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INTISARI 

Peningkatan jumlah penduduk, dan kegiatan yang dilakukannya menyebabkan kebutuhan akan 

pergerakan ikut meningkat. Peningkatan ini berdampak pula pada transportasi yaitu dengan 

meningkatnya jumlah kendaraan. Sebagai akibatnya, kapasitas ruas jalan mengalami penurunan dan 

menyebabkan terjadinya kemacetan. Selain itu, kemacetan pada simpang yang dilengkapi dengan Alat 

Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) sering terjadi pada jam-jam tertentu terutama pada simpang yang 

berada pada area komersial. Salah satunya adalah simpang yang berada di Jalan Bantul yang memiliki 

arus lalu lintas yang cukup tinggi. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja simpang APILL 

tersebut. Akibatnya sering terjadi antrian dan tundaan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi kinerja 

simpang sehingga pergerakan arus lalu lintas lancar.  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja simpang APILL pada Jl 

Bantul menggunakan metode survei traffic counting dan evaluasi menggunakan Pedoman Kapasitas Jalan 

Indonesia (PKJI) 2014. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa volume arus lalu lintas jam puncak berada pada 

pukul 07.00-08.00 dengan jumlah 12831 kend/jam. Arus lalu lintas yang terjadi pada lengan Utara (Jalan 

Bantul) sebesar 509 skr/jam, dari lengan Timur (Jalan Nasional) sebesar 1388 skr/jam, dari lengan 

Selatan (Jalan Bantul) sebesar 1225 skr/jam, lengan Barat (Jalan Nasional) sebesar 777 skr/jam. 

Kapasitas yang terjadi pada lengan Utara sebesar 577 skr/jam, dari lengan Timur sebesar 1306 skr/jam, 

dari lengan Selatan sebesar 799 skr/jam, lengan Barat sebesar 1214 skr/jam. Derajat kejenuhan pada 

lengan Utara sebesar 0,88, dari lengan Timur sebesar 1,06, dari lengan Selatan sebesar 1,53, lengan 

Barat sebesar 0,64. Panjang antrian yang terjadi pada lengan Utara sebesar 112 meter, dari lengan 

Timur sebesar 113 meter, dari lengan Selatan sebesar 221 meter, lengan Barat sebesar 77 meter. Nilai 

tundaan yang dihasilkan simpang Wirobrajan adalah 407 detik/skr, sehingga tingkat pelayanan simpang 

pada kondisi jam sibuk tergolong pada golongan F karena >60 detik/smp. Simpang tersebut perlu 

dilakukan perbaikan, dengan alternatif terbaik yaitu dengan mengubah waktu siklus, membuat arus belok 

kiri jalan terus pada lengan timur dan selatan, serta melakukan pelebaran jalan sebesar 0,5 meter pada 

tiap lengan. Alternatif skenario ini dianggap sebagai suatu pilihan terbaik dari alternatif yang lainnya, 

karena menghasilkan nilai DJ yang lebih rendah dari alternative lain yaitu sebesar 0,88 dengan nilai 

tundaan sebesar 55 det/skr dengan tingkat pelayanan E. 

 

Kata kunci : PKJI 2014, Derajat Jenuh, Kapasitas, Panjang Antrian, Tundaan, Simpang APILL. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persimpangan merupakan simpul pada suatu 

jaringan transportasi dimana terdapat dua ruas 

atau lebih ruas jalan yang bertemu, disinilah arus 

lalu lintas mengalami konflik. Simpang pada 

Jalan Nasional yang merupakan jalan arteri 

primer di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan salah satu jalan yang dilengkapi 

dengan APILL. Salah satunya adalah simpang 

yang berada di jalan Bantul yang memiliki arus 

lalu lintas yang cukup tinggi.  

Pada wilayah studi ini merupakan wilayah 

perdangan (komersiral). Pada lengan utara, 

selatan, dan timur terdapat deretan rumah toko 

dan minimarket serta dealer motor, sedangkan 

pada lengan bagian barat merupakan pertokoan 

berupa pembelian tiket bus sehingga pada lengan 
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ini menjadi tempat perhentian bus Antar Kota 

Antar Provinsi (AKAP) untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang. Kondisi ini sangat 

berpengaruh terhadap kinerja simpang APILL 

tersebut, sehingga sering terjadi kepadatan dan 

tundaan.  

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan 

dapat diketahui bahwa pemilihan lokasi 

penelitian ini disebabkan simpang bersinyal di 

Jalan Bantul – Jalan Nasional III tersebut sering 

terjadi penumpukan antrian dan tundaan yang 

cukup besar sehingga perlu dilakukan evaluasi 

kinerja simpang agar lalu lintas dapat berjalan 

lancar sesuai rencana awal. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang 

perlu dikaji yaitu : 

1. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja simpang APILL Jalan Bantul, Ring 

Road Selatan, Yogyakarta ? 

2. Bagaimana kinerja simpang APILL Jalan 

Bantul, Ring Road Selatan, Yogyakarta ? 

3. Bagaimana alternatif solusi untuk simpang 

APILL Jalan Bantul, Ring Road Selatan, 

Yogyakarta agar kinerjanya lebih baik ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Menentukan faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja simpang APILL Jalan 

Bantul, Ring Road Selatan, Yogyakarta 

2. Mengevaluasi kinerja simpang APILL Jalan 

Bantul, Ring Road Selatan, Yogyakarta 

3. Memberi solusi untuk memecahkan masalah 

pada simpang Jalan Bantul, Ring Road 

Selatan, Yogyakarta untuk meningkatkan 

kinerja simpang yang lebih baik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan solusi untuk meningkatkan 

kinerja simpang APILL Jalan Bantul, Ring 

Road Selatan, Yogyakarta dan mengurangi 

penumpukan antrian serta tundaan pada 

simpang tersebut 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan pada pihak terkait dalam 

upaya peningkatan pelayanan lalu lintas di 

jalan perkotaan Yogyakarta 

3. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi 

referensi untuk penulis lain yang berminat 

pada bidang penelitian sejenis 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk membatasi agar penelitian ini terarah 

dan tidak meluas maka diberi batasan berupa : 

1. Penelitian dilakukan pada simpang APILL 

Jalan Bantul – Jalan Nasional III, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

2. Menganalisa kenerja simpang APILL 

menggunakan Pedoman Kapasitas Jalan 

Indonesia 2014 (PKJI 2014) 

3. Penelitian dilakukan dengan metode traffic 

counting 

4. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan program komputer (Microsoft 

Excel) 

 

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. 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. Jenis 

simpang berdasarkan cara pengaturannya 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

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. 
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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. 

 

C. Pengaturan Lalu Lintas 

Menurut Khisty dan Lall (2005), lampu lalu 

lintas adalah sebuah alat elektrik (dengan sistem 

pengatur waktu) yang memberikan hak jalan 

pada suatu arus lalu lintas atau lebih sehingga 

aliran lalu lintas ini bisa melewati persimpangan 

dengan aman dan efisien. 

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. 

 

D. Tingkat Pelayanan Simpang 

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 

III. LANDASAN TEORI 

Menurut PKJI (2014), data lalu lintas dibagi 

ke dalam jenis kendaraan yaitu sepeda motor 

(SM), kendaraan ringan (KR), kendaraan sedang 

(KS), kendaraan berat (KB), kendaraan tak 

bermotor (KTB). Arus lalu lintas (Q) dinyatakan 

dalam skr/jam pada satu atau lebih periode. Q 

dikonversikan dari satuan kendaraan per jam 

menjadi skr per jam dengan menggunakan nilai 

ekivalen kendaraan ringan (ekr) untuk tiap 

pendekat terlindung dan terlawan seperti pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Ekivalen Kendaraan Ringan 

(Sumber : Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia, 

2014) 

A. Arus Jenuh  

Arus jenuh (skr/jam) merupakan hasil kali 

antara arus jenuh dasar (S0) dengan faktor-faktor 

penyesuaian untuk penyimpangan kondisi 

eksisting terhadap kondisi ideal. Dimana S0 

merupakan S pada keadaan lalu lintas dan 

geometrik ideal, maka faktor-faktor penyesuaian 

untuk S0 adalah satu. S dapat dirumuskan 

menggunakan persamaan 3.4 sebagai berikut : 

 

B. Waktu Hijau 

Waktu hijau merupakan waktu isyarat 

lampu hijau sebagai izin berjalan bagi kendaraan 

pada lengan simpang yang ditinjau. Waktu hijau 

dapat dihitung menggunakan persamaan 3.13 

berikut : 

Jenis ekr untuk tipe pendekat 

Kendaraan Terlindung Terlawan 

KR 1,00 1,00 

KB 1,30 1,30 

SM 0,20 0,40 
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C. Kapasitas Simpang 

Kapasitas simpang bersinyal untuk setiap 

lengan simpang dapat dihitung menggunakan 

persamaan 3.14 seperti berikut : 

 
D. Derajat Jenuh 

Derajat kejenuhan (DJ) merupakan rasio arus 

lalu lintas terhadap kapasitas untuk suatu 

pendekat dan dapat dihitung dengan persamaan 

berikut : 

 

E. Panjang Antrian 

Menurut PKJI 2014, jumlah rata-rata antrian 

kendaraan (skr) pada awal isyarat lampu hijau 

(NQ) dihitung sebagai jumlah kendaraan terhenti 

(skr) yang tersisa dari fase hijau sebelumnya 

(NQ1) ditambahkan dengan jumlah kendaraan 

(skr) yang datang dan terhenti dalam antrian 

selama fase merah (NQ2), dihitung dengan 

persamaan berikut: 

 

Jika nilai DJ > 0,5 maka nilai 

 

Jika nilai DJ ≤ 0,5 maka nilai NQ1 = 0 

 

Lakukan koreksi untuk mengevaluasi 

pembebanan yang lebih dari NQ. Apabila 

diinginkan peluang untuk terjadi pembebanan 

sebesar POL(%), maka ditetapkan nilai NQMAX 

dengan gambar 3.15. Untuk desain dan 

perencanaan disarankan POL ≤ 5%. Untuk 

analisis operasional, nilai POL = 5% sampai 10% 

masih dapat diterima. 

 

Gambar 3.1 Nilai NQmax 

(Sumber : Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia, 2014) 

Selanjutnya menghitung Panjang 

Antrian (PA) yang didapat dari perkalian NQ 

(skr) dengan luas area rata-rata yang digunakan 

oleh satu kendaraan ringan (ekr) yaitu 20m2, 

dibagi lebar masuk (m) sesuai persamaan berikut 

: 

 

F. Tundaan 

Tundaan pada suatu simpang terjadi karena 

dua hal, yaitu tundaan lalu lintas (TL) dan 

tundaan geometric (TG). Tundaan rata-rata 

untuk suatu pendekat i dihitung menggunakan 

persamaan 

 
Tundaan lalu lintas rata-rata pada suatu pendekat 

i dapat ditentukan menggunakan persamaan 

 

Tundaan geometric rata-rata pada suatu pendekat 

i dapat dihitung menggunakan persamaan 
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IV. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan alir tahap penelitian 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada simpang 

APILL Jl Bantul, Ring Road 

Selatan,Yogyakarta. Pada simpang ini terdapat 

empat lengan yaitu pada sisi utara dan seletan 

merupakan Jalan Bantul serta sisi Barat dan 

Timur merupakan Jalan Nasional III. Pada 

persimpangan ini kerap terjadi antrian panjang 

yang menyebabkan kemacetan terutama pada 

lengan Utara dan Selatan. Lokasi penelitian 

ditunjukkan pada Gambar 4.2 

 

 
Gambar 4.2 Peta lokasi penelitian 

(Sumber: www.google-earth.com) 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada pukul 06.00 

hingga pukul 18.00. Penelitian dilakukan selama 

satu hari yaitu hari sibuk yaitu pada hari Kamis, 

15 Maret 2017. Pemilihan waktu dan hari survei 

dipilih berdasarkan dari hasil survei pendahuluan 

yang menunjukkan bahwa pada hari tersebut 

mewakili hari kerja/sibuk 

D. Alat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat antara 

lain : 

1. Formulir survei serta alat tulis untuk 

mencatat data 

2. Papan alas tulis (clip board) sebagai alas 

menulis pada formulir survei 

3. Counter sebagai alat menghitung jumlah 

kendaraan yang melintasi simpang  

4. Stopwatch digunakan sebagai alat untuk 

mengukur waktu skilus. 

5. Pita ukur yang digunakan untuk mengukur 

geometrik jalan. 

E. Data Penelitian 

Data – data sangat diperlukan dalam 

penelitian ini guna mendukung keakuratan 

penelitian berupa data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan 

secara langsung melalui pengamatan di 

lapangan. Data primer tersebut meliputi : 

a. Data kondisi geometrik 

b. Kondisi lingkungan sekitar simpang 

c. Volume lalu lintas dengan mencatat 

kendaraan yang melalui simpang 

d. Waktu siklus 

e. Panjang antrian pada simpang 

 

Pengamatan 

Daerah Studi 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data 

Data Primer 

1. Data kondisi 

geometrik 

2. Arus lalu lintas (survei 

pencacahan arus lalu 

lintas) 

3. Kondisi lingkungan 

jalan 

4. Waktu siklus eksisting 

 

 

 

 

 

Data Sekunder 

Data jumlah penduduk 

(juta) Provinsi D.I 

Yogyakarta tahun 2016 

 

 

 

 

Analisis Data 

Pembahasan 

Kesimpulan 

dan Saran 

Mulai 

Selesai 
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2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari instansi pemerintahan yaitu Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada tahun 2016. 

 

F. Tahap Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram alir proses analisis data 

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Geometrik dan Lingkungan Simpang 

 

1. Kondisi Geometrik simpang 

Berdasar hasil pengamatan yang telah 

dilaksanakan pada simpang APILL Jalan 

Bantul – Jalan Nasional III, Yogyakarta  

didapatkan kondisi geometrik simpang seperti 

pada Gambar 5.1 

 

 
Gambar 5.1 Kondisi geometrik simpang 

a. Lebar efektif lengan A atau lengan Utara : 

5,7 meter 

b. Lebar efektif lengan B atau lengan Timur : 

11 meter 

c. Lebar efektif lengan C atau lengan Selatan 

: 5,6 meter 

d. Lebar efektif lengan C atau lengan Barat : 

11 meter 

 

2. Kondisi Lingkungan Simpang 

 Berdasar pengamatan yang telah 

dilakukan didapatkan hasil pengamatan 

kondisi lingkungan pada simpang APILL 

Jalan Bantul – Jalan Nasional III dapat dilihat 

pada Tabel 5.1 

Tabel 5.1 Kondisi lingkungan simpang 

 

Input Data 

Geometri, Kondisi Lingkungan, 

Kondisi Arus Lalu Lintas 

Analisis hitungan PKJI, 

2014 : 

1. Kapasitas (C) 

2. Derajat jenuh (DJ) 

3. Panjang antrian (PA) 

4. Kendaraan henti (RKH) 

Analisis Kondisi Eksisting 

dan Alternatif 

Cek DJ < 0,85 dan 

T < 60 det/skr 

Mulai 

Perbaikan kondisi 

simpang dengan 

Alternatif Solusi 

 

 

 Selesai 
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3. Kondisi Arus Lalu Lintas 

Nilai volume arus lalu lintas dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada hari Rabu, 15 Maret 

2017 pada jam 06.00-18.00 di simpang APILL Jl Bantul-Jl Nasional III Yogyakarta dapat dilihat pada 

Gambar 5.2 

 
Gambar 5.2 Diagram arus lalu lintas 

 

Berdasar data tersebut dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) berada pada jam 07.00 - 

08.00 dan dapat dilihat pada Tabel 5.2 sebagai berikut : 

 

Tabel 5.2 Volume kendaraan pada jam puncak 

 
 

 

 

 

 

 



ADI WIDYA EKA PAMBUDI (20130110011) 8 

 

B. Analisis Data 

1. Arus Jenuh  

Nilai arus jenuh dapat ditentukan dengan 

mengalikan arus jenuh dasar dengan faktor-

faktor penyesuaian dan dapat dihitung 

menggunakan persamaan, sehingga 

didapatkan nilai arus jenuh pada jam 07.00-

08.00 pada Tabel 5.3. Contoh perhitungan 

arus jenuh sebagai berikut : 

        

 
   

 
Tabel 5.3 Nilai arus jenuh 

 

2. Kapasitas 

Dalam menghitung kapasitas untuk jam 

07.00 - 08.00 untuk lengan utara dapat 

dihitung dengan persamaan berikut : 

 

 
= 577  

Tabel 5.4 Nilai kapasitas 

 
 

3. Derajat Jenuh 

Nilai derajat jenuh (DJ) untuk tiap lengan 

dapat dihitung menggunakan persamaan. 

Contoh perhitungan nilai derajat jenuh pada 

jam 07.00-08.00 untuk lengan utara sebagai 

berikut : 

 
 

 

 
 

Tabel 5.5 Nilai derajat jenuh 

 
 

4. Panjang Antrian 

Untuk menghitung jumlah antrian 

kendaraan yang terjadi pada simpang APILL 

Jl Bantul - Jl Nasional III, Yogyakarta dapat 

menggunakan persamaan berikut ini : 

Untuk nilai DJ > 0,5 

 

 

 

Kemudian menghitung jumlah antrian yang 

datang selama fase merah (NQ2). 

 

 

 

Selanjutnya menghitung nilai NQ dengan 

menjumlahkan nilai NQ1 dan NQ2 

NQ = NQ1 + NQ2 

NQ = 2,9 + 19,3 

NQ = 22,2 

Nilai NQ Max dapat dilihat 

menggunakan grafik pada gambar 3.1 untuk 

menyesuaikan nilai NQ dalam hal peluang 

yang diinginkan untuk terjadinya 

pembebanan lebih. 

Menurut PKJI (2014), Panjang Antrian 

(PA) didapat dari perkalian NQ (skr) dengan 

luas area rata-rata yang digunakan oleh satu 

kendaraan ringan (ekr) yaitu 20m2, dibagi 

lebar masuk (m). contoh hitungan nilai PA 

untuk lengan utara sebagai berikut : 
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Hasil analisis panjang antrian dapat dilihat pada 

Tabel 5.6. 

Tabel 5.6 Nilai panjang antrian 

 
5. Tundaan 

Menurut PKJI (2014), nilai tundaan 

dapat dihitung dengan beberapa cara, diawali 

dengan menghitung tundaan rata-rata. Contoh 

hitungan tundaan lalu lintas rata-rata pada 

jam 07.00-08.00 untuk lengan utara dapat 

dihitung menggunakan persamaan 

 

 

 
Contoh hitungan tundaan geometrik rata-

rata pada jam 07.00-08.00 untuk lengan utara 

adalah sebagai berikut : 

 
 

 
Contoh analisis hitungan tundaan rata-rata 

pada jam 07.00-08.00 untuk lengan utara 

sebagai berikut : 

 

 

 
Kemudian dihitung untuk nilai tundaan total : 

= T x Q 

= 79 x 509 

= 40182 

 

Hasil analisis tundaan pada jam puncak 

07.00-08.00 dapat dilihat pada tabel 5.7 

berikut ini : 

Tabel 5.7 Nilai tundaan 

 
Sehingga dapat diketahui nilai tundaan 

simpang rata-rata dengan persamaan berikut : 

 

 

 

Berdasarkan dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui nilai tundaan termasuk dalam tingkat 

pelayanan golongan F karena nilai tundaannya 

sebesar 407 det/skr > 60 detik/skr. 

 

C. Alternatif Solusi 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan 

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI,2014), 

diperolah tiga solusi alternative yang dapat 

digunakan pada simpang APILL Jl Bantul – Jl 

Nasional III, Yogyakarta antara lain : 

1. Alternatif I 

Mengubah waktu siklus yang telah ada 

dengan waktu siklus baru pada kondisi 

volume jam puncak, sehingga dihasilkan 

waktu hijau yang berbeda dengan kondisi 

eksisting.  

Tabel 5.8 Waktu hijau 

 
 

Tabel 5.9 Nilai arus jenuh 
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Tabel 5.10 Nilai kapasitas 

 
 

Tabel 5.11 Nilai derajat jenuh 

 
 

Tabel 5.12 Nilai panjang antrian 

 
 

Tabel 5.13 Nilai tundaan 

 
2. Alternatif II 

Mengubah waktu siklus yang telah ada 

dengan waktu siklus baru pada kondisi 

volume jam puncak serta mengubah arus 

pada lengan timur dan selatan menjadi 

belok kiri jalan terus.  
 

Tabel 5.14 Nilai waktu hijau 

 

 
 

 

Tabel 5.15 Nilai arus jenuh 

 
 

Tabel 5.16 Nilai kapasitas 

 
 

Tabel 5.17 Nilai derajat jenuh 

 
 

Tabel 5.18 Nilai panjang antrian 

 
 

Tabel 5.19 Nilai tundaan 

 
 

3. Alternatif III 

Mengubah waktu siklus yang telah ada 

dengan waktu siklus baru pada kondisi 

volume jam puncak, mengubah lengan timur 

dan selatan menjadi belok kiri jalan terus dan 

melakukan pelebaran sebesar 0,5 meter di 

semua lengan. Sehingga dihasilkan waktu 

hijau yang berbeda dengan kondisi eksisting.  
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Tabel 5.20 Nilai waktu hijau 

 

Tabel 5.21 Nilai arus jenuh 

 
 

Tabel 5.22 Nilai kapasitas 

 
 

Tabel 5.23 Nilai derajat jenuh 

 
 

Tabel 5.24 Nilai panjang antrian 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

  Tabel 5.25 Nilai tundaan 

 
 

Ketiga alternatif solusi cukup berhasil 

mengurangi nilai tundaan yang terjadi pada 

simpang tersebut. Perbandingan kondisi 

eksisting dengan alternatif solusi yang 

didapatkan melalui analisis dan evaluasi 

menggunakan metode PKJI (2014) dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

 

Tinjauan 
Kondisi 

Eksisting 
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Waktu Hijau         

Lengan A 24 30 29 20 

Lengan B 28 42 41 29 

Lengan C 32 70 65 45 

Lengan D 28 25 26 18 

Derajat Jenuh         

Tinjauan 
Kondisi 

Eksisting 
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Lengan A 0,88 0,92 0,92 0,88 

Lengan B 1,06 0,92 0,92 0,88 

Lengan C 1,53 0,92 0,92 0,88 

Lengan D 0,64 0,92 0,92 0,88 

Panjang Antrian         

Lengan A 112 112 219 200 
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Tinjauan 
Kondisi 

Eksisting 
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Lengan B 113 113 138 131 

Lengan C 221 221 243 221 

Lengan D 77 77 138 131 

Tundaan Lengan         

Lengan A 79,0 105,0 100,9 76,2 

Lengan B 196,9 81,0 79,6 60,4 

Lengan C 1046,9 67,8 67,6 52,5 

Lengan D 52,5 98,4 93,9 70,8 

Tundaan 

Simpang 
407 84 76 55 

Pelayang 

Simpang 
F F F E 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian dilakukan untuk menganalisis kinerja 

simpang APILL Jalan Bantul, Ring Road 

Selatan, Yogyakarta dengan menggunakan 

metode traffic counting dan menganalisis 

menggunakan Pedoman Kapasitas Jalan 

Indonesia (PKJI) 2014. Berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja simpang APILL Jalan 

Bantul, Ring Road Selatan, Yogyakarta antara 

lain kondisi geometrik simpang, kondisi 

lingkungan simpang, volume lalu lintas, arus 

lalu lintas, kapasitas simpang, derajat jenuh, 

panjang antrian, dan tundaan. Faktor-faktor 

tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat 

pelayanan simpang, karena jika volume lalu 

lintas tinggi, kapasitas simpang rendah 

menyebabkan nilai derajat jenuh tinggi yang 

berakibat pada tingginya nilai tundaan dan 

panjang antrian. 

2. Berdasarkan faktor-faktor yang berpangaruh 

terhadap kinerja simpang , maka didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

a. Volume arus lalu lintas pada jam puncak 

terjadi pada pukul 07.00-08.00 dengan 

jumlah kendaraan 12831 kendaraan/jam 

b. Arus lalu lintas yang ada berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan diketahui 

bahwa pada lengan utara (Jl Bantul) 

sebesar 509 skr/jam, pada lengan timur (Jl 

Nasional III) sebesar 1388 skr/jam, pada 

lengan selatan (Jl Bantul) sebesar 1225 

skr/jam, dan pada lengan barat (Jl 

Nasional III) sebesar 777 skr/jam. 
c. Kapasitas yang didapatkan dari analisis 

yang telah dilakukan diketahui bahwa 

pada lengan utara (Jl Bantul) sebesar 577 

skr/jam, pada lengan timur (Jl Nasional 

III) sebesar 1306 skr/jam, pada lengan 

selatan (Jl Bantul) sebesar 799 skr/jam, 

dan pada lengan barat (Jl Nasional III) 

sebesar 1214 skr/jam. 

d. Derajat jenuh yang didapatkan dari 

analisis yang telah dilakukan diketahui 

bahwa pada lengan utara (Jl Bantul) 

sebesar 0,88, pada lengan timur (Jl 

Nasional III) sebesar 1,06, pada lengan 

selatan (Jl Bantul) sebesar 1,53, dan pada 

lengan barat (Jl Nasional III) sebesar 0,64. 

e. Panjang antrian yang didapatkan dari 

analisis yang telah dilakukan diketahui 

bahwa pada lengan utara (Jl Bantul) 

sebesar 112 meter pada lengan timur (Jl 

Nasional III) sebesar 113 meter, pada 

lengan selatan (Jl Bantul) sebesar 221 

meter, dan pada lengan barat (Jl Nasional 

III) sebesar 77 meter. 

f. Derajat jenuh yang didapatkan dari 

analisis yang telah dilakukan didapatkan 

nilai tundaan simpang sebesar 407 

detik/skr, sehingga tingkat pelayanan 

simpang pada jam puncak 07.00-08.00 

tergolong pda golongan F karena nilai 

tundaan simpang > 60 detik/skr. 

3. Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa pengaturan 

lalu lintas untuk simpang APILL Jalan 

Bantul, Ring Road Selatan, Yogyakarta sudah 

tidak maksimal lagi karena tingginya nilai 

tundaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, 

didapatkan tiga alternatif solusi yang dapat 

diterapkan sebagai berikut : 

a. Alternatif solusi pertama adalah dengan 

mengubah waktu siklus yang telah ada 

dengan waktu siklus yang baru pada jam 

puncak, sehingga didapatkan waktu hijau 

yang berbeda dengan kondisi yang 

sebenernya. Nilai waktu hijau tersebut 

antara lain pada lengan utara sebesar 30 

detik, pada lengan timur sebesar 42 detik, 

pada lengan selatan 70 detik, dan pada 

lengan barat sebesar 25 detik. 

b. Alternatif solusi kedua adalah dengan 

mengubah waktu siklus yang telah ada 

dengan waktu siklus yang baru pada jam 

puncak dan mengubah arus pada lengan 

timur dan selatan menjadi belok kiri jalan 

terus, sehingga didapatkan waktu hijau 

yang berbeda dengan kondisi yang 

sebenernya. Nilai waktu hijau tersebut 

antara lain pada lengan utara sebesar 29 

detik, pada lengan timur sebesar 41 detik, 

pada lengan selatan 65 detik, dan pada 

lengan barat sebesar 26 detik. 

c. Alternatif solusi kedua adalah dengan 

mengubah waktu siklus yang telah ada 

dengan waktu siklus yang baru pada jam 

puncak, mengubah arus pada lengan timur 

dan selatan menjadi belok kiri jalan terus, 

serta melakukan pelebaran pada seluruh 

lengan selebar 0,5 meter, sehingga 

didapatkan waktu hijau yang berbeda 
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dengan kondisi yang sebenernya. Nilai 

waktu hijau tersebut antara lain pada 

lengan utara sebesar 20 detik, pada lengan 

timur sebesar 29 detik, pada lengan 

selatan 45 detik, dan pada lengan barat 

sebesar 18 detik. 

d. Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, didapatkan nilai derajat jenuh 

dan nilai tundaan yang berguna untuk 

membandingkan alternatif solusi yang 

paling optimal. Nilai derajat jenuh pada 

alternatif pertama sebesar 0,92, pada 

alternatif kedua sebesar 0,92, dan pada 

alternatif ketiga sebesar 0,88. Nilai 

tundaan yang didapatkan pada alternatif 

satu sebesar 84 detik/skr, alternatif kedua 

sebesar 76 detik/skr, dan pada alternatif 

ketiga sebesar 55 detik/skr. Sehingga 

dapat diketahui bahwa dari ketiga 

alternatif tersebut dapat diketahui bahwa 

alternatif terbaik adalah alternatif ketiga. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

pada simpang APILL Jalan Bantul, Ring Road 

Selatan, Yogyakarta disarankan : 

1. Untuk penelitian yang akan datang, 

pengambilan data volume lalu lintas 

sebaiknya dilakukan pada hari kerja dan hari 

libur seperti hari senin dan minggu sehingga 

didapatkan hasil analisis yang lebih optimal. 

2. Untuk penelitian yang akan datang, perlu 

dilakukan pemodelan dengan program 

komputer seperti software Vissim agar dapat 

ditampilkan hasil visual dari analisis yang 

telah dilakukan. 

3. Diharapkan instansi terkait dapat melakukan 

evaluasi serta pengaturan ulang waktu siklus 

baru agar panjang antrian dan nilai tundaan 

dapat berkurang. 

4. Diharapkan pula pada instansi terkait dapat 

melakukan pelebaran jalan pada setiap 

lengan sebesar 0,5 meter untuk mengurangi 

panjang antrian dan nilai tundaan. 
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