportasi, dan fisik. 

Model merupakan salah satu cerminan dan penyederhanaan suatu realita 

lingkungan untuk tujuan tertentu, seperti memberi masukkan, pengertian, 

serta peramalan. Model sebagai ilustrasi dapat diartikan sebagai maket 

(bagian dari model fisik) sering dipakai dalam ilmu arsitektur untuk 

mempelajari dan manganalisis dampak pembangunan untuk suatu kota 

ataupun model dengan sekala kecil (Tamin,1997). 

D. Klasifikasi Jalan di Indonesia 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonseia No. 34 Tahun 2006 Pasal 

1, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangun-bangunan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, 

yang berada diatas permukaan tanah maupun diatas permukaan air, kecuali jalan 

kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dan ada pula penyelengaraan jalan adalah 

kegiatan yang meleiputi pengaturan, pembinan, pembangunan, dan pengawasan 

jalan secara rutin. 

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 19, pengelompokan jalan 

menurut kelasnya  terdiri atas : 

1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang 

tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan 

sumbu terberat 10 ton. 

2. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat 

dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, 

ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, 

dan muatan sumbu terberat 8 ton. 

3. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat 

dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,100 mm, 

ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, 

dan muatan sumbu terberat 8 ton. 
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4. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor 

dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 

mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 

ton. 

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan 

perlengkapan jalan berupa: 

1) Rambu lalu lintas. 

2) Bahu jalan. 

3) Marka jalan. 

4) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang sesuai. 

5) Alat penerangan Jalan. 

6) Alat pengedali dan Pengaman Penguna Jalan. 

Hal ini bertujuan  pengguna jalan mendapatkan keamanan serta kenyamanan 

yang cukup ketika melewati jaringan jalan tersebut dan dapat mencegah 

kecelakaan lalu lintas. 

E.  Simpang (Intersection) 

Simpang adalah suatu area yang kritis pada suatu jalan raya yang 

merupakan tempat titik konflik dan tempat kemacetan karena bertemunya dua 

ruas jalan atau lebih. Simpang merupakan bagian yang tidak terpisah dari jaringan 

jalan. Di daerah perkotaan biasanya memiliki simpang, dimana pengemudi harus 

memutuskan untuk berjalan lurus atau berbelok dan pindah jalan untuk mencapai 

satu tujuan. Simpang dapat didefinisikan sebagai daerah umum dimana dua jalan 

atau lebih bergabungan atau bersimpangan, termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan 

untuk pergerakan lalulintas di dalamnya (Khisty, 2005). 

Simpang secara umum dapat dibagi menjadi 3(jenis) persimpangan, yaitu : 

(1) simpang sebidang, (2) pembagian jalur tanpa ramp, dan (3) simpang susun 

(interchange). Simpang sebidang (intersection at grade) merupakan simpang 

yang memiliki dua jalan atau lebih bergabung, dengan setiap jalan mengarah 

keluar dari sebuah simpang dan membentuk bagian darinya. Jalan ini dapat 

disebut kaki simpang/lengan simpang atau pendekat. 

 



11 
 

Peranan simpang sebidang, harus mempertimbangkan beberapa factor 

yaitu : 

a. Faktor manusia, yaitu : kebiasaan pengemudi, waktu pengambilan 

keputusan, dan waktu reaksi. 

b. Pertimbangan lalu lintas yaitu : kapasitas, pergerakan berbelok, kecepatan 

kendaraan, ukuran kendaraan, dan penyebaran kendaraan. 

c. Elemen fisik yaitu : jarak pandang dan fitur-fitur geometric jalan. 

d. Faktor ekonomi Konsumsi bahan bakar dan nilai waktu. 

Menurut Hobbs (1995), arus lalu lintas dari berbagai arah akan bertemu 

pada suatu titik persimpangan , kondisi tersebut menyebabkan terjadinya konflik 

antar Pengendara dari arah yang berbeda. Konflik antar pengendara dibagi 

menjadi 2 titik konflik yang meliputi berberapa hal sebagai berikut : 

1. Konflik primer, yaitu konflik antara lalu lintas dari arah memotong. 

2. Konflik sekunder, yaitu konflik antara lalu lintas kanan dengan arus lalu 

lintas lainnya, atau arus lalu lintas belok kiri dengan pejalan kaki. 

F. Simpang Bersinyal 

Simpang bersinyal merupakan alat yang mengatur arus lalu lintas 

menggunakan 3 isyarat lampu yang baku, yaitu merah, kuning, dan hijau. 

Penggunaan 3 warna tersebut bertujuan memisahkan lintasan arus lalu lintas yang 

saling konflik dalam bentuk pemisahan waktu berjalan (PKJI, 2014). 

Berdasarkan Peraturan Kapasitas  Jalan Indonesia tahun 2014 (PKJI 2014) 

APILL digunakan untuk tujuan:  

1. Mempertahankan kapasitas simpang pada jam puncak, dan 

2. Mengurangi kejadian kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan-kendaraan 

dari arah yang berlawanan.  

Prinsip APILL adalah dengan cara  meminimalkan konflik baik konflik 

primer maupun konflik sekunder. Konflik primer adalah konflik antara dua arus 

lalu lintas yang saling berpotongan, dan konflik sekunder adalah konflik yang 

terjadi dari arus lurus yang melawan atau arus membelok yang berpotongan 

dengan arus lurus atau pejalan kaki yang menyeberang. 

Untuk meningkatkan kapasitas, arus keberangkatan dari satu pendekat 

dapat memiliki arus terlawan dan arus terlindung pada fase yang berbeda khusus 
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pada kondisi dimana arus belok kanan pada lengan pendekat yang berlawanan 

arah sangat banyak, sehingga berpotensi menurunkan kapasitas dan menurunkan 

tingkat keselamatan lalu lintas di simpang.  Untuk meningkatkan keselamatan, 

pergerakan arus lurus dapat dipisahkan dari pergerakan belok kanan pada 

pendekat terlawan, tetapi hal ini akan menambah jumlah fase sehingga akan 

menurunkan kapasitas. Untuk memenuhi aspek keselamatan, lampu isyarat pada 

Simpang APILL harus dilengkapi dengan:   

1. Isyarat lampu kuning untuk memperingati arus yang sedang bergerak bahwa 

fase sudah berakhir. 

2. Isyarat lampu merah semua untuk menjamin agar kendaraan terakhir pada 

fase hijau yang baru saja berakhir memperoleh waktu yang cukup untuk 

keluar dari area konflik sebelum kendaraan pertama dari fase berikutnya 

memasuki daerah yang sama. 

G. Karakteristik Simpang 

Menurut Haryanto (2004), dalam perencanaan suatu simpang, kekurangan 

dan kelebihan dari simpang tak bersinyal harus dijadikan suatu pertimbangan 

dalam melaksanakan kinerja lalu lintas. Adapun karakteristik dari simpang 

bersinyal dibandingkan dengan karakteristik simpang tak bersinyal adalah sebagai 

berikut : 

1. Penekanan kecelakaan lalu lintas dapat di minimalisir oleh tinggi rendahnya 

pelanggaran lalu lintas. 

2. Adanya rambu lalu lintas akan memberikan aturan yang jelas pada saat 

melalui simpang. 

3. Simpang bersinyal merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam 

meminimalisir tingkat kecelakaan. 

4. Mengakibatkan tundaan  kendaraan yang seharusnya tidak terjadi, hal ini 

karena volume kendaraan akan meluap pada jam-jam tertentu. 

H. Waktu Siklus 

Untuk menyalurkan arus dengan aman dan dengan tundaan yang minimum 

bagi semua kendaraan, waktu hijau harus panjang sehingga kapasitas pada 

masing-masing pendekat, semua arus yang telah berkumpul selama waktu merah 
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yang terdahulu dan semua yang telat tiba selama waktu hijau. Durasi atau 

lamanya waktu sebaiknya proporsional terhadap volume jalur dari kebutuhan pada 

setiap pendekat.  

Sehingga lamanya waktu sinyal berpengaruh erat terhadap nilai waktu 

perjalanan, apabila dihitung menggunakan studi kelayakan suatu proyek 

transportasi (Cost Benefit Analysis) hal tersebut di pandang sebagai suatu 

keuntungan bagi pengguna jalan dalam nilai uang (Rupiah). 

I. Indikator Kinerja Simpang APPIL 

Indikator kinerja simpang pada lalulintas menyatakan bahwa ukuran 

kuantitas yang mengambarkan kondisi keadaan lalu lintas yang di dapat oleh 

pnggunaan jalan yang kurang signifikan. Perilaku pada simpang bersinyal antara 

lain yaitu : Kapasitas, panjang antrian, rasio kendaraan henti, tundaan,derajat  

kejenuhan, waktu siklus, arus, volume, hambatan samping,  

kecepatan, perkiraan volume lalu lintas kapasitas. 

Kapasitas adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melalui badan 

jalan selama kurun waktu satu jam dalm kondisi lalu lintas tertentu (Sukirman, 

1994). Sedangkan menurut Morlok (1995) kapasitas adalah volume maksimum 

yang dapat ditampung oleh ruas jalan atau persimpangan.  

Untuk jalan dua lajur dua arah, kapsitas ditentukan untuk arus dua arah 

(kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak jalur, arus dipisahkan 

perarah dan kapsitas ditentukan perlajur. 

1. Kapasitas 

   Kapasitas adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melalui badan 

jalan selama kurun waktu satu jam dalm kondisi lalu lintas tertentu 

(Sukirman, 1994). Sedangkan menurut Morlok (1995) kapasitas adalah 

volume maksimum yang dapat ditampung oleh ruas jalan atau persimpangan.  

Untuk jalan dua lajur dua arah, kapsitas ditentukan untuk arus dua arah 

(kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak jalur, arus dipisahkan 

perarah dan kapsitas ditentukan perlajur. 

2. Panjang Antraian 
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   Panjang antrian adalah jumlah kendaraan yang antri pada suatu pendekat 

(daerah lengan persimpangan jalan yang digunakan untuk kendaraan 

mengantri sebelum keluar melewati garis henti).  

3. Rasio Kendaraan Terhenti 

   Rasio kendaraan adalah rasio kendaraan terhenti akibat sinyal merah 

sebelum melewati persimpangan.  

4. Tundaan (delay) 

   Tundaan di perhitungkan pada simpang yang di lengkapi APILL dan 

simpang yang tidak di lengkapi APILL (simpang prioritas). 

Tundaan pada simpang ber APILL 

Tundaan lalu lintas pada simpang ber APILL meliputi : 

a) Tundaan lalu lintas (delay traffic) merupakan waktu menunggu yang di 

sebabkan interaksi lalu lintas dengan gerakan lalu lintas yang 

bertentangan. 

b) Tundaan geometrik (delay geometrik) merupakan waktu menunggu yang 

di sebabkan oleh perlambatan dan percepatan kendaraan yang membelok 

disimpangan dan/atau yang terhenti oleh lampu merah. 

Tundaan pada simpang yang tidak di lengkapi dengan APILL (simpang 

prioritas) meliputi: 

a) Tundaan lalu lintas (delay traffic) merupakan waktu menunggu yang 

di sebabkan interaksi lalu lintas rata-rata semua kendaraan bermotor 

yang masuk persimpangan dari jalan utama, serta tundaan lalu lintas 

jalan minor yaitu tundaan lalu lintas rata-rata semua kendaraan 

bermotor yang masuk persimpangan dari jalan minor. 

b) Tundaan geometrik (delay geometric) merupakan waktu menunggu 

yang di sebabkan oleh perlambatan dan percepatan lalu lintas yang 

terganggu dan tidak terganggu. 

5. Derajat Kejenuhan  

   Derajat kejenuhan adalah rasio arus lalu lintas terhadap kapasitas untuk 

suatu pendekat, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat 

kinerja simpang (PKJI, 2014).  
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6. Waktu Siklus 

Waktu siklus (cycle time)  adalah waktu satu periode lampu lalu lintas, 

miasalnya pada saat suatu arus diruas jalan jalan A mulai hijau, hingga pada 

ruas jalan tersebut mulai hijau lagi. 

Fase adalah suatu rangkaian dari kondisi yang diberlakukan untuk suatu 

arus atau beberapa arus, yang mendapat identifikasi lampu lalu lintas yang 

sama. contoh : 

a) Suatu perempatan dengan 2 fase 

 

Gambar 2.2 Pengaturan fase APILL simpang-3 dengan 2 fase 

(Sumber: Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia PKJI,2014) 

b) Suatu pengaturan 3 fase, dengan memisahkan konflik-konflik primer. 

 
Gambar 2.3 Tipikal pengaturan fase APILL simpang -3 dengan 3 fase 

(Sumber: Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia PKJI,2014) 

7. Arus 

  Arus adalah jumlah kendaraan bermotor yang melalui suatu titik pada 

suatu penggal jalan persatuan waktu yang dinyatakan dalam satuan kend/jam 

(Qkend), atau skr/jam (Qskr), atau skr/hari (LHRT),(PKJI, 2014). 

Ukuran dasar yang sering digunakan untuk definisi arus lalu lintas adalah 

konsentrasi aliran dan kecepatan. Aliran dan volume sering dianggap sama, 

meskipun istilah lebih tepat untuk menyatakan arus lalu lintas dan 

mengadung pengertian jumlah yang terdapat dalam ruang yang diukur dalam 

suatu interval waktu tertentu (Hobbs, 1995) 
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8. Volume 

  Menurut pasal 1 kementrian perhubungan No. 14 tahun 2016 volume 

lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada 

ruas jalan persatuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan/jam atau satuan 

mobil penumpang (smp)/jam. 

  Menurut Sukirman (1994), volume dinyatakan sebagai pengukur jumlah 

dari arus dan digunakan volume. Volume menunjukan jumlah kendaraan 

yang melintas suatu titik pengamatan dalam suatu waktu (hari, jam, menit). 

Volume yang tinggi membutuhkan lebar perkerasan yang lebih lebar, 

sehingga terciptanya kenyaman dan keamanan. 

9. Hambatan Samping 

  Hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas dari 

aktifitas segmen jalan. Faktor hambatan samping yang terutama sangat 

mempengaruhi pada kapasitas dan kinerja jalan perkotaan adalah : 

a. Jumlah pejalan kaki berjalan atau menyebrang sepanjang segmen jalan,   

bobot= 0,5. 

b. Jumlah angkutan umum, kendaraan berhenti, dan parkir, bobot= 1,0. 

c. Jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari lahan samping jalan dan 

jalan sisi, bobot= 0,7. 

d. Arus kendaraan yang bergerak lambat, yaitu total (kend/jam) misalnya : 

becak, kereta kuda (andong), sepeda, gerobak, kendaraan tak bermotor, 

bobot= 0,4.   

10. Kecepatan  

Kecepatan lalu lintas dapat di ukur sebagai: 

a) Kecepatan setempat (Spot Speed), yaitu kecepatan kendaraan rata-rata 

pada suatu saat diukur dari suatu tempat yang ditentukan. 

b) Kecepatan bergerak (Running Speed), yaitu kecepatan kendaraan rata-rata 

pada suatu jalur pada saat kendaraan bergerak dan dapat dengan membagi 

panjang jalur dibagi dengan waktu lama kendaraan bergerak menempuh 

jalur tersebut. 
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11. Perkiraan Volume Lalu lintas 

  Perkiraan volume lalu lintas yang akan datang merupakan perkiraan 

volume lalu lintas pada ruas jalan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 

beberapa tahun sesuai tahun perencanaan. 

J. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang disurvei pada simpang Ring Road Timur Jalan Laksda Adi 

Sucipto dengan studi yang dilakukan menurut lokasi dan judul yang berkaitan 

dengan penelitian terdahulu, karena simpang Ring Road Timur Jalan Laksda Adi 

Sucipto belum ada atau belum sama sekali yang melakukan penelitian disimpang 

Ring Road Timur Jalan Laksda Adi Sucipto. Penelitian terdahulu akan dijelaskan 

sebagai acuan untuk analisis data disimpang Ring Road Timur Jalan Laksda Adi 

Sucipto, hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: 

1. Windarto (2016), melakukan penelitian analisis simpang bersinyal dengan 

menggunakan software VISSIM disimpang bersinyal Pelemgurih Yogyakarta. 

Untuk mengetahui faktor-faktor kinerja simpang bersinyal dikota Yogyakarta, 

faktor yang mempengaruhi yaitu volume lalu lintas pada kondisi eksisting pada 

simpang bersinyal Pelemgurih, nilai kejenuhan pada simpang bersinyal dan 

tundaan rata-rata pada kondisi eksisting. Alternatif solusi yang ditawarkan 

dalam analisis adalah perancangan ulang volume jam puncak, pengaturan ulang 

jam rata-rata, pelebaran jalan, jalan satu arah keluar, data satu jam rata-rata dan 

jalan satu arah masuk. 

2. Bayunagoro (2016), melakukan penelitian pada simpang Pingit Yogyakarta. 

Hasil yang didapat dari penelitian volume lalu lintas yang mengalami kenaikan 

kinerja tertinggi pada simpang yang terjadi pada jam puncak pada pukul 06.45-

0745 WIB dengan nilai kapasitas masing-masing dilengan utara, selatan, timur 

dan barat yaitu sebesar 1367,758,1002 dan 794 dalam smp/jam, nilai derajat 

kejenuhan (DS) yang terjadi pada simpang untuk lengan utara,selatan,timur 

dan barat adalah 0,86; 0,782; 1,00 dan 0,611. Nilai derajat kejenuhan (DS) 

pada lengan utara dan timur (DS> 0,85) akan mengalami terjadinya antrian 

cukup panjang pada lenga utara dan timur yaitu dengan panjang antrian 171 m 

dan 184 m, tundaan yang didapat pada lengan utara, selatan, timur dan barat  

sebesar 111,784; 118,194; 172,722 dan 108,529 det/smp. 
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3. Utomo (2016), melakukan penelitian pada simpang Ring Road Utara, 

Monumen Jogja Kembali Yogyakarta. Berdasarkan hasil yang didapat Faktor–

faktor yang mempengaruhi kinerja simpang yaitu kondisi geometrik, kondisi 

lingkungan, volume lalu lintas, arus lalu lintas, kapasitas simpang, derajat 

kejenuhan, panjang antrian, tundaan dan kecepatan. Volume yang mengalami 

arus lalu lintas tertinggi pada simpang bersinyal Monjali Yogyakarta terjadi 

pada hari dan jam kerja dengan jam puncak pagi pada interval jam 07.00 – 

08.00 WIB dengan jumlah kendaraan sebesar 11.897 kendaraan/jam, niai 

tundaan total sebesar 118,8549,43 smp/detik dan tundaan simpang rata-rata 

254,50 smp/detik sehingga tingkat pelayanan simpang pada kondisi jam 

puncak masuk dalam kategori F/buruk sekali (>60 detik/smp). Hasil analisis 

dan evaluasi yang didapatkan kinerja operasi pada simpang kajian telah 

melebihi batas dari apa yang dikondisi dan ditetapkan yaitu nilai derajat 

kejenuhan (DS) yang terjadi pada simpang bersinyal Monjali Yogyakarta untuk 

lengan Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah sebesar 1,562; 1,064; 0,777 dan 

0,984. Nilai derajat kejenuhan (DS) pada lengan Utara, Selatan, dan Barat (DS 

> 0,85). Nilai panjang antrian masing-masing lengan untuk lengan Utara 350 

meter, lengan Selatan 152 meter, lengan Timur 100 meter, dan 100 meter. 

 


