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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Transportasi 

Transportasi adalah suatu proses pemindahan orang dan/atau barang dari 

suatu tempat asal menuju tempat tujuan yang dipisahkan oleh jarak geografis 

(Departemen Perhubungan, 2003). 

Terdapat tiga hal esensial yang harus ada dalam pelaksanaan kegiatan 

transportasi, antara lain : 

1. Terdapat sarana untuk mengangkut, 

2. Terdapat lintasan atau jalan untuk dilewati oleh sarana,  

3. Terdapat muatan yang akan diangkut. 

B. Sistem Transportasi Nasional 

Menurut Munawar (2011), sistem transportasi nasional (sistranas) 

merupakan tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman yang terdiri 

dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, 

transportasi penyebrangan, transportasi laut, transportasi udara serta transportasi 

pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi 

membentuk sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisiensi, terpadu 

dan harmonis, berkembang secara dinamis. 

Sistranas memiliki beberapa tujuan antara lain ; 

1. Efektivitas yaitu dalam hal kemudahan (misalnya tentang panjang jalan), 

kapasitas (misalnya tentang kerapatan, jumlah kendaraan/km), keselamatan 

(misalnya tentang korban kecelakaan), dan kualitas (misalnya tentang presentase 

jalan dalam kondisi baik) 

2. Efisiensi yaitu dalam hal keterjangkauan (misalnya tarif penumpang 

dibandingkan dengan pendapatan) dan beban publik (misalnya diukur dari 

biaya) 

3. Keterpaduan yaitu kemudahan dalam pergantian moda transportasi. Sifat 

keterpaduan ini meliputi keterpaduan fisik dan keterpaduan sistem.
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C. Klasifikasi Jalan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Jalan 

merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapan yang ditujukan untuk 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.  

Menurut Bina Marga (1997), klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Jalan Arteri 

2. Jalan Kolektor  

3. Jalan Lokal 

Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi 

secara efisien. 

Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpul / pembagi 

dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah 

jalan masuk dibatasi. 

Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak 

dibatasi. 

Pengelompokan jalan berdasar kelas jalan berdasarkan Undang-Undang No 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terbagi menjadi : 

1. Jalan Kelas I, merupakan jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) 

milimeter, ukuran panjang tidak lebih dari 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, 

ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu 

terberat 10 (sepuluh) ton. 

2. Jalan Kelas II, merupakan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang 

dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2.500 (dua 

ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak lebih dari 12.000 (dua belas 
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ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan 

muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton. 

3. Jalan Kelas III, merupakan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang 

dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2.100 (dua 

ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak lebih dari 9.000 (sembilan ribu) 

milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan 

muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton. 

4. Jalan Kelas Khusus, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor dengan ukuran lebar lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, 

ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling 

tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih 

dari 10 (sepuluh) ton 

D. Simpang 

Menurut Khisty dan Lall (2005), simpang merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari semua sistem jalan. Pada saat berkendara di jalan-jalan yang 

memiliki persimpangan, maka pengendara dapat mengambil keputusan untuk jalan 

terus atau berbelok berpindah jalan.  

Simpang dapat didefiniskan sebagai daerah umum di mana dua jalan atau 

lebih bergabung atau bersimpangan, termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan untuk 

pergerakan lalu lintas di dalamnya. 

Secara umum terdapat tiga jenis simpang (Khisty dan Lall, 2005) yaitu : 

1. Simpang Sebidang 

2. Simpang Jalur Jalan Tanpa Ramp 

3. Simpang Susun 

Simpang Sebidang adalah persimpangan di mana dua jalan raya atau lebih 

bergabung, dengan setiap jalan raya mengarah keluar dari sebuah simpang dan 

membentuk bagian darinya.  

Jenis simpang berdasarkan cara pengaturannya dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu : 
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1. Simpang Bersinyal 

yaitu para pengguna jalan dapat melewati simpang sesuai dengan pengoperasian 

sinyal lalu lintas. Sehingga pemakai jalan hanya dapat lewat pada saat sinyal 

lalu lintas menunjukkan warna hijau pada lengan simpang yang dilalui. 

2. Simpang Tak Bersinyal 

yaitu simpang yang tidak menggunakan sinyal lalu lintas. Pada simpang ini 

pengguna jalan harus memutuskan apakah mereka cukup aman untuk melewati 

simpang atau harus berhenti terlebih dahulu untuk melewati simpang tersebut. 

E. Pengaturan Lalu Lintas 

Berdasarkan Khisty dan Lall (2005), lampu lalu lintas adalah sebuah alat 

elektrik (dengan sistem pengatur waktu) yang memberikan hak jalan pada suatu 

arus lalu lintas sehingga aliran lalu lintas ini bisa melewati persimpangan dengan 

aman dan efisien. 

Secara umum lampu lalu lintas dipasang pada persimpangan dengan tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menambah tingkat keamanan sistem secara keseluruhan, 

2. Untuk mengurangi waktu tempuh rata-rata pada sebuah simpang, sehingga dapat 

menambah kapasitas, 

3. Untuk menyamakan suatu kualitas pelayanan di seluruh aliran lalu lintas. 

Menurut Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2014), untuk memenuhi 

aspek keselamatan, lampu lalu lintas isyarat pada simpang APILL harus dilengkapi 

dengan : 

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

sudah berakhir, dan 

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

hijau yang baru saja berakhir mendapatkan waktu yang cukup untuk keluar dari 

area konflik sebelum kendaraan pertama dari fase berikutnya masuk pada daerah 

yang sama. Waktu ini berguna sebagai waktu pengosongan ruang simpang 

antara dua fase. 



10 

 

 

F. Parameter Kinerja Lalu Lintas Simpang APILL 

Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu garis tak 

terganggu di hulu pendekat per satuan waktu, dalam satuan kendaraan/jam atau 

ekr/jam. Arus lalu lintas menggunakan notasi Q digunakan untuk menyatakan 

LHRT dalam satuan ekr/hari atau kendaraan/hari (PKJI 2014). 

Arus lalu lintas tidak ada yang sama bahkan pada keadaan yang sama, 

sehingga arus pada suatu ruas jalan selalu bervariasi. Namun demikian, perlu ada 

beberapa parameter yang dapat menunjukkan kondisi ruas jalan atau yang akan 

digunakan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja lalu lintas simpang APILL. 

Parameter tersebut atara lain penetapan waktu isyarat, kapasitas (C), derajat 

kenejuhan (DJ), tundaan (T), panjang antrian (PA), dan rasio kendaraan henti (RKH).  

1. Waktu Isyarat 

Menurut PKJI (2014), waktu isyarat terdiri dari waktu siklus (c) dan waktu 

hijau. Waktu siklus (c) merupakan waktu untuk satu periode lampu lalu lintas, 

contohnya adalah pada saat suatu arus diruas jalan mulai hijau , hingga pada 

ruas jalan tersebut mulai hijau kembali. Waktu hijau (H) merupakan waktu 

isyarat lampu hijau sebaga izin berjalan bagi kendaran-kendaraan pada lengan 

simpang yang ditinjau. 

Fase (phase) merupakan satu tahapan sinyal dalam waktu dimana satu atau 

lebih pergerakan lalu lintas mendapatkan kesempatan untuk bergerak. 

Sebagai contoh pengaturan fase APILL untuk 4 fase dengan izin jalan 

masing-masing untuk setiap lengan simpang. 

 

Gambar 2.1 Tipikal pengaturan fase APILL simpang-4 dengan 4 fase 

(Sumber : Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia, 2014) 

2. Kapasitas (C) 

Menurut PKJI (2014) kapasitas merupakan arus lalu lintas maksimum yang 

dapat dipertahankan selama waktu paling sedikit satu jam  dengan kata lain 

kapasitas ruas jalan merupakan arus lalu lintas maksimum yang dapat melintas 
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dengan stabil pada suatu potongan melintang jalan pada keadaan (geometrik, 

pemisah arah, komposisi lalu lintas, lingkungan) tertentu. Untuk jalan dua lajur 

dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), namun 

untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas 

ditentukan per lajur. 

3. Derajat kejenuhan (DJ) 

Berdasarkan PKJI (2014), derajat kejenuhan adalah perbandingan dari arus 

lalu lintas terhadap kapasitasnya. Hal ini merupakan gambaran apakah suatu 

ruas jalan mempunyai masalah atau tidak, berdasarkan asumsi jika ruas jalan 

makin dekat dengan kapasitasnya kemudahan bergerak makin terbatas. 

4. Tundaan (T) 

Menurut PKJ (2014), tundaan merupakan waktu tempuh tambahan yang 

digunakan pengemudi untuk melalui suatu simpang apabila dibandingkan 

dengan lintasan tanpa simpang. 

Menurut Peraturan Menteri No 96 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, tundaan lalu 

lintas pada simpang APILL meliputi 

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

disebabkan interaksi lalu-lintas dengan gerakan lalu lintas yang 

bertentangan. 

b. Tundaan geometric (delay geometric) merupakan waktu menunggu yang 

disebabkan oleh perlambatan dan percepatan kendaraan yang membelok di 

simpang dan/atau yang terhenti oleh lampu merah. 

5. Panjang antrian (PA) 

Menurut PKJI (2014), panjang antrian merupakan kendaraan yang 

mengantri di sepanjang pendekat (daerah lengan pada simpang jalan yang 

digunakan oleh kendaraan untuk mengantri sebelum keluar melewati garis 

henti). 

6. Rasio kendaraan henti (RKH) 

Menurut PKJI (2014), rasio kendaraan henti adalah rasio kendaraan pada 

pendekat yang harus berhenti akibat isyarat merah sebelum melewati suatu 

simpang terhadap jumlah arus pada fase yang sama pada pendekat tersebut. 
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G. Jenis Kendaraan 

Menurut PKJI (2014), kendaraan dibagi kedalam beberapa jenis antara lain 

ialah : 

1. Kendaraan Ringan (KR) 

yaitu indeks untuk kendaraan bermotor dengan roda 4 (yang termasuk mobil 

penumpang, sedan, jeep, station wagon opelet, minibus, microbus), pickup, truk 

kecil dengan panjang tidak lebih dari atau sama dengan 5,5 m dan memiliki nilai  

ekr sebesar 1.0.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kendaraan ringan 

2. Kendaraan Berat (KB) 

yaitu indeks untuk kendaran bermotor dengan 4 roda atau lebih, yang termasuk 

antara lain : bus, truk 2 sumbu, truk 3 sumbu, dan truk kombinasi (truk 

gandengan dan truk tempelan) dengan panjang tidak lebih dari 12 m dan 

memiliki nilai ekr sebesar 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kendaraan berat 
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Gambar 2.4 Kendaraan berat 

3. Sepeda Motor (SM) 

yaitu indeks untuk kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda dengan panjang 

tidak lebih dari 2,5 m dan memiliki nilai skr sebesar 0,20. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Sepeda motor 

4. Kendaraan Tak Bermotor (KTB) 

yaitu kendaraan yang tidak menggunakan motor, bergerak ditarik oleh orang 

atau hewan, termasuk sepeda, becak, kereta dorongan, dokar, andong, gerobak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kendaraan tak bermotor 
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H. Tingkat Pelayanan Simpang 

Tingkat pelayanan pada simpang merupakan suatu ukuran yang 

dipergunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu 

lintas yang melewatinya. Hubungan antara kecepatan dengan volume jalan perlu 

diketahui karena kecepatan dan volume merupakan aspek penting dalam 

menentukan tingkat pelayanan jalan. Jika volume lalu lintas pada suatu jalan 

meningkat dan tidak dapat mempertahankan suatu kecepatan tetap, maka 

pengemudi akan mengalami kelelahan dan tidak dapat memenuhi waktu perjalan 

yang direncanakan. 

Menurut Peraturan Menteri No 96 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, tingkat pelayanan 

jalan di klasifikasikan  yang terdiri dari enam 6 tingkat yang terdiri dari tingkat 

pelayanan A sampai dengan tingkat pelayanan F. Tingkat pelayanan ditentukan 

dengan melihat nilai kondisi tundaan. 

1. Tingkat pelayanan A, dengan kondisi tundaan kurang dari 5 detik perkendaraan 

2. Tingkat pelayanan B, dengan kondisi tundaan lebih dari 5 detik sampai 15 detik 

perkendaraan 

3. Tingkat pelayanan C, dengan kondisi tundaan lebih dari 15 detik sampai 25 

detik perkendaraan 

4. Tingkat pelayanan D, dengan kondisi tundaan lebih dari 25 detik sampai 40 

detik perkendaraan 

5. Tingkat pelayanan E, dengan kondisi tundaan lebih dari 40 detik sampai 60 

detik perkendaraan 

6. Tingkat pelayanan F, dengan kondisi tundaan lebih dari 60 detik perkendaraan 

I. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan topik serupa yang dilakukan di simpang Jalan Bantul 

belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini berpacu pada penelitian terdahulu 

dengan topik yang sama yaitu analisis kinerja simpang namun dengan lokasi 

berbeda. Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain : 

1. Menurut Yolanda (2016), berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 

simpang Jalan Wirobrajan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 
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kinerja simpang bersinyal Jalan Wirobrajan. Faktor tersebut yaitu kondisi 

geometrik simpang, kondisi lingkungan simpang, volume lalu lintas, arus lalu 

lintas, kapasitas simpang, derajat kejenuhan, panjang antrian, dan tundaan. 

Berdasar faktor-faktor tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Volume lalu lintas jam puncak berada pada pukul 06.45 sampai 07.45 

dengan jumlah volume lalu lintas 14845 kendaraan/jam. 

b. Arus lalu lintas yang terjadi pada lengan utara (Jalan H.O.S Cokroaminoto) 

sebesar 1000 smp/jam, dari lengan timur (Jalan RE Martadinata) sebesar 

778,8 smp/jam, dari lengan selatan (Jalan Wirobrajan) sebesar 782,8 

smp/jam, lengan barat (Jalan Wates) sebesar 1500,5 smp/jam.  

Pengaturan lalu lintas pada simpang jalan wirobrajan sudah tidak maksimal, 

maka diperoleh dua skenario yang dapat digunakan yaitu : 

a. Merubah waktu siklus yang sudah ada dengan waktu siklus yang baru pada 

kondisi Volume Jam Puncak (VJP) dan Kondisi Lalu Lintas Rata-Rata 

(LHR), sehingga dihasilkan waktu hijau yang berbeda dengn kondisi yang 

sebenarnya.  

b. Melakukan pelebaran sebesar 0,5 meter pada lengan utara dan barat 

ditambah perubahan waktu siklus.  

2. Menurut Lestari (2016), berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 

simpang Jalan Kaliurang Ring Road Utara volume lalu lintas puncak didapatkan 

pada sore hari yaitu pada pukul 15.45 hingga 16.45. Tundaan rata-rata yang 

terjadi pada simpang ini sebesar 213,357 det/smp, sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa simpang ini lewat jenuh. Rekomendasi yang dapat 

dilakukan untuk memperbaiki pelayanan simpang ini antara lain : 

a. Penambahan waktu siklus 

b. Penambahan lebar efektif sebanyak 1,5 m di lengan utara dan selatan 

c. Pembangunan fly over pada lengan barat ke lengan timur 

d. Kombinasi pembangunan fly over pada lengan barar ke timur dengan 

penambahan lebar efektif pada lengan utara dan selatan. 

3. Menurut Fitrianingsih (2016), berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

di simpang Jalan Jembatan Baru UGM didapatkan hasil bahwa simpang ini 

berada di daerah komersil dan akses menuju pusat kota sehingga sering terjadi 
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tundaan yang cukup panjang. Pada simpang ini diketahui bahwa volume jam 

puncak kendaraan terjadi pada pukul 06.45 hingga 07.45 yaitu sebesar 8324 

kendaraan/jam dengan nilai tundaan sebesar 464,5114 detik/smp, sehingga 

tingkat pelayanan simpang pada jam puncak masuk pada kategori F (buruk 

sekali). Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi yang 

dapat digunakan adalah dengan melakukan pelebaran jalan pada lengan utara 

dan lengan selatan. 

4. Menurut Maulidiah (2016), 13806 berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan di simpang empat Ring Road Utara, Jalan Gejayan, Sleman, 

Yogyakarta volume lalu lintas puncak didapatkan pada pagi hari yaitu pada 

pukul 07.45 hingga 08.45. sebesar 13806 kendaraan/jam. Tundaan rata-rata 

yang terjadi pada simpang ini sebesar 672,2915 det/smp, sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa simpang ini lewat jenuh. Rekomendasi yang dapat 

dilakukan untuk memperbaiki pelayanan simpang ini antara lain : 

a. Perancangan ulang dengan menambah waktu hijau dengan data 

VJP(Alternatif 1),  

b. Perancangan ulang dengan menambah waktu hijau dengan data 

LHR(Alternatif 2),  

c. Perancangan ulang dengan menambah Fly Over dengan data VJP (Alternatif 

3),  

d. Perancangan ulang dengan menambah Fly Over dengan data LHR 

(Alternatif 4).  

Berdasarkan hasil evaluasi dan anlisis diatas dapat disimpulkan bahwa ke empat 

alternatif yang digunakan berhasil karena dapat menurunkan nilai tundaan dan 

Derajat Kejenuhan namun walaupun semua alternatif yang dianalisis berhasil 

menurunkan nilai tundaan dan derajat kejenuhan dari kondisi eksisting alternatif 

3 dan alternatif 4 merupakan alternatif yang paling efektif untuk perancangan 

ulang simpang. 


