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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Penelitian Terdahulu 

Paransa dan Elisabeth (2015) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi 

Kinerja Simpang Bersinyal Jalan 17 Agustus - Jalan Babe Palar Kota Manado 

menggunakan metode berdasarkan MKJI 1997, dan hasil yang didapat adalah 

pada kondisi eksisting dengan waktu siklus 152 detik ditandai dengan derajat 

kejenuhan rata-rata diantara 0,70 sampai 0,80, panjang antrian berkisar antara 60 

meter sampai dengan 80 meter serta tundaan 60 smp/detik sampai dengan 75 

smp/detik, pada kondisi eksisting tersebut, peneliti  mencoba menggunakan disain 

alternatif dengan mengurangi waktu siklus menjadi 113 detik dan hasilnya tidak 

menyebabkan kenaikan derajat kejenuhan simpang secara signifikan yaitu, nilai 

derajat kejenuhan rata rata dari 0,71 menjadi 0,73. Pengurangan waktu siklus juga 

mengurangi panjang antrian rata-rata simpang sebesar 16 meter dan mengurangi 

tundaan simpang rata rata sebesar 13,3 smp/detik. 

Masril (2018) melakukan analisis pada Simpang Bersinyal Simpang 

Tanjung Alam Kabupaten Agam menggunkan metode analisis berdasarkan MKJI 

1997, dari hasil analisis didapat pada kondisi eksisting diketahui bahwa simpang 

Tanjung Alam merupakan persimpangan tak bersinyal dengan konflik antar 

kendaraan yang bergerak dari arah yang saling berlawanan. Mempunyai 4 lengan 

simpang, 2 lajur jalan dan 2 lajur jalan utama dengan kapasitas 3921 smp/jam, 

Derajat Kejenuhan 1,7 dan Tundaan 14,39 dtk/smp, dari pengaturan fase sinyal 

didapat nilai waktu siklus untuk 4 fase adalah 80 detik dengan waktu hijau aktual 

(Selatan = 14 detik, Barat = 12 detik, Utara = 13 detik, dan Timur = 21 detik). 

Lumintang dkk. (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui kinerja 

lalu lintas persimpangan lengan empat bersignal di persimpangan jalan Walanda 

Maramis Manado dengan metode analisis menggunakan Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia (MKJI 1997), dari data yang dukumpulkan dan dianalisa, didapat hasil 

pada kondisi eksisting simpang 4  jalan Walanda Maramis Manado dengan nilai 
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derajat kejenuhan (DS) maksimum untuk masing-masing pendekat yaitu pendekat 

Paal II sebesar 0,763, pendekat Pasar Kanaka sebesar 0,700, pendekat Titkala 

sebesar 0,700, dan pendekat Pusat Kota sebesar 0,720. Tundaan rata-rata 

persimpangan yaitu 59,92 det/kend, sehingga didapat level of service yaitu LOS E. 

Penelitian ini dilakukan sebatas untuk mengetahui kinerja lalu lintas tanpa 

memberikan solusi untuk melakukan perbaikan pada kinerja simpang empat jalan 

Walanda Maramis Manado. 

Mulizar (2015), mengoptimasi Simpang Bersinyal Jalan Merdeka Kota 

Lhokseumawe, menggunakan metode analisis berdasarkan MKJI 1997 dan untuk 

optimasi menggunakan bantuan perangkat lunak Transyt 14 berpedoman pada 

metode yang dikembangkan oleh TRRL (Transport and Road Research 

Laboratory) Inggris. Transyt 14 digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

persimpangan pada kondisi eksisting dan sebagai alat bantu proses optimasi untuk 

koordinasi persimpangan dengan panjang antrian, waktu tunda, jumlah henti 

sebagai parameter utama, hasil optimasi dibandingkan kondisi eksisting diperoleh 

waktu siklus 81 detik, antrian berkurang 14,15 %, waktu tunda berkurang 44,60 

%, jumlah henti turun 36,23 % dan tingkat pelayanan dapat ditingkatkan dari D 

menjadi C. 

Bowoputro dkk. (2014) Mengkaji Arus Jenuh Pada Simpang Bersinyal 

Kota Malang Bagian Selatan menggunakan metode berdasarkan MKJI 1997, 

penelitian arus jenuh Kota Malang bagian meliputi 11 simpang bersinyal yang 

terdiri 34 kaki simpang menggunakan metode time slice dengan interval 6 detik 

dengan hasil penelitian menunjukan lebih dari 32,3 % kaki simpang pada wilayah 

penelitian memiliki nilai S0/m yang telah melewati standar yang ditetapkan MKJI 

1997, dari hasil tersebut dihasilkan dua buah usulan desain kriteria alternatif 

formulasi nilai S0/m, usulan pertama menghasilkan persamaan S0/m = 1159,407 – 

(83,523 x lebar pendekat efektif) + (246,169 x bahu jalan) – (9,938 x lebar 

keluar). Sedangkan usulan kedua dengan menentukan faktor penyesuaian 

hambatan samping ideal. Nilai FSF dikelompokan dalam beberapa kategori, yaitu: 

tingkat rendah dengan nilai 0,728 ; tingkat sedang dengan nilai 1,017 ; tingkat 

tinggi dengan nilai 1,520, tingkat sangat tinggi dengan nilai 2,551.  
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Prakoso dkk. (2018) melakukan penelitian untuk mengevaluasi kinerja 

simpang bersinyal Jalan Pahlawan – Raden Saleh Sarif Bustaman di Bogor, Jawa 

Barat berdasarkan variabel yang ditetapkan oleh Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia (MKJI) 1997 mendapatkan hasil, nilai tundaan lalu lintas pada kondisi 

eksisting sebesar 45 det/smp dengan tingkat pelayanan E sehingga diperlukan 

perbaikan pada kondisi eksisting simpang dengan memberikan dua skenario 

alternatif yang akan dianalisis dalam upaya peningkatan pelayanan simpang Jalan 

Pahlawan – Raden Saleh Sarif Bustaman. Skenario I adalah situasi dengan 

penambahan waktu hijau pada masing-masing APILL dengan asumsi arus lalu 

lintas sama dengan kondisi eksisting. Skenario II adalah kondisi perbaikan dari 

Skenario I dengan penambahan satu jalur atau diberikan pelebaran jalan pada 

masing-masing pendekat dengan waktu siklus APILL yang sama dengan kondisi 

skenario I. Dari percobaan perbaikan yang dilakukan maka Skenario II merupakan 

skenario alternatif terbaik bagi simpang dengan penambahan jalur atau pelebaran 

jalan sehingga kapasitas simpang meningkat serta tundaan simpang rata-rata 

sebesar 9 det/smp. Penerapan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berupa 

yellow box junction dapat mencegah antrian pada simpang, sehingga tingkat 

pelayanan dapat dipertahankan. 

Cahyono (2013), melakukan penelitian dengan judul Analisis Simpang 

Bersinyal Dengan Metode MKJI 1997 Studi Kasus Simpang Stadion Jombang. 

Dari analisis yang dilakukan, diketahui kinerja simpang bersinyal Stadion 

Jombang pada kondisi eksisting relatif stabil (DS < 0,75), sedangkan perilaku 

lalu-lintas pada simpang Stadion Jombang yang diindikasikan, lengan barat 45 m, 

lengan utara 13,33 m dan lengan selatan sebesar 40 m. Serta nilai tundaan rata-

rata sebesar 11,95 det/smp. Penelitian yang dilakukan hanya menganalisis kinerja 

simpang Stadion Jombang pada kondisi eksisting dan tidak mencoba melakukan 

alternatif perbaikan pada simpang tersebut karena dianggap kinerja simpang 

bersinyal Stadion Jombang sudah memenuhi standar dari variabel – variabel yang 

ditetapkan oleh MKJI 1997. 

 Sriharyani dan Hadijah (2017) Menganalisis Kinerja Simpang Bersinyal 

Diponegoro Sudut Polres Kota Metro mencakup kapasitas, panjang antrian, 

kendaraan terhenti, dan tundaan sebagai parameter untuk menganalisis. Dari 
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penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kinerja simpang bersinyal Diponegoro 

sudut Polres Kota Metro tergolong buruk terutama pada jam sibuk sore. Tundaan 

rata-rata simpang sebesar 45,52 det/smp. Dari nilai tundaan tersebut maka tingkat 

pelayanan simpang termasuk dalam kategori E, dengan kondisi arus tidak stabil, 

volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan rendah, kepadatan lalu 

lintas tinggi, pengemudi mulai merasakan kemacetan durasi pendek, alternatif 

solusinya adalah dengan merubah waktu hijau untuk keempat pendekat, yakni 

menjadi 21, 26, 17, dan 20 detik untuk pendekat utara, selatan, timur dan barat. 

 Bahri dkk. (2013) Mengevaluasi kinerja simpang bersinyal pada jalan 

Danau Kota Bengkulu menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

(MKJI) 1997 dan memperoleh hasil yaitu pada kondisi asli, nilai derajat 

kejenuhan (DS) pada pendekat Jalan Danau 01 adalah sebesar 0,96 (DS < 0,75) 

dengan tingkat pelayanan (LOS) D, pada pendekat Jalan Zainul Arifin memiliki 

DS 1,42 dengan LOS F, pendekat Jalan Danau 02 memiliki DS 0,90 dengan LOS 

C, dan pendekat Jalan Jaya Wijaya memiliki DS 0,72 dengan LOS B. Dari hasil 

tersebut, peneliti melakukan optimasi sinyal lalu lintas melalui langkah perbaikan 

geometri yakni dengan melakukan pelebaran jalan pada semua lengan simpang, 

pembuatan marka jalan, dan garis penyebrangan. Dari langkah optimasi sinyal 

lalu lintas ini menghasilkan nilai derajat kejenuhan (DS) pada pendekat Jalan 

Danau 01 sebesar 0,75 dengan tingkat pelayanan (LOS) B, pendekat Jalan Zainul 

Arifin dengan DS 0,75 dan LOS C, pendekat Jalan Danau 02 dengan DS 0,75 dan 

LOS C, dan pada pendekat Jalan Jaya Wijaya memiliki DS 0,72 dan LOS B. 

 Amal (2017), Menganalisis kinerja simpang empat bersinyal pada 

Simpang Empat Taman Dayu Kabupaten Pasuruan menggunakan metode MKJI 

1997, hasil kinerja simpang Taman Dayu Kabupaten dengan nilai kapasitas 

(Pendekat Utara 457 smp/jam, Pendekat Barat 1656 smp/det, Pendekat Selatan 

1384 smp/jam, Pendekat Timur 369 smp/jam), derajat kejenuhan simpang 

(Pendekat Utara 0,75, Pendekat Barat 0,78, Pendekat Selatan 0,91, Pendekat 

Timur 0,43), panjang antrian (Pendekat Utara 260,27 m, Pendekat Barat 230,88 

m, Pendekat Selatan 317, 47 m, Pendekat Timur 33,78 m), jumlah kendaraan 

terhenti (Pendekat Utara 311,22 smp/jam, Pendekat Barat 1062,72 smp/jam, 

Pendekat Selatan 1223,17 smp/jam, Pendekat Timur 136 smp/jam) dan tundaan 
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(Pendekat Utara 830,26 detik/smp, Pendekat Barat 215,62 detik/smp, Pendekat 

Selatan 776,48 detik/smp, Pendekat Timur 128,84 detik/smp). Tundaan rata-rata 

simpang 354,70, dari ukuran parameter tersebut kinerja simpang menunjukkan 

tingkat pelayanan E.  

Madhu Errampli, dkk. (2015) melalukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Kemacetan terhadap Biaya Bahan Bakar dan Waktu Perjalanan terhadap Multi 

Lajur Jalan Di India menjelaskan bahwa kemacetan sebenarnya merupakan 

saturasi kapasitas jaringan jalan karena pengurangan reguler atau tidak teratur 

dalam kualitas layanan, yang dicontohkan oleh peningkatan waktu perjalanan, 

variasi waktu perjalanan dan perjalanan terputus. Secara umum, kemacetan lalu 

lintas memiliki tiga efek utama pada pengguna jalan yaitu peningkatan waktu 

perjalanan yang diperlukan untuk perjalanan, biaya operasional kendaraan (VOC) 

dan Quantum emisi dari kendaraan. Dengan demikian ada argumen ekonomi yang 

kuat untuk memperbaiki kemacetan lalu lintas, untuk itulah  penelitian biaya 

kemacetan ini menggunakan metode perbandingan antara besarnya bahan bakar 

dan banyaknya waktu yang dihabiskan selama kemacetan, penelitian ini 

mengumpulkan banyak data kendaraan beserta kebutuha bahan bakarnya serta 

berapa lama bahan bakar tersebut habis saat dilakukan pada perjalanan lancar 

dengan tipe kendaraaan yang berbeda-beda. Dari hasil banyaknya perhitungan 

biaya bahan bakar dan waktu yang dihabiskan selama kemacetan terjadi dapat 

disimpulkan bahwa antara waktu dan biaya memiliki hubungan yang linier 

dimana semakin lama waktu yang dihabiskan dalam kemacetan maka semakin 

besar biaya yang harus dikeluarkan.  

Li R & Jin P (2017) melakukan penelitian dengan judul Transit Optimasi 

Prioritas Sinyal untuk Jaringan Lalu Lintas Perkotaan dengan Mempertimbangkan 

Arteri Sinyal Kontrol yang Terkoordinasi menjelaskan bahwa kemacetan lalu 

lintas telah menjadi masalah di perkotaan selama jam sibuk. Strategi transit 

prioritas (prioritas sinyal terutama transit) dapat memberikan kelancaran arus 

untuk mengurangi waktu perjalanan, berhenti, dan delay. Namun, pada arteri 

perkotaan, kinerja sinyal angkutan skenario prioritas bersama koridor arteri 

jaringan lalu lintas perkotaan dipengaruhi oleh koordinasi strategi pengendalian 

sinyal. Pada penelitian ini mengusulkan transit prioritas sinyal model optimasi 
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durasi hijau dengan mempertimbangkan penumpang yang bepergian delay di 

persimpangan dan bus berhenti, rencana fase prioritas sinyal yang dioptimalkan 

untuk angkutan mempertimbangkan arteri sinyal kontrol terkoordinasi. 

Selanjutnya, metode yang diusulkan dievaluasi menggunakan model VISSIM dan 

dikalibrasi dengan volume lalu lintas lapangan pada sinyal lalu lintas masyarakat 

Qingliangmen-Bridge di Nanjing, Cina. Dibandingkan dengan skenario non-

transit prioritas sinyal, rencana pentahapan berbasis sinyal transit dioptimalkan 

membuat berkurangnya keterlambatan di persimpangan dan layanan bus berhenti. 

Hasil evaluasi menggambarkan kinerja yang baik pada metode prioritas sinyal 

angkutan optimasi yang  mempertimbangkan arteri kontrol sinyal terkoordinasi 

dalam mengurangi delay penumpang untuk jaringan lalu lintas perkotaan selama 

jam sibuk. 

Liao R et al (2018) melakukan penelitian mengenai Analisis Efek Emisi 

yang Terkait dengan Pengemudi Tarif Kepatuhan untuk Koperasi Sistem 

Infrastruktur Kendaraan di Persimpangan Bersinyal. Pada penilitian ini 

menyelidiki mengenai efek dari tingkat kepatuhan pengemudi terhadap emisi di 

persimpangan bersinyal yang dilengkapi dengan sistem infrastruktur kendaraan 

kooperatif. Sebah model simulasi berbasis VISSIM dari simpang bersinyal 

dikembangkan. Berdasarkan hasil simulasi di bawah tingkat kepatuhan yang 

berbeda dari kendaraan ringan, distribusi VSP, faktor emisi, dan total emisi yang 

diperkirakan. Efek dari tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap emisi dianalisis 

dengan membandingkan hasil estimasi dengan temuannya yaitu : Tingkat 

kepatuhan yang lebih tinggi menurunkan proporsi VSP bin = 0, yang berarti 

bahwa frekuensi pengereman dan idling lebih rendah, dan kendaraan tugas ringan 

berjalan lebih lancar di persimpangan jika kendaraan tugas ringan mematuhi 

sistem infrastruktur kendaraan kooperatif. Selanjutnya juga ada faktor emisi CO2, 

NOx, HC, dan CO untuk kendaraan tugas ringan yang menurun secara signifikan 

dengam tingkat kepatuhan yaang meningkat. Pada tingkat kepatuhan tersebut, 

faktor emisi menjadi minimum. Persentase pengurangan CO2, NOx, HC, dan CO 

masing-masing adalah 27%, 16%, 30%, dan 19%. Pengurangan total emisi yang 

lebih tinggi diperoleh dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi untuk semua 
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CO2, NOx, Emisi HC, dan CO. Pada  CO2 berkurang paling signifikan, menurun 

sebesar 16% dan 21% dengan tingkat kepatuhan masing-masing 0,3 dan 0,7. 

 

2.1.2. Kriteria Studi Andalalin 

Besarnya tingkat bangkitan dan tarikan lalu lintas pada dasarnya 

ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan. Jenis dan besaran peruntukan 

lahan ini nantinya akan dikaji sejauh mana akan terjadinya dampak setelah adanya 

kegitatan yang diakibatkan oleh pengembangan kawasan yang di inginkan. Studi 

andalalin adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan yang 

terpengaruh oleh pengembangan kawasan, sejauh radius tertentu. Kewajiban 

melakukan studi andalalin tergantung pada bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan 

oleh pengembangan kawasan. Menurut PP No. 32 Tahun 2011 menyatakan di 

Pasal 47, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan 

infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis 

dampak lalu lintas. Besarnya tingkat bangkitan lalu lintas tersebut ditentukan oleh 

jenis dan besaran peruntukan lahan. 

Persyaratan ukuran minimal peruntukan lahan yang wajib melakukan 

andalalin yang ditetapkan pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dapat dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2. 1 Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 

(Peraturan MenteriPerhubungan,2015) 

No Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal 

1. Pusat Kegiatan  

a. Kegiatan Perdagangan;  

 Pusat perbelanjaan/ritail 500 m2 luas lantai bangunan 

b. Kegiatan Perkantoran 1.000 m2 luas lantai bangunan 

c. Kegiatan Industri;  

 Industri dan pabrik 

  

1000 m2 luas lantai bangunan 

Tabel 2. 1 Lanjutan 
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d. Fasilitas Pendidikan;  

1). Sekolah/universitas 500 siswa 

2). Lembaga kursus 
Bangunan dengan 50 

siswa/waktu 

e. Fasilitas Pelayanan Umum;  

1). Rumah sakit 50 tempat tidur 

2). Klinik bersama 10 ruang praktek dokter 

3). Bank 500 m2 luas lantai bangunan 

f. 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Umum (SPBU) 
1 dispenser 

g. Hotel 50 kamar 

h. Gedung pertemuan 500 m2 luas lantai bangunan 

i. Restauran 
100 m2 luas lantai bangunan 100 

tempat duduk 

j. 
Fasilitas olah raga (indoor atau 

outdoor) 

Kapasitas penonton 100 orang 
dan/atau luas 10.000 m2 

k. Bengkel kendaraan bermotor 2000 m2 luas lantai bangunan 

l. Pencucian mobil 2000 m2 luas lantai bangunan 

2. Permukiman  

a. Perumahan dan Permukiman;  

1). Perumahan sederhana 150 unit 

2). Perumahan menengah-atas 50 unit 

b. Rumah susun dan Apartemen;  

1). Rumah susun sederhana 100 unit 

2). Apartemen 50 unit 

c. Asrama 50 kamar 

d. Ruko Luas Lantai keseluruhan 2000 m2 

3. Infrastruktur  

a. Akses ke dan dari jalan tol Wajib 

b. Pelabuhan Wajib 

c. Bandar Udara Wajib 

d. Terminal Wajib 

e. Stasiun kereta api Wajib 

 

Tabel 2. 1 Lanjutan 
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f. Pool kendaraan Wajib 

g. Fasilitas parkir untuk umum Wajib 

h. Jalan layang (flyover) Wajib 

i. Lintas bawah (underpass) Wajib 

j. Terowongan (tunnel) Wajib 

4. Bangunan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya : 
 Wajib dilakukan Andalalin apabila ternyata diperhitungkan telah 

menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat 

dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru 

setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan 

atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau 

dikembangkan. 

Analisis dampak lalu lintas mempunyai berbagai jenis ragam, tergantung 

pada kondisi setempat dan kebijakan yang diikuti. Andalalin dapat bersifat 

makroskopik apabila yang menjadi perhatian utamanya adalah unsur makronya 

(land use-transport system). Tetapi dapat pula bersifat rinci (mikroskopik) 

apabila yang menjadi perhatian utamanya adalah kinerja manajemen sistem lalu 

lintasnya. Kebijakan pemerintah dampak lalu lintas dapat berupa minimalisasi 

dampak yang terjadi, sampai penyesuaian prasarana jalan agar dampak lalu lintas 

yang diperkirakan terjadi dapat terimbangi. 

Fenomena dampak lalu lintas diakibatkan oleh adanya pembangunan dan 

pengoperasian pusat kegiatan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas yang 

cukup besar, seperti pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, terminal dan lain-lain. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa dampak lalu lintas terjadi pada dua tahap, yaitu: 

a. Tahap konstruksi/pembangunan. Pada tahap ini akan terjadi bangkitan lalu 

lintas akibat angkutan material dan mobilisasi alat berat yang membebani 

ruas jalan pada rute material. 

b. Tahap pasca konstruksi/saat beroperasi. Pada tahap ini akan terjadi 

bangkitan lalu lintas dari pengunjung, pegawai dan penjual jasa transportasi 

yang akan membebani ruas-ruas jalan tertentu, serta timbulnya bangkitan 

parkir kendaraan. 

Setiap ruang kegiatan akan membangkitkan pergerakan dan menarik 

pergerakan yang intensitasnya tergantung pada jenis tata guna lahannya. Bila 

terdapat pembangunan dan pengembangan kawasan baru seperti pusat 
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perbelanjaan, superblock dan lain-lain tentu akan menimbulkan tambahan 

bangkitan dan tarikan lalu lintas baru akibat kegiatan tambahan di dalam dan 

sekitar kawasan tersebut. Karena itu pembangunan kawasan baru dan 

pengembangannya akan memberikan pengaruh langsung terhadap sistem jaringan 

jalan di sekitarnya (Tamin, 2000). 

Perkiraan banyaknya lalu lintas yang dibangkitkan oleh fasilitas 

pembangunan dan pengembangan kawasan merupakan hal yang mutlak penting 

untuk dilakukan, termasuk dalam proses analisis dampak lalu lintas adalah 

dilakukannya pendekatan manajemen lalu lintas yang dirancang untuk 

menghadapi dampak dari perjalanan terbangkitkan terhadap jaringan yang ada. 

Besar kecilnya dampak kegiatan terhadap lalu lintas dipengaruhi oleh 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Bangkitan/tarikan perjalanan. 

b. Menarik tidaknya suatu pusat kegiatan. 

c. Tingkat kelancaran lalu lintas pada jaringan yang ada. 

d. Prasarana jalan di sekitar pusat kegiatan. 

e. Jenis tarikan perjalanan oleh pusat kegiatan  

f. Kompetisi beberapa pusat kegiatan yang berdekatan. (The Institution of 

Highways and Transportation ,1994) 

2.1.3. Kajian Andalalin 

Lalu lintas dasar meliputi data-data yang digunakan untuk 

memperkirakan kondisi lalu lintas mendatang, baik untuk kondisi tanpa maupun 

dengan adanya pembangunan pusat kegiatan atau pengembangan kawasan. Data 

ini digunanakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap jalan baru yang berada 

disekitarnya, sehingga tindak pencegahan nantinya akan dapat diprediksi dengan 

adanya data tersebut. 

a. Distribusi Perjalanan (Trip Distribution) 

b. Pemilihan Moda 

c. Pembebanan Lalu Lintas (Traffic Assignment) 

d. Analisis Mitigasi 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Parameter MKJI 1997 

Metode analisis yang dipergunakan untuk memprakirakan dampak lalu 

lintas dari Underpass Kentungan D.I.Yogyakarta adalah dengan menggunakan 

metode kuantitatif. 

1. Analisis kinerja ruas jalan dan persimpangan. 

a. Analisis Jalan Perkotaan  

Analisis kapasitas jalan perkotaan menurut MKJI 1997, dinyatakan 

dengan persamaan : 

C = CO x FCW x FCSP x FCSF x FCCS ...................................... (2.1) 

Keterangan : 

CO = Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCW = Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas  

FCSP =  Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah  

FCSF = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping  

FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan adalah sebagai 

berikut: 

1) Kapasitas Dasar (Co) 

Kapasitas dasar yang digunakan dalam perhitungan untuk jalan 

perkotaan seperti yang di tampilkan pada Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2. 2 Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan (MKJI,1997) 

Tipe jalan Kapasitas Dasar 

(smp/jam) 

Catatan 

Empat lajur terbagi 

atau Jalan satu-arah 

1.650 Per lajur 

Empat lajur tak terbagi 1.500 Per lajur 

Dua lajur tak terbagi 2.900 Total dua arah 

 

 

 



15 

 

 

 

 

2) Faktor penyesuaian Akibat lebar lajur lalu lintas (FCw) 

Faktor penyesuaian akibat lebar lajur lalu lintas seperti yang 

ditampilkan pada Tabel 2.3 berikut.  

Tabel 2. 3 Faktor Penyesuaian Akibat Lebar Lajur Lalu Lintas 

(MKJI, 1997) 

Tipe Jalan Lebar Efektif Lajur Lalu 

Lintas (CW) meter 

FCW 

Empat lajur terbagi Atau 

jalan satu-arah 

Per lajur 

  3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,04 

1,08 

Empat lajur tak terbagi   Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

1,09 

Dua lajur tak terbagi Total kedua arah 

5 

6 

7 

 

0,56 

0,87 

1,00 

 8 

9 

10 

11 

1,14 

1,25 

1,29 

1,34 

 

3) Faktor Penyesuaian Akibat Pemisah Arah (FCSP) 

Faktor penyesuaian akibat pemisah arah seperti yang ditunjukan 

dalam Tabel 2.4 beriikut. 

Tabel 2. 4 Faktor Penyesuaian Akibat Pemisahan Arah 

(MKJI,1997) 

Pemisahan arah SP 

%-% 
50-50 55-45 60-40 65-45 70-30 

FSP 
Dua lajur 2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

Empat lajur 

4/2 

1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 

 

4) Faktor Penyesuaian Akibat Hambatan Samping (FCSF) 

Faktor penyesuaian akibat adanya hambatang samping ditunjukan 

dalam Tabel 2.5 di bawah ini. 
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Tabel 2. 5 Faktor Penyesuaian Akibat Hambatan Samping 

(MKJI,1997) 

Tipe Jalan 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

Faktor Penyesuaian Akibat 

Hambatan Samping (FCSF) 

Lebar Bahu Efektif WS 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 

4/2 D 

VL 0,96 0,98 1,01 1,03 

L 0,94 0,97 1,00 1,02 

M 0,92 0,95 0,98 1,00 

H 0,88 0,92 0,95 0,98 

VH 0,84 0,88 0,92 0,96 

4/2 UD 

VL 0,97 0,99 1,00 1,02 

L 0,93 0,95 0,97 1,00 

M 0,88 0,91 0,94 0,98 

H 0,84 0,87 0,91 0,95 

VH 0,80 0,83 0,88 0,93 

VL 0,94 0,9 0,99 1,01 

2/2 UD 

atau Jalan 

satu arah 

L 
MH 

0,92 

0,89 
0,82 

0,94 

0,92 
0,86 

0,97 

0,95 
0,90 

1,00 

0,98 
0,95 

 

5) Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCcs) 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota seperti yang 

ditampilkan pada Tabel 2.6 berikut. 

Tabel 2. 6 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota 

(MKJI, 1997) 

Ukuran Kota (Juta 

Penduduk) 

Faktor Penyesuaian untuk 

Ukuran Kota 

< 0,1 

0,1 – 0,5 

0,5 – 1,0 

1,0 – 3,0 

> 3,0 

0,90 

0,93 

0,95 

1,00 

1,03 

 

b. Analisis Jalan Antar Kota 

Analisis kapasitas jalan antar kota menurut MKJI 1997, dinyatakan 

dengan persamaan : 

C = CO x FCW x FCSP x FCSF ............................................. (2.2) 
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Keterangan : 

CO = Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCW = Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas  

FCSP =  Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah  

FCSF = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping 

 

Faktor–faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan antar kota 

adalah : 

1) Kapasitas Dasar (Co) 

Kapasitas dasar untuk jalan antar kota ditunjukan dalam Tabel 2.7 

berikut. 

Tabel 2. 7 Kapasitas Dasar Jalan Antar Kota (MKJI,1997) 

Tipe jalan 
Kapasitas Dasar 

(smp/jam) 
Catatan 

Empat lajur terbagi atau 

Jalan satu-arah 
1.900 Per lajur 

Empat lajur tak terbagi 1.700 Per lajur 

Dua lajur tak terbagi 3.100 Total dua arah 

 

2) Faktor Penyesuaian Akibat Lebar Lajur Lalu Lintas (FCw) 

Faktor penyesuaian akibat lebar lajur lalu lintas seperti yang 

ditampilkan dalam Tabel 2.8 berikut ini. 

Tabel 2. 8 Faktor Penyesuaian Akibat Lebar Lajur Lalu Lintas 

(MKJI, 1997) 

Tipe Jalan Lebar Efektif Lajur Lalu 
Lintas (CW) meter 

FCW 

Empat lajur terbagi 

Atau Enam Lajur 

Terbagi 

Per lajur 3,00 

3,25 
3,50 
3,75 

 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 
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Tabel 2. 8 Lanjutan 

Empat lajur tak terbagi Per lajur 3,00 

3,25 
3,50 
3,75 

 
0,91 
0,96 
1,00 
1,03 

Dua lajur tak terbagi Total kedua arah 

            5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
 
0,69 
0,91 
1,00 
1,08 
1,15 
1,22 
1,27 

 

3) Faktor Penyesuaian Akibat Pemisah Arah (FCSP) 

Faktor penyesuaian akibat pemisah arah untuk jalan antar kota 

seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.9 dibawah ini. 

Tabel 2. 9 Faktor Penyesuaian Akibat Pemisahan Arah 

(MKJI,1997) 

Pemisahan arah SP 

%-% 
50-50 55-45 60-40 65-45 70-30 

FSP 
Dua lajur 2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

Empat lajur 4/2 1,00 0,975 0,95 0,925 0,90 

 

4) Faktor Penyesuaian Akibat Hambatan Samping (FCSF) 

Faktor penyesuaian akibat hambatan samping untuk jalan antar 

kota seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.10 Berikut ini. 

Tabel 2. 10 Faktor Penyesuaian Akibat Hambatan Samping 

(FCSF) (MKJI,1997) 

 

 

Tipe Jalan 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

Faktor Penyesuaian Akibat 

Hambatan Samping (FCSF) 

Lebar Bahu Efektif WS 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 

4/2 D 

VL 0,99 1,00 1,01 1,03 

L 0,96 0,97 0,99 1,01 

M 0,93 0,95 0,96 0,99 

H 0,90 0,92 0,95 0,97 

VH 0,88 0,90 0,93 0,96 
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Tabel 2. 10 Lanjutan 

 VL 0,97 0,99 1,00 1,02 

2/2 UD L 0,93 0,95 0,97 1,00 

4/2 UD M 0,88 0,91 0,94 0,98 

H 0,84 0,87 0,91 0,95 

VH 0,80 0,83 0,88 0,93 

 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk 6-lajur dapat ditentukan 

dengan menggunakan nilai FCSF untuk jalan empat lajur yang 

diberikan pada Tabel C-4:1, disesuaikan seperti digambarkan di 

bawah: 

FC6 SF  = 1 - 0,8 × (1 - FC4,SF) 

di mana: 

FC6,SF = faktor penyesuaian kapasitas untuk jalan enam lajur.  

FC4,SF  = faktor penyesuaian kapasitas untuk jalan empat-

lajur.  

c. Analisis Simpang Bersinyal 

Menurut MKJI 1997, kapasitas persimpangan didasarkan pada 

aliran arus lalu lintas jenuh (saturated flow). Angka saturation flow 

didefinisikan sebagai angka maksimum arus lalu lintas yang dapat 

melewati jalur approach persimpangan dengan kontrol lampu lalu 

lintas. 

     S = SO x FCS x FSF x FG x FPF x FRT x FLT ................ (2.3) 

Keterangan : 

S = arus jenuh (smp/jam) 

SO = arus jenuh dasar (smp/jam)  

FCS = faktor koreksi ukuran kota 

FSF = faktor koreksi gangguan samping 

FG = faktor koreksi kelandaian jalur approach 

FPF         = faktor koreksi parkir 

FRT = faktor koreksi belok kanan  

FLT = faktor koreksi belok kiri 
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Kapasitas jalur approach pada persimpangan bersinyal mempunyai 

persamaan sebagai berikut : 

C = S x g/c………………………………………… ............... (2.4) 

Keterangan : 

C = kapasitas (smp/jam) 

S = arus jenuh (smp/jam) 

g = waktu hijau nyata (detik) 

c = waktu siklus (detik) 

Kinerja simpang bersinyal ditentukan berdasarkan derajat 

kejenuhan (DS= degree of saturation) yang terjadi pada setiap 

lengan/pendekat (approach). Dalam perencanaan diupayakan nilai 

DS merata pada setiap lengan dengan nilai DS < 0,85. 

 

2.2.2. Parameter Kinerja Jalan 

1. Perbandingan Volume dan Kapasitas (VC Ratio) 

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas V (smp/jam) 

terhadap kapasitas C (smp/jam), digunakan sebagai faktor utama dalam 

penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai VC Ratio menunjukkan apakah 

segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Derajat 

kejenuhan dirumuskan sebagai VC Ratio = V/C. Karakteristik tingkat pelayanan 

ruas jalan ditampilkan dalam Tabel 2.11 seperti dibawah ini. 

Tabel 2. 11 Karakteristik Tingkat Pelayanan Ruas Jalan (MKJI,1997) 

Tingkat 

Pelayaan 

Karakteristik Operasi Terkait Batas Lingkup VC 

 

 

A 

Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi 

dan volume lalu lintas rendah. Pengemudi 

dapat memilih kecepatan 

yang diinginkan tanpa hambatan. 

 

 

0.00 – 0.19 

 

B 

Dalam zona arus stabil. Pengemudi 

memiliki kebebasan yang cukup untuk 

memilih kecepatannya. 

 

0.20 – 0.44 
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C Dalam zona arus stabil. Pengemudi 

dibatasi dalam memilih kecepatannya. 

0.45 – 0.74 

 

 

D 

Mendekati arus tidak stabil dimana hampir 

seluruh pengemudi  akan dibatasi. Volume 

pelayanan berkaitan dengan kapasitas yang 

dapat 

ditolerir(diterima). 

 

 

0.75 – 0.84 

 

 

E 

Volume lalu lintas mendekati atau berada 

pada kapasitasnya. Arus adalah tidak stabil 

dengan kondisi yang sering 

berhenti 

 

 

0.85 – 1.0 

 

 

F 

Arus yang dipaksakan atau macet pada 

kecepatan-kecepatan yang rendah. Antrian 

yang panjang dan terjadi 

hambatan-hambatan yang besar. 

 

 

Lebih besar dari 1.0 

 

2. Derajat Kejenuhan (DS) 

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas Q (smp/jam) 

terhadap kapasitas C (smp/jam), digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan 

tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut 

mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan ditunjukan dalam 

Persamaan 2.6 Berikut. 

DS = Q/C ................................................................................................ (2.5) 

3. Tundaan 

Tundaan di persimpangan adalah total waktu hambatan rata–rata yang 

dialami oleh kendaraan sewaktu melewati suatu persimpangan. Hambatan tersebut 

muncul jika kendaraan terhenti karena terjadi antrian di persimpangan sampai 

kendaraan itu keluar dari persimpangan karena adanya pengaruh kapasitas 

persimpangan yang sudah tidak memadai. Nilai tundaan mempengaruhi nilai 

waktu tempuh kendaraan, semakin tinggi nilai tundaan, semakin tinggi pula waktu 

tempuhnya. Kriteria tingkat pelayanan simpang bersinyal berdasarkan nilai 

tundaan ditampilkan dalam Tabel 2.12 dan kriteria pada simpang tak bersinyal di 

tampilkan dalam Tabel 2.13 dibawah ini. 
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Tabel 2. 12 Karakteristik Tingkat Pelayanan Simpang Bersinyal (KM 14, 

2016) 

Tingkat Pelayanan Tundaan (detik /kdr) 

A ≤ 5,0 

B 5,10 – 15,0 

C 15,1 – 25,0 

D 25,1 – 40,0 

E 40,1 – 60,0 

F >60 

  

Tabel 2. 13 Karakteristik Tingkat Pelayanan Simpang Tak Bersinyal (KM 14, 

2016) 

Tingkat Pelayanan Tundaan (detik /kdr) 

A < 5,0 

B 5 – 10 

C 11 – 20 

D 21 – 30 

E 31 – 45 

F >45 

 

2.2.3. Parameter Gangguan Keselamatan Lalu Lintas 

Analisis yang dilakukan adalah mencermati akses – akses yang memiliki 

potensi terjadinya kecelakaan dari kendaraan yang masuk atau keluar dari jalan 

akses dengan lalu lintas menerus. Lokasi titik – titik konflik yang timbul karena 

keberadaan akses dapat dilihat pada gambar dibawah. Selanjutnya dari potensi 

terjadinya konflik dilakukan analisis pergerakan kendaraan seperti adanya arus 

lalu lintas berpencar (diverging), bergabung (merging), berpotongan (crossing) 

dan bersilangan (weaving), yang tentunya memiliki tingkat kefatalan yang 

berbeda jika terjadi kecelakaan. Dari hasil analisis tersebut, diharapkan dapat 

memberikan gambaran atau masukan upaya untuk meminimalkan dan 

mengendalikan konflik yang terjadi. Jenis konflik pada kendaraan ditampilkan 

pada Gambar 2.1 berikut. 
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DIVERGING MERGING WEAVING CROSSING 

Gambar 2. 1 Jenis Konflik Lalu Lintas 

Jumlah potensial titik konflik pada persimpangan tergantung dari jumlah 

arah pergerakan, jumlah kaki persimpangan, jumlah lajur dari setiap kaki 

persimpangan dan pengaturan simpang. 

2.2.4. Parameter Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

Jenis penanganan di ruas jalan dikelompokkan menjadi berikut : 

1. Manajemen Lalu Lintas (R1) 

Pada prinsipnya penanganan ini ditekankan pada pemanfaatan fasilitas ruas 

jalan yang ada. Jenis penanganan ini dilakukan apabila nilai derajat kejenuhan 

(DS) berada diantara 0,60 – 0,80. 

2. Peningkatan Ruas Jalan (R2) 

Penanganan ini mencakup perubahan fisik ruas jalan yang berupa pelebaran 

atau penambahan lajur sehingga kapasitas ruas jalan dapat ditingkatkan. Jenis 

penanganan ini dilakukan apabila nilai DS sudah lebih besar dari 0,80. 

3. Pembangunan Jalan Baru (R3) 

Jenis penanganan ini dilakukan bila pelebaran jalan atau penambahan lajur 

sudah tidak memungkinkan, terutama karena keterbatasan lahan serta kondisi lalu 

lintas yang nilai DS-nya jauh lebih besar dari 0,80. 

Jenis penanganan di persimpangan dikelompokkan menjadi berikut: 

 

1. Penanganan lampu lalu lintas baru (S1) 

Penanganan ini dilakukan bagi persimpangan tanpa lampu lalu lintas 

dengan arus lalu lintas cukup tinggi, sehingga titik konfliknya cukup berat dan 

kompleks. 

2. Pengaturan kembali waktu lampu lalu lintas (S2) 

Pendekatan dapat didasarkan pada besarnya nilai DS ruas jalan yang 
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Pt = Po x (1+i)n
 

 

sudah mendekati 0,80. 

3. Perbaikan geometrik persimpangan (S3) 

Penanganan ini dilakukan apabila nilai DS ruas jalan yang menuju 

persimpangan sudah lebih besar dari 0,80. 

4. Persimpangan tidak sebidang (S4) 

Penanganan ini terutama diterapkan pada ruas jalan arteri, dimana kondisi 

lalu lintas pada kaki persimpangan yang menuju persimpangan tersebut tidak bisa 

lagi diatasi dengan penanganan R2 dan R3. 

2.2.5. Parameter Peramalan Lalu Lintas 

Pertumbuhan kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya baik 

dari lalu lintas yang dihasilkan dari jaringan jalan ataupun dari suatu kegiatan, hal 

ini akan menyebabkan tingginya volume lalu lintas. Untuk memprediksi volume 

lalu lintas dalam rentang waktu tertentu maka perlu adanya analisis prediksi lalu 

lintas dalam beberapa tahun kedepan. Analisisprediksi lalu lintas menggunakan 

faktor pertumbuhan sederhana yaitu dengan Persamaan 2.7 berikut. 

………………………………..(2.6) 

dengan, 

Pt  = Pertumbuhan lalu lintas tahun ke-n 

Po  = Lalu lintas tahun eksisting 

i  = Faktor pertumbuhan 

n  = jumlah tahun 

 

2.2.6. Parameter Bangkitan dan tarikan lalu Lintas 

Dalam melakukan analisis transportasi digunakan beberapa model 

perhitungan tergantung pada ketersediaan data yang akan dipergunakan dalam 

perangkat lunak (software). Model transportasi ini akan memberikan suatu 

gambaran lalu lintas pada daerah yang distudi. Pendekatan makro dimulai dengan 

penaksiran intensitas tata guna lahan rencana pembangunan yang didapatkan dari 

pihak pengembangan. Dari data tersebut selanjutnya diestimasi bangkitan 

perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan lalu lintas 

baik pada jalan-jalan di sekitar lokasi maupun pada akses keluar masuk lokasi. 
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Pembebanan perjalanan di sekitar lokasi ditambahkan dengan lalu lintas dasar 

(base traffic) untuk mendapatkan beban yang nyata pada daerah pengaruh dengan 

adanya rencana pembangunan tersebut. Empat tahapan pemodelan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bangkitan perjalanan (Trip Generation) 

Tahap awal dari empat tahapan proses pemodelan (modelling) ini adalah 

bangkitan perjalanan (Trip Generation) yang di dalam hal ini sesuai dengan 

kategori tata guna lahan daerah suatu kawasan dipergunakan sebagai konsep 

tarikan perjalanan (trip attraction). Dengan mengambil asumsi adanya keterkaitan 

antara intensitas tata guna lahan dengan jumlah perjalanan yang keluar masuk 

lokasi,akan dapat ditentukan hubungan matematis yang menggambarkan tingkat 

tarikan perjalanan ke lokasi tersebut. Sketsa bangkitan perjalanan ditampilkan 

dalam Gambar 2.2 di bawah ini. 

 

Gambar 2. 2 Bangkitan Perjalanan 

b. Distribusi Perjalanan (Trip Distribution) 

Trip Distribution pada intinya adalah tahapan untuk mendapatkan matriks 

asal tujuan (O-D Matrice, Origin Destination Matrice) yang akan digunakan 

dalam proses selanjutnya. Dasar distribusi yang digunakan adalah dengan proses 

skim, yaitu berupa penentuan minimum path jarak tempuh perjalanan 

proporsional terhadap intensitas tata guna lahan daerah pengaruh kegiatan ini. 

Sketsa distribusi perjalanan seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.3 berikut 

ini. 
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Gambar 2. 3 Distribusi Perjalanan 

c. Pemilihan Moda (modal split) 

Pada tahapan modal split, ada 2 (dua) macam konsep pendekatan, yaitu trip 

end model dan trip interchange modal split model. Dalam studi ini dipergunakan 

konsep pendekatan Trip End Model untuk membagi total person trip menjadi 

vehicle trip.c sketsa alur pemilihan moda seperti yang ditampilkan pada Gambar 

2.4 di bawah ini. 

 

Gambar 2. 4 Pemilihan Moda 

d. Pembebanan Perjalanan 

Tahapan terakhir adalah trip/ traffic assignment, pada tahapan ini adalah 

dengan menggunakan metode MKJI, dimana hasil yang didapat indikator kinerja 

lalu lintas yang meliputi derajat kejenuhan, kecepatan serta volume kendaraan di 

tiap ruas jalan. Sketsa pembebanan perjalanan ditunjukan pada Gambar 2.5 

berikut. 

 

Gambar 2. 5 Pembebanan Perjalanan


