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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Transportasi 

Menurut Munawar (2005) sistem transportasi memiliki suatu tatanan 

terstruktur yang saling berkaitan satu sama lain antar variabel satu dengan variabel 

yang lain dalam suatu kegiatan perpindahan barang atau penumpang dari suatu 

tempat menuju tempat yang lain. 

 Sistem transportasi dapat diartikan sebagai bentuk keterkaitan dan 

keterikatan yang integral antara berbagai variabel dalam satu kegiatan pemindahan 

penumpang dan barang dari satu tempat ketempat lain (Munawar, 2011). 

 

2.1.2 Persimpangan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan, persimpangan sebidang adalah pertemuan antara dua ruas jalan atau lebih 

dalam suatu bidang seperti simpang tiga dan simpang empat. 

Menurut Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 persimpangan merupakan 

pertemuan dua ruas jalan atau lebih dengan hierarki fungsi yang sama atau berbeda 

satu tingkat. 

Simpang dengan dilengkapi sinyal adalah titik pertemuan antar dua ruas atau 

lebih yang saling berpotongan yang diatur oleh suatu sistem dengan menggunakan 

3 aspek lampu yaitu merah, kuning, hijau. Tiga Aspek lampu ini sering disebut 

dengan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dalam Undang – Undang 

Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat 

dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan kendaraan di 

persimpangan atau ruas jalan.
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Secara umum simpang sendiri dibagi menjadi 3 jenis diantaranya: 

1. Simpang sebidang 

2. Pembagian jalur jalan tanpa ramp, dan  

3. Simpang susun (interchange) 

 

2.1.3 Kemacetan 

Menurut Sugiyanto (2011a) kemacetan muncul karena volume lalu lintas 

yang melebihi kapasitas jalan atau simpang yang tersedia. Penambahan kendaraan 

ini menyebabkan tundaan dan menjadikan waktu perjalanan lebih lama serta 

mengakibatkan kenaikan biaya transportasi. Karena kondisi ini menyebabkan 

adanya eksternalitas dan digunakan sebagai dasar argumentasi rencana biaya 

kemacetan. 

Kemacetan adalah keadaan suatu arus lalu lintas yang melewati suatu ruas 

jalan melebihi kapasitas rencana jalan sehingga menurunkan kecepatan mendekati 

0 km/jam yang menyebabkan antrian. Kemacetan dapat dinilai dari derajat 

kejenuhan pada suatu ruas atau simpang, pada Kementerian Pekerjaan Umum 2015 

nilai derajat kejenuhan harus kurang dari 0,85 untuk batas kelayakan jalan . 

 

2.1.4 Tingkat pelayanan simpang 

Mengukur suatu kondisi operasional lalu lintas pada suatu ruas jalan atau 

sebuah persimpangan sangat diperlukan untuk mengatahui tingkat pelayanan 

dengan menggunakan pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Tundaan pada 

umumnya digunakan untuk mengukur nilai tingkat pelayanan akibat peningkatan 

volume lalu lintas yang terjadi. Nilai tingkat pelayanan pada persimpangan 

diklasifikasikan dari tingkat pelayanan A sampai dengan F. Pada Peraturan Menteri 

No. 96 Tahun 2015 dan Transportation Research Board (2010) terdapat hubungan 

nilai tingkat pelayanan yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Nilai Tingkat Pelayanan Simpang berdasarkan PM No. 96 Tahun 2015 

dan AHCM Tahun 2010 (Kementerian Perhubungan No. 96 Tahun 2015;  

Transportation Research Board 2010) 

Tingkat 

Pelayanan 

Peraturan Menteri No. 

96 Tahun 2015 

(detik/kend) 

American Highway Capacity 

Manual Tahun 2010 

(detik/kend) 

A ≤ 5 ≤ 10  

B 5,1 – 15 10 – 20 

C 15,1 – 25 20 – 35 

D 25,1 – 40 35 – 55 

E 40,1 – 60 55 – 80 

F ≥ 60  ≥ 80  

 

2.1.5 Biaya kemacetan 

Bertambahnya jumlah kendaraan dapat menyebabkan terjadinya kemacetan. 

Kemacetan terjadi karena meningkatnya jumlah volume lalu lintas yang melebihi 

kapasitas jalan atau simpang. Meningkatnya kendaraan menyebabkan tundaan, 

waktu perjalanan yang menjadi lebih lama, dan  meningkatkan biaya transportasi.     

Biaya kemacetan  adalah biaya perjalanan yang diakibatkan oleh tundaan lalu 

lintas ataupun volume kendaraan yang mendekati atau melebihi kapasitas 

pelayanan jalan (Sugiyanto, 2008). 

Pada penelitian yang dilakukan Sugiyanto (2012) menyatakan bahwa biaya 

gabungan transportasi terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya operasional 

kendaraan (BOK), biaya waktu perjalanan (BWP), dan biaya polusi (BP) 
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2.1.6 Hasil penelitian terdahulu 

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan: 

a. Mahmudah, dkk. (2017) melakukan penelitian tentang analisis biaya 

kemacetan pada simpang APILL menggunakan Vissim 9 di Simpang 

Demak Ijo. Hasil penelitian tersebut didapat kondisi eksisting tundaan 

rata-rata 80 detik dengan tingkat pelayanan bernilai F dan panjang antrian 

rata-rata 48,73 meter. Jam puncak lalu lintas terjadi pada pagi hari jam 

06.15-07.15 dengan kendaraan kendaraan yang melintas 14.633 

kendaraan. 

b. Hormansyah dkk. (2016) melakukan penelitian tentang Penggunaan 

Vissim Model pada Jalur Lalu Lintas Empat Ruas. Penelitian ini 

melakukan simulasi pada perempatan di Kota Malang pada Jl. Bandung 

dengan menggunakan Vissim. Tujuan dari penelitian ini adalah 

membandingkan dengan kondisi di lapangan. 

c. Caesariawan dkk. (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Nilai 

Waktu pada Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Mobil Penumpang 

dalam Pemilihan Rute Jalan Eksisting dan Jalan Lingkar Ambarawa. 

Penelitian ini menganalisis pengaruh nilai waktu perjalanan pengguna 

jalan dalam besarnya biaya operasional kendaraan (BOK) terhadap 

pemilihan rute pada Jalan Lingkar dan Jalan Eksisting Ambarawa dengan 

Model Logit Binomial. Metodologi dalam penelitian ini ialah untuk 

menganalisis nilai waktu perjalanan digunakan metode Income 

Approach, kemudian untuk menganalisis hasil perhitungan nilai BOK 

menggunakan rumus PCI (Pacific Consultant International), kemudian 

untuk menganalisis pemilihan rute dengan Model Logit Binomial. Hasil 

analisis didapat kesimpulan semakin besar nilai waktu pengguna jalan 

maka probabilitas pemilihan rute-A juga semakin meningkat, akibat nilai 

waktu pengguna jalan dengan pendapatan yang lebih besar, lebih penting 

dibandingkan dengan nilai waktu pengguna jalan dengan pendapatan 

yang lebih kecil. 
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d. Hardiani (2015) melakukan penelitian Analisis Derajat Kejenuhan dan 

Biaya Kemacetan pada Ruas Jalan Utama di Kota Jambi. Tujuan 

penelitian ini mencari berapa biaya operasinal kendaraan (BOK) pada 

saat terjadi kemacetan dan berapa nilai derajat jenuh pada kondisi 

eksisting. Hasil penelitian ini mendapatkan nilai derajat jenuh rata-rata 

sepanjang 1 km adalah 0.89 dengan BOK Rp. 638,82 per kendaraan, 

dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan yang melewati ruas 

tersebut selama satu jam, total tambahan biaya akibat kemacetan yang 

terjadi diruas jalan Kapten A. Bakaruddin sebesar Rp 2.744.972,07 per 

jam kemacetan  

e. Irawan dan Putri (2015) melakukan penelitian Mikrosimulasi Mixed 

Traffic pada Simpang Bersinyal dengan Perangkat Lunak Vissim dengan 

Studi Kasus Simpang Tugu Yogyakarta. Penelitian memodelkan dan 

mensimulasikan lalu lintas serta mengkalibrasi secara trial and error 

dengan mengubah 7 parameter perilaku pengemudi berdasarkan Teori 

Wiedemann 74 untuk daerah perkotaan. Variabel yang diperhitungkan 

dalam proses kalibrasi adalah volume arus lalu lintas yang didapatkan 

dari survei traffic counting dan diuji dengan metode Geoffrey E. Havers 

serta panjang antrian yang diukur secara manual di lapangan dan diuji 

dengan metode Mean Absolute Percentage Error. Hasil kalibrasi tersebut 

didapatkan rerata selisih error antara data observasi dengan data sebelum 

dikalibrasi mencapai 65% untuk volume arus lalu lintas dan 496% untuk 

panjang antrian. Setelah dilakukan pengoptimalan lampu lalu lintas, 

didapatkan bahwa terjadi pengurangan panjang antrian hingga 39% per 

jam. 

f. Penelitian yang dilakukan Ritonga (2015) tentang Analisis Biaya 

Transportasi Angkutan Umum dalam Kota Manado Akibat Kemacetan 

Lalu Lintas bertujuan menghitung biaya operasional kendaraan (BOK)  

angkutan umum pada trayek Pusat Kota 45- Malalayang dengan variabel 

perhitungan diantaranya biaya tetap, biaya variabel dan biaya 

kepemilikan aset. Mendapatkan BOK sebesar Rp. 110.260.640,66 per 
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tahun serta setiap harinya kendaraan mikrolet trayek Pusat Kota 45 – 

Malalayang menanggung biaya perjalanan akibat kemacetan lalu lintas 

sebesar Rp. 1.418,89 per jam atau Rp. 21.283.35 per hari. 

g. Pada penelitian Aryandi (2014) tentang Penggunaan Software Vissim 

untuk Analisis Simpang Bersinyal studi kasus Simpang Mirota Kampus 

Terban Yogyakarta. Penelitian ini membandingkan hasil pada software 

Vissim dengan pengamatan dilapangan. Hasil pengamatan dan analisis 

didapatkan antrian rerata untuk survei yaitu 60 m dan Vissim 62 m. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara simulasi 

dan hasil nyata di lapangan. Akan tetapi, ada perbedaan yang signifikan 

pada deviasi (penyebaran) hasil antrian. 

h. Hamidi dkk. (2013) melakukan penelitian tentang analisis kinerja ruas 

jalan I Gusti Ngurah Rai dan biaya perjalanan akibat tundaan lalu lintas 

yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 12 

jam pada pukul 07.00-17.00. Kinerja ruas jalan I Gusti Ngurah Rai pada 

segmen 1 dan segmen 2 menghasilkan tingkat pelayanan C dimana arus 

stabil, kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi arus lalu lintas, pengemudi 

dibatasi untuk memilih kecepatan. Besarnya BOK untuk ruas jalan 

tersebut yaitu sebesar Rp 53.340,70 per hari atau Rp 14.081.945,40 per 

tahun. 

i. Pada penelitian Sugianto (2012) tentang Pembangunan Model Biaya 

Kemacetan bagi pengguna Mobil Pribadi di Kawasan Malioboro 

Yogyakarta. Penelitian ini mengembangkan suatu model biaya 

kemacetan bagi pengguna mobil pribadi untuk berbagai variasi nilai 

waktu dan kecepatan aktual kendaraan di koridor Jalan Malioboro, 

Yogyakarta. Penelitian ini diperoleh biaya kemacetan bagi pengguna 

mobil pribadi dikawasan Malioboro, Yogyakarta untuk responden 

dengan tujuan perjalanan ke kawasan Malioboro adalah Rp 4.009,15/trip 

dan untuk responden dengan perjalanan sebagai arus menurus adalah Rp 

4.224,29/trip. Selain itu, model biaya kemacetan bagi pengguna mobil 

pribadi di koridor Malioboro merupakan fungsi eksponensial. 
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j. Sugiyanto dkk. (2011b), melakukan penelitian tentang Pengembangan 

Model Biaya Kemacetan bagi pengguna Mobil Pribadi di Kawasan 

Malioboro Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengestimasi 

besaran dan model biaya kemacetan bagi pengguna mobil pribadi di 

kawasan Kota Yogyakrta. Studi ini hanya dibatasi pada biaya kemacetan 

bagi pengguna mobil pribadi. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa 

biaya umum transportasi mobil pribadi pada kondisi sebenarnya di 

kawasan Malioboro, Yogyakarta, adalah Rp 5.513,77 per trip dan pada 

kondisi kecepatan arus bebas adalah Rp 2.598,78 per trip, sehingga biaya 

kemacetan bagi pengguna mobil pribadi di kawasan ini adalah Rp 

2.914,99 per trip. Model biaya kemacetan bagi pengguna mobil pribadi 

di kawasan Malioboro, Yogyakarta, berbentuk suatu fungsi 

eksponensial, dengan semakin rendah kecepatan lalu lintas aktual, maka 

semakin besar biaya kemacetan lalu lintas yang ditimbulkan. 

k. Pada penelitian Wikrama (2011) tentang Analisis Kinerja Simpang 

Bersinyal Jalan Teuku Umar Barat - Jalan Gunung Salak diperoleh hasil 

nilai tundaan pada jam puncak pagi, siang, dan sore dalam kondisi 

eksisting sebesar 59,95-598,24 detik/skr dengan tingkat pelayanan 

adalah E s/d F. Pada penelitian tersebut alterrnatif yang dapat dilakukan 

adalah dengan pelebaran pada geometrik simpang dan pengaturan ulang 

lampu lalu lintas, dengan alternatif tersebut dapat menurunkan derajat 

kejenuhan sertan tundaan dan mendapatkan tingkat pelayanan menjadi  

C-F. 

l. Penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan Siswandi (2008) tentang 

Biaya Kemacetan di Jalan Gejayan Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan 

untuk mendapatkan hubungan antara jumlah arus dengan kecepatan. 

Hubungan kecepatan adalah berbanding terbalik dengan besarnya arus 

lalu lintas. Kerugian yang didapat karena terjadi tundaan arus kendaraan 

di jalan Gejayan sebesar Rp. 11.282.482,21/jam. Kerugian ini terjadi 

karena bertambahnya Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang tidak 
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perlu dikeluarkan jika kecepatannya bisa dicapai sesuai dengan 

kecepatan desain perencanaan. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Prinsip simpang APILL 

Simpang APILL memiliki prinsip kerja untuk meminimalkan terjadinya 

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 (Kementerian Pekerjaan Umum, 

2015) 

 

Gambar 2.1 Konflik Primer dan Konflik Sekunder pada Simpang APILL dengan 4 

lengan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2015) 

 

2.2.2 Tipikal simpang APILL 

Pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) tahun 2014 simpang 

merupakan pertemuan dua atau lebih jalan yang sebidang. Petemuan simpang ini 

dapat berupa simpang-3 atau simpang-4 dan dapat merupakan pertemuan antara 

tipe jalan dua lajur dua jalur tidak terbagi (2/2TT), tipe jalan empat lajur dua jalur 

terbagi (4/2T), tipe jalan enam lajur dua jalur terbagi (6/2T), tipe jalan delapan lajur 

dua jalur terbagi (8/2T), atau kombinasi dari tipe-tipe jalan tersebut. Satu lengan 

simpang dapat terdiri dari satu pendekat atau lebih (menjadi dua atau lebih sub-

pendekat termasuk pengaturan fasenya). Hal ini terjadi jika gerakan belok kanan 
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atau belok kiri mendapat isyarat hijau pada fase yang berlainan dengan lalu lintas 

yang lurus, atau jika dipisahkan secara fisik oleh pulau-pulau jalan. Untuk masing-

masing pendekat atau sub-pendekat, lebar efektif (LE) ditetapkan dengan 

mempertimbangkan lebar pendekat pada bagian masuk simpang dan keluar 

simpang. 

 

Gambar 2.2 Tipikal Geometrik Simpang 4 (Kementerian Pekerjaan 

Umum, 2015) 

 

 

Gambar 2.3 Pendekat dan Sub-Pendekat (Kementerian Pekerjaan Umum, 

2015) 
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Simpang bersinyal terbagi menjadi dua pendekat yaitu pendekat terlindung 

dan terlawan. Untuk membedakan pendekat terlindung dan terlawan dapat dilihat 

pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Penentuan Tipe Pendekat (Kementerian Pekerjaan Umum, 2015) 

 

2.2.3 Variabel pada simpang APILL 

Pada Kementerian Pekerjaan Umum (2015) dalam simpang APILL terdapat 

variabel-variabel penting yang digunakan untuk perhitungan seperti untuk 

perhitungan kapasitas menggunakan penetapan waktu isyarat, kapasitas (C), derajat 

jenuh (DJ) dan perhitungan kinerja lalu lintas menggunakan panjang antrian (PA), 

rasio kendaraan (RKH) dan tundaan (T). Data arus lalu lintas yang digunakan terdiri 

dari kendaraan ringan (KR), kendaraan sedang (KS), kendaraan berat (KB), dan 

kendaraan tidak bermotor (KTB). Klasifikasi kendaraan dapat dilihat pada Tabel 

2.2.  
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Tabel 2.2 Klasifikasi Kendaraan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2015) 

No Klasifikasi Jenis Kendaraan 

1 Sepeda Motor (SM) Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 

2 Kendaraan Ringan (KR) 

Mobil penumpang (Sedan, Jeep, 

Station wagon, Opelet, Minibus, 

Mikrobus), Pickup, dan Truk Kecil 

3 Kendaraan Sedang (KS) Bus dan Truk 2 sumbu 

4 Kendaraan Berat (KB) 

Truk 3 sumbu dan Truk kombinasi 

(Truk Gandengan dan Truk 

Tempelan) 

5 
Kendaraan Tak Bermotor 

(KTB) 

Sepeda, Becak, Dokar, Keretek, 

dan Andong 

 

Perhitungan kendaraan dengan satuan kendaraan per jam harus dikonversi 

terlebih dahulu ke dalam skr per jam dengan menggunakan nilai ekivalen kendaraan 

ringan (ekr) berlaku satu atau lebih periode. Nilai ekivalen kendaraan sendiri dibagi 

menjadi dua dengan pendekat terlindung dan terlawan seperti pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Ekivalen Kendaraan Ringan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2015) 

No 
Jenis 

Kendaraan 

Nilai ekr 

Terlindung Terlawan 

1 KR 1,00 1,00 

2 KB 1,30 1,30 

3 SM 0,15 0,40 

 

 

2.2.4 Biaya operasional kendaraan (BOK) 

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) adalah biaya yang timbul karena 

beroperasinya suatu kendaraan seperti biaya bahan bakar, oli, ban dan sebagainya. 

Biaya operasional kendaraan berbanding terbalik dengan kecepatan. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi biaya operasional kendaraan yaitu kecepatan kendaraan, 

jenis kendaraan, geometrik jalan, kekasaran permukaan jalan, dan gaya 

mengemudi. 

Sugiyanto (2010) menyatakan biaya operasi kendaraan adalah total biaya 

yang dikeluarkan oleh pemakai jalan dengan menggunakan moda tertentu dari zona 

asal ke zona tujuan. Biaya operasi kendaraan terdiri dari dua komponen yaitu biaya 

tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tidak berubah 
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(tetap walaupun terjadi perubahan pada volume produksi jasa sampai ke tingkat 

tertentu) sedangkan biaya tidak tetap (variable cost) adalah biaya yang berubah 

apabila terjadi perubahan pada volume produksi jasa. 

Untuk perhitungan BOK jenis kendaraan dibedakan menjadi kendaraan 

ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Dari penelitian Sugiyanto (2012) 

didapatkan grafik hubungan antara kecepatan dan biaya operasional kendaraan 

(BOK) dengan hasil akhir berupa nilai rupiah. Grafik hubungan antara kecepatan 

dan biaya operasional kendaraan (BOK) mobil pribadi dapat dilihat pada Gambar 

2.5. 

 

Gambar 2.5 Hubungan Kecepatan dan BOK Mobil Pribadi dengan Metode LAPI 

ITB (Sugiyanto, 2012) 

 

  

2.2.5 Nilai waktu perjalanan (Value of time) 

Menurut Sugiyanto (2010) nilai waktu dihitung dengan menggunakan studi 

Indonesian Highway Capacity Manual (IHCM) 1995 dengan dua pendekatan yang 

digunakan untuk menghitung nilai waktu yaitu berdasarkan Produk Domestik Bruto 

(PDB) dan berdasarkan tingkat kesejahteraan (welfare maximation). Dari dua 

pendekatan ini perbedaannya adalah metode tingkat kesejahteraan mengikut 

sertakan nilai waktu santai sedangkan metode PBD tidak mengikut sertakan waktu 

santai dalam analisis. Nilai waktu setiap jenis kendaraan berdasarkan hasil studi 

IHCM dapat dilihat pada Tabel 2.4.  
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 Tabel 2.4 Nilai Waktu Per Jenis Kendaraan (Bina Marga, 1995) 

Jenis Kendaraan 
Nilai waktu per kendaraan/jam (Rp) 

PDB welfare maximation 

Sepeda Motor 315 736 

Mobil 1.925 3.281 

Bus Kecil 7.385 12.572 

Bus Besar 9.800 18.212 

Truk Kecil 4.970 5.605 

Truk Sedang 4.970 5.605 

Truk Besar 4.970 736 

 

2.2.6 Kecepatan kendaraan 

Kecepatan adalah jarak tempuh suatu kendaraan per satuan waktu. biasanya 

dinyatakan dalam km per jam. Kecepatan eksisting merupakan kecepatan yang 

didapat dari hasil survei lapangan . Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No 19 Tahun 2011 kecepatan ideal (rencana) adalah kecepatan yang mendasari 

perencanaan teknis jalan. Kecepatan rencana untuk jalan terdapat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Kecepatan Rencana sesuai Fungsi dan Klasifikasi Medan Jalan 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19 Tahun 2011) 

Jenis Jalan 
Kecepatan Rencana 

(Km/Jam) 

Jalan bebas 

Hambatan 
80 - 120 

Jalan Raya 40 - 100 

Jalan Sedang 40 - 80 

Jalan Kecil 30 - 60 
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2.2.7 Biaya kemacetan 

Biaya kemacetan terjadi karena adanya kemacetan kendaraan pada suatu ruas 

atau simpang yang menimbulkan kerugian dalam bentuk material dan non material. 

Biaya kemacetan adalah biaya perjalanan yang diakibatkan oleh tundaan lalu lintas 

ataupun volume kendaraan yang mendekati atau melebihi kapasitas pelayanan jalan 

(Sugiyanto, 2008). 

Menghitung biaya kemacetan menggunakan pendekatan Tzedakis 1980 

dengan asumsi model: 

a. Perbedaan tingkat kecepatan kendaraan (lambat dan cepat), 

b. Kecepatan tiap kendaraan tidak dibuat berdasarkan tingkat (keadaan) lalu 

lintas, 

c. Tidak menggunakan satuan masa penumpang, 

d. Biaya kemacetan cenderung nol jika kecepatannya sama, 

e. Mempertimbangkan kendaraan yang bersifat stokastik, 

f. Kendaraan tidak dapat saling mendahului. 

Rumusan model: 

 

C = N *[G A + (1 − 
𝑨

𝑩
 ) 𝑽′] T ................................................... (2.1) 

Dimana : 

C = Biaya Kemacetan (Rupiah/Jam) 

N = Jumlaah Kendaraan (Kendaraan/Jam) 

G = Biaya Operasional Kendaraan (Rp/Kend.Km) 

A = Kecepatan eksisting (Km/Jam) 

B = Kecepatan Ideal (Km/Jam) 

V’ = Nilai Waktu Perjalanan Kendaraan (Rp/Kend.Jam) 

T = Waktu Antrian Kendaraan (Jam) 


