
BAB I 

 PENDAHULUAN  

I.1 Latar  belakang 

Persimpangan adalah dua buah ruas jalan atau lebih yang saling bertemu, saling 

berpotongan atau bersilangan. Tujuan utama dari perencanaan persimpangan adalah untuk 

mengatasi konflik-konflik potensial antara kendaraan bermotor, pejalan kaki, sepeda dan fasilitas 

angkutan lainnya agar pada saat melewati persimpangan didapatkan tingkat kemudahan dan 

kenyamanan. 

Kota Medan merupakan salah satu daerah di Provinsi di Sumatera Utara yang memiliki 

tingkat populasi penduduk yang cukup tinggi. Dengan meningkatnya populasi penduduk di kota 

Medan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengendara kendaraan. Pertumbuhan ini secara 

langsung berpengaruh pada peningkatan proporsi kendaraan pada arus lalu lintas. Peningkatan 

kendaraan  akan berpengaruh pada analisis simpang bersinyal, selain disebabkan oleh para 

pengguna kendaraan yang berusaha menggunakan secara optimal semua ruang yang ada di 

simpang.  

Selain itu perlu ditingkatkan faktor keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan 

saat mengantri pada simpang. Penumpukan kendaraan bermotor yang tidak teratur terjadi di 

setiap pendekat simpang bersinyal. Penumpukan itu juga menutup pergerakan lalu lintas yang 

serta menghalangi pergerakan pejalan kaki.  

Salah satu persimpangan di Kota Medan yang sering terjadi kemacetan lalu lintas yaitu, 

pada Persimpangan Jl. Gatoto Subroto – Jl. Kapten Muslim dan Jl. Sunggal. Simpang tersebut 

merupakan akses jalan kawasan ke berbagai aktivitas masyarakat seperti pendidikan, pasar di 

tepi jalan, rumah sakit, mall dan perumahan. Dengan adanya kenyataan bahwa peningkatan 

jumlah kendaraan dan hambatan-hambatan samping terutama pada ruas Jl. Kapten Muslim yang 

terdapat suatu aktivitas hambatan samping berupa pajak/pasar yang mengakibatkan adanya 

penurunan fungsi pelayanan dari pada persimpangan tersebut. Hal ini mengingatkan fisik jalan 

raya ditinjau mempunyai ruang dalam menampung arus pergerakan yang terjadi atau dengan kata 

lain bahwa ada suatu nilai kapasitas atau batasan volume arus lalu lintas pada suatu jalan 

tertentu. Sehubungan dengan hal yang diatas, perlu dikaji apakah pertumbuhan kebutuhan sarana 



jalan raya yang terjadi saat ini dan saat yang akan datang berkembang sejalan dengan 

pertumbuhan lalu lintas yang terjadi secara efisiensi. Dengan dasar pemikiran diatas, maka 

penulis memilih persimpangan Jl.Gatot Subroto – Kapten Muslim dan Jl.Sunggal sebagai kasus 

penelitian dalam tugas akhir ini. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana kinerja persimpangan jln.Gatot Subroto-Kapten Muslim dan jln.Sunggal 

dalam memberikan layanan terhadap lalu lintas yang ada. 

b) Bagaimana daya tampung jalan terhadap volume kendaraan dipersimpangan atau 

pada ruas jalan tertentu. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka membuat batasan masalah dengan adanya 

kriteria yang digunakan dalam memilih lokasi yang akan diamati, yaitu : 

a) Lokasi penelitian yaitu, pada persimpangan jln.Gatot Subroto-Kapten Muslim dan 

jln.Sunggal Medan. 

b) Jenis kendaraan yang diteliti adalah : 

1. Kendaraan ringan (LV), seperti : minibus, microtruck, mobil sedan, mobil box 

dan pick up  

2. Kendaraan berat (HV), seperti : truk dan bus 

3. Sepeda motor. 

4. Kendaraan tak bermotor atau kendaraan yang digerakkan dengan bantuan 

manusia, seperti : gerobak, sepeda dayung dan becak dayung  

c) Kondisi kapasitas simpang  sesuai dengan yang ada sekarang  

d) Ukuran kinerja simpang yang diteliti meliputi : derajat kejenuhan, panjang antrian, dan 

tundaan. 

 

1.4   Tujuan dan Manfaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 



a) Agar tingkat pelayanan pada persimpangan jln.Gatot Subroto-jln.Kapten Muslim dan 

jln.Sunggal Medan dapat lebih baik dan nyaman. 

b) Dengan pola pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang diusulkan dapat mencegah 

terjadinya kecelakaan dan menjamin kelancaran lalu lintas. 

Manfaat Penelitian 

Menambah pengetahuan dalam mengevaluasi tingkat kinerja  pada simpang bersinyal dan 

juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi guna dalam peningkatan 

pelayanan persimpangan tersebut sebagai salah satu masukan dalam membuat dan merumuskan 

kebijakan-kebijakan pengelolaan jalan oleh pemerintah terkait. 

 

1.5   Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini berada di persimpangan jalan.Gatot Subroto - Kapten 

Muslim dan jalan, Sunggal yang terletak diwilayah kota Medan tepatnya berada di Kecamatan 

Medan Helvetia. Pada persimpangan ini terdapat empat ruas jalan (kaki simpang) yaitu : 

1. Jalan Kapten Muslim ( Utara) 

2. Jalan Sunggal ( Selatan ) 

3. Jalan Gatot Subroto I ( Timur) 

4. Jalan Gatot Subroto II ( Barat ) 

 

 

Berikut adalah gambar persimpangan jalan Gatot Subroto – Kapten Muslim dan jalan Sunggal 

Medan. 



 

 

Gambar 1.1 Denah Persimpangan 

 



 

1.6    Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar, isi 

setiap bab yang dibahas pada tugas akhir ini yaitu sebagai berikut : 

PENDAHULUAN 

Meliputi : Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan         manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi uraian dasar-dasar teori yang mendukung analisis permasalahan yang akan dilakukan. 

METEDOLOGI PENELITIAN  

Metode yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah dengan mengumpulkan data-data 

surve dilapangan yang menunjang penulisan ini ,teori dan rumus-rumus perhitungan dari buku-

buku sepeti memperoleh data-data perimer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini dan masukan-masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang perolehan data-data yang diperoleh dari hasil surve dari 

analisis tingkat kinerja pelayanan pada persimpangan  (jln.gatot subroto – kapten muslim dan 

jln.sunggal) dengan membandingkan pokok-pokok temuan dari teori yang digunakan dalam 

pen`elitian ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini, dan saran-saran yang 

diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong perbaikan penelitian selanjutnya dan dapat 

digunakan untuk pelaksanaan dari hasil perencanaan.  

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Persimpangan  jalan 

Persimpangan menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) adalah dua buah ruas 

jalan atau lebih yang saling bertemu, saling berpotongan atau bersilangan. Persimpangan adalah 

suatu bagian yang penting dari jalan perkotaan sebab sebagian besar dari efisiensi, kapasitas lalu-

lintas, kecepatan, biaya operasi,waktu perjalanan, kenyamanan dan keamanan akan tergantung 

pada perencanaan persimpangan tersebut. Pengoperasian suatu persimpangan jalan sangat 

berpengaruh oleh volume total jenis kendaraan dan gerakan membelok yang terdapat pada arus 

yang terpisah.  

Perencanaan, perancangan dan pengaturan lalu-lintas perlu diadakan terhadap 

persimpangan yang mempunyai volume lalu-lintas besar seperti penggunaan lampu lalu-lintas. 

Untuk melintasi suatu persimpangan, masing-masing aliran kendaraan harus saling bergantian 

sehingga terjadi tundaan dan antrian.  

Tujuan utama dari perencanaan persimpangan adalah untuk mengatasi konflik-konflik 

potensial antara kendaraan bermotor, pejalan kaki, sepeda dan fasilitas angkutan lainnya agar 

pada saat melewati persimpangan didapatkan tingkat kemudahan dan kenyamanan. 

2.1.2 Pengertian Kapasitas 

Dalam hal ini kapasitas dapat diartikan sebagai jumlah maksimum kendaraan yang 

melintasi suatu penampang tertentu pada suatu jalan dalam suatu jalan dalam satuan waktu 

tertentu. Menurut keperluan kepenggunaannya kapasitas itu dapat dibagi menjadi: 

1. Kapasitas dasar ; jumlah kendaraan maksimum yang dapat melintasi suatu penampang 

jalan atau jalur jalan selama kondisi arus lalu lintas yang ideal yang bisa dicapai 

2. Kapasitas mungkin; jumlah kendaraan maksimum yang dapat melintasi suatu jalan 

atau jalur jalan selama satu jam kondisi arus lalu lintas yang sedang berlaku pada jalan 

tersebut. 



3. Kapasitas praktis; jumlah kendaran maksimum yang dapat melintasi suatu jalan atau 

jalur jalan selama satu jam dalam kondisi arus lalu lintas yang sedang berlaku, 

sehingga kepadatan lali lintas yang bersangkutan mengakibatkan kelambatan, bahaya 

dan ganggu-gangguan pada kelancaran yang masih dalam batasan yang di tetapkan. 

Dengan mengetahui bahwa kapasitas itu merupakan suatuu ukuran kuantitatif yang 

memberikan suatu besaran terhadap jumlah kendaraan maksimum, maka dapatlah disadari 

bahwa kapasitas ruas jalan mempunyai hubungan yang erat antara karekteristik fisik jalan, 

komposisi lalu lintas, bentuk pergerakan. Kapasitas ruas jalan berguna bagi perencanaan 

transportasi berikut: 

1. Dipergunakan bagi perencana transportasi dalam segi pendekatan kelayakan jalan pada 

suatu volume lalu lintas tertentu. Dengan adanya perkiraan lalu lintas untuk masa yang 

akan datang dapat diketahui batasan-batasan kapasitas dimana perlambatan sudah 

tidak dapat diterima. 

2. Dipergunakan analisa lalu lintas terutama dalam menghindarkan lokasi-lokasi 

hambatan(bottle neck) dan mempersiapkan perbaikan operasional terhadap tempat-

tempat yang mungkin akan terjadi pada suatu ruas jalan akibat geometrik jalan. 

3. Kapasitas jalan yang merupakan salah satu elemen penting didalam perencanaan jalan 

raya, terutama hal-hal yang menyangkut segi-segi design dan perencanaan umum serta 

perencanaan teknis jalan. 

4. Analisa kapasitas jalan penting artinya dalam membentuk design jalan yang serasi bagi 

lalu lintas yang melewati terutama dalam penentuan type jalan dan dimensi yang 

dibutuhkan. 

Memperhatikan hal tersebut diatas, karena berbagai faktor turut mempengaruhi besaran 

kapasitas jalan, maka untuk dapat mengetahui kapasitas sebenarnya perlu dipahami terlebih 

dahulu tentang kapasitas ideal suatu ruas jalan.Kapasitas ideal adalah jumlah kendaraan 

maksimum yang dapat melewati jalan dengan kondisi dan standart jalan yang ideal. 

 

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan raya 

 

   Kapasitas jalan raya sangat dipengaruhi oleh penyimpangan-penyimpangan terhadap 

keadaan ideal sebagai man yang dimaksud diatas. Faktor-faktor yangg mempengaruhi tersebut 

dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu, faktor jalan dan faktor lalu lintas. Dalam beberapa 



faktor tersebut dapat saling berdampingan, misalnya pengaruh kelandaian akan lebih besar pada 

tanjakan dari pada jalan medan datar. 

 

2.2.1  Batasan kapasitas jalan 

 
  Definisi umum kapasitas suatu ruas jalan tersebut adalah jumlah kendaran maksimum 

yang memiliki kemugkinan yang cukup untuk melewati ruas jalan tersebut(satu maupun dua 

arah) dalam periode waktu tertentu. 

 Konsep ini didefinisikan sebagai ukuran kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional 

dalam arus lalu lintas yang di bayangkan pengemudi dan penumpang. 

   Ukuran tingat pelayanan ini di simpulkan terdiri dari berbagai faktor antara lain 

kecepatan waktu perjalanan, hambatan lalu lintas, kesehatan dan faktor ekonomi. Tingkat 

pelayanan ini dapat di tentukan dalam suatu skala enam tingkat tingkatan ini terdiri dari 

A,B,C,D,E dan F menunjukkan tingkat rendah. Pada uraian tugas akhir ini analisis kinerja 

mengacu kepada MKJI 1997, namun sebagai konsep umum teoritis akan dijelaskan tentang 

tingkat pelayanan seperti di bawah ini: 

A. Kecepatan atau waktu pelayanan 

B. Antrian atau waktu halangan lalu lintaas yang membuat kendaraan berhenti atau 

menurunkan kecepatan secara tiba-tiba. 

C. Kebebasan untuk berpindah jalur  

D. Keamanan 

E. Mengemudi dengan enak 

F. Eknomi yang menyangkut daya perjalanan. 

Tabel 2.1. Kriteria tingkat pelayanan untuk spesifik Kelandaian 

Tingkat pelayanan Kecepatan rata-rata pendakian (mph) 

A 

B 

C 

D 

E 

85 

50 

45 

40 

25-40 



F 25-40 

        Sumber : Highway capacity manual 1985 

 

2.2.2 Faktor lalu lintas 

 

Disamping adanya faktor jalan raya yang dapat mempengaruhi suatu jalan maka faktor 

lain yang juga mempengaruhi suatu jalan adalah faktor lalu lintas. Dan mejadi salah satu faktor 

lalu lintas yaitu komposisi lalu lintas. 

Komposi lalu lintas dapat mempengaruhi kapasitas jalan raya karena bercampurnya 

berbagai macam dan jenis serta bentuk kendaraan misalnya truk, bus dan sepeda dalam arus lalu 

lintas akan menduduki tempat yang seharusnya dapat digunakan oleh beberapa kendaraan 

penumpang, kecepatannya yang lebih lambat akan berpengaruh kepada arus lalu lintas. setiap 

jenis dari kendaraan ini akan mempengaruhi dari satuan mobil penumpang yang disingkat dari 

SMP. Untuk memperhitugkan pengaruhnya terhadap arus lalu lintas yang lewat dan kapasitas 

jalan, kendaraan di bagi dalam golongan-golongan, dimana masing-masing golongann diawali 

satu kendaraan rencana. 

2.2.3.Volume lalu lintas 

  Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan melewati suatu titik tertentu dari ruas 

jalan selama waktu tertentu). Volume lalu lintas selalu berubah sesuai dengan keadaan saat 

pengamaatan. Perubahan volume lalu lintas ini dapat dibagi menjadi; 

1. Perubahan volume lalu lintas karena pertumbuhan lalu lintas. 

2. Perubahan volume lalu lintas yang tak berskala 

3. Perubahan lalu lintas berskala 

 Analisa volume lalu lintas sangat diperlukan dalam menentukan lebar jalur, 

jumlah jalur suatu ruas jalan juga untuk menentukan kontruksi jalan tersebut. 

 

    2.2.4. Pertumbuhan lalu lintas  

 
  Pertumbuhan lalu lintas dapat dibagi dalam tiga bagian menurut penyebab 

pertambahannya yaitu; 



� Pertambahan normal(normal traffic)  

Pertambahan nrmal ini adalah pertambahan volume lalu lintas secara umum akan 

bertambahnya jumlah dan memakai kendaraan. 

� Pertambahan lalu lintas yang dibangkitkan (general traffic) 

Pertambahan ini merupakan pertambahan lalu lintas yang ditimbulkan oleh adanya 

pembangunan peningkatan mutu dari jalan raya. Lalu lintas ini sebelumnya belum 

ada dan tidak akan ada tanpa adanya pembangunan dan peningkatan jalan raya. 

� Pertambahan lalu lintas tertarik (develovment traffic) 

Pertambahan lalu lintas di sebabkan bertambahnya lalu lintas akibat adanya 

pembangunan yang belum ada sebelumnya, seperti daerah perumahan dan rumah 

toko yang mengakibatkan bertambahnya arus lalu lintas. 

  Pertambahan lalu lintas akibat tertarik erat sekali hubungannya dengan tanah 

sekitar daerah sepanjang jalan yang bersangkutan dimana sebagian wilayah pada study kasus ini 

merupakan areal pajak yang mengakibatkan arus  lalu lintas utama. 

 

2.3 Metode persimpangan bersinyal 

 
 Metode yang digunakan untuk analisis dan evaluasi persimpangan dalam study kasus 

persimpangan jl.gatot subroto-kapten muslim dan jl.sunggal yang berpedoman pada MKJI 1997 

(manual kapasitas jalan indonesia). Dalam pedoman tersebut analisa persimpangan dengan 

kendali waktu tetap dengan bentuk geometri normal (empat lenngan dan peralatan sinyal 

pengatur lalu lintas di pertimbangkan atas faktor-faktor dari kondisi yang ada di persimpangan 

tersebut). Simpang bersinyal yang merupakan bagian dari sistem kendali waktu tetap biasanya 

memerlukan metode dalam analisanya. Prosedur dalam analisa persimpangan bersinyal ada 

berapa yaitu;  

1. Data masukan 

• Kondisi arus lalu lintas  

2. Penggunaan sinnyal 

• Fase sinyal 

• Waktu antar hijau dan waktu hilang. 

3. Penentuan waktu sinyal 



• Type pendekat 

• Lebar pendekat efektif 

• Arus jenuh dasar 

• Rasio arus/jenuh 

• Waktu siklus dan waktu hijau. 

4. Kapasitas 

• Persimpangan 

• Panjang antrian  

• Kendaraan terhenti 

• Tundaan 

 

2.3.1. Kondisi Arus Lalu Lintas 

 

Data arus lalu lintas dengan distribusi jenis kendaraan untuk masing-masing gerakan 

beloknya kiri formulir II yang sudah disediakan, perhitungan dilakukan persatuan jam untuk satu 

arah atau lebih periode, misalnya didasarkan kondisi arus lalu lintas rencana jam punck pagi, 

siang, sore. 

 Arus lalu lintas ( Q ) untuk setiap gerakan di konversikan dari kendaraan perjam menjadi 

satuan mobil penumpang (SMP) perjam dengan menggunakan ekivalen mobil penumpang 

(EMP) untuk masing-masing pendekat terlindung dan terlawan dapat dilihat pada tabel berikut 

ini ; 

Tabel 2.2 Ekivalen mobil penumpang untuk pendekatan terlindung dan terlawan.                                                       

jenis kendaraan EMP untuk tipe pendekatan 

Terlindung Terlawan 

Kendaraan ringan ( LV) 1.0 1.0 

Kendaraan Berat (HV) 1.3 1.3 

Sepeda Motor (MC) 0.2 0.4 

        Sumber : Manual kapasitas jalan indonesia 

 



Untuk masing-masing pendekatan rasio belok kiri PLT dan rasio belok kanan PRT dapat 

dihitung dengan persamaan : 

Plt = LT (smp/jam)/Total (smp/jam)                                                    (2.1) 

Prt = RT (smp/jam/Total (smp/jam)                                                     (2.2) 

Dimana :  

LT = kendaraan belok kekiri (smp/jam) 

      RT = Kendaraan Belok ke kanan (smp/jam) 

     PLT=Rasio kendaraan belok kiri 

     PRT =Rasio belok ke kanan 

Rasio kendaraan tak bermotor dihitung dengan persamaan 

  PUM = QUM/QMW                                                             (2.3) 

Dimana: 

 PUM = Rasio kendaraan tak bermotor 

 QUM =Arus kendaraan tak bermotor 

 QMV = Arus kendaraan bermotor (kendaraan/jam) 

 

2.3.2.Penentuan Fase Sinyal 

 

   Penentuan fase sinyal yang dimaksud merupakan bagian dari sinyal dengan lampu 

hijau disediakan kombinasi tertentu dari gerakan lalu lintas. Untuk menghitung kapasitas 

perlakuan lalu lintas, pertama tentukan fase sinyal yang paling sesuai dengan kondisi yang 

ditinjau. Biasanya menghasilkan kapasitas yang lebih besar dan tundaan rata-rata rendah. 

Pengaturan dua fase selalu dapat ditetapkan jika gerakan belok kanan dalam simpang telah 

dilarang dan tidak memerlukan pemisahan satu atau lebih gerakan, belok kanan berbeda dengan 

gerak lurus langsung sehingga memerlukan lajur (lajur belok kanan) terpisah. Pengaturan 

terpisah gerakan belok kanan biasanya hanya dilakukan berdasarkan perhitungan jika arus 

melebihi 200 smp/jam. Ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk pembatasan kapasitas dan 

keselamatam lalu lintas dalam keadaan tertentu. 

 

2.3.3. Waktu Antar Hijau Dan Waktu Hilang 

 



  Ada beberapa syarat yang harus diketahui dalam melaksanakan waktu antar hijau dan 

waktu hilang, antara lain adalah sebagai berikut ; 

� Dengan menentukan waktu merah semua yang diperlukan untuk pengosongan pada 

setiap akhir fase dan waktu antar hijau  (IG) per fase. 

� Dengan menentukan akhir waktu hiking (LT) sebagai jumlah dari waktu antar hijau 

persiklus. Apabila periode merah semua untuk masing-masing akhir fase telah 

ditetapkan waktu hilang (LTI) untuk simpang dapat dihitung sebagai jumlah dari 

waktu antar hijau dengan menggunakan persamaan 2.4 sebagai berikut; 

  LTI = ∑ ( merah semua =kuing)  

   Atau  

  LTI = ∑lgi                                                                       (2.4) 

  Dimana :  

   LTI  = waktu hilang total per siklus (detik) 

   IG  =waktu antar hijau  

 

 

2.3.4. Lebar Pendekatan Efektif 

  Dengan menentukan lebar efektif (we) dari setiap pendekatan berdasarkan informasi 

tentang lebar pendekatan (Wa)m, lebar masuk (W masuk) dan keluar ( Wkeluar)  

2.4. Arus Jenuh Dasar 

 Arus jenuh dasar adalah besarnya keberangkatan antrian didalam pendekat selama 

kondisi ideal. Dengan menentukan arus jenuh dasar (So) untuk pendekatan tanpa lajur berbelok 

kanan terpisah. Sebelum menghitung kapasitas diperlukan data arus jenuh dasar dari setiap 

lengan simpang, akan tetapi yang digunakan adalah lengan simpang yang mengarah lurus dan 



belok kanan saja. Berikut persamaan yang digunakan untuk menghitung arus jenuh dasar untuk 

pendekat tipe P (arus terlindung) 

Nilai arus jenuh dasar (So) untuk setiap pendekat adalah : 

• Untuk pendekat tipe  P (arus terlindung), arus jenuh dasar ditentukan sebagai 

fungsi dari lebar efektif pendekat (We) 

So = 600 We (smp/jam hijau)                                                     (2.5) 

 

2.4.1. Faktor Penyesuaian 

  Faktor penyesuaian untuk nilai arus jumlah dasar sebagai berikut : 

    So = 600 x Wc                                                    (2.6) 

  Keterangan : 

  So = arus jenuh dasar 

  600 = faktor pengali 

     Wc = lebar pendekat 

 Faktor penyesuaian untuk nilai arus jenuh dasar hanya untuk tipe  pendekat P adalah sebagai 

berikut : 

• Faktor penyesuaian belok kanan (FRT), ditentukan sebagai fungsi dari rasio 

kendaraan belok kanan PRT. Hanya untuk tipe pendekat P, tanpa median, jalan 

dua arah, lebar efektif ditentukan oleh lebar masuk, rumus yang digunakan : 

FRT =1,0+(PRT*0,26)                                                            (2.7) 

Pada jalan dua arah tanpa median, kendaraan belok kanan dari arus terlindungi (pendekat tipe P) 

mempunyai kecendrungan untuk memotong garis tengah jalan sebelum melewati garis henti 

ketika menyelesaikan belokannya. Hal ini menyebabkan peningkatan rasio belok kanan yang 

tinggi pada arus jenuh. 



• Faktor penyesuaian belok kiri (FLT), ditentukan sebagai fungsi dari rasio belok 

kiri PLT. Hanya untuk tipe pendekat  P tanpa LTOR, lebar efektif ditentukan oleh 

lebar masuk. Faktor penyesuaian ini dapat dihitung dengan rumus : 

FLT = 1,0 – (PLT*0,16)                                                             (2.8) 

Pada pendekat-pendekat terlindung tanpa penyediaan belok kiri langsung. Kendaraan-kendaraan 

belok kiri cenderung melambat dan mengurangi arus jenuh pendekat tersebut. Karena arus 

berangkat dalam pendekat-pendekat terlawan (tipe O) pada umumnya lebih lambat, maka tidak 

diperlukan penyesuaian untuk pengaruh rasio belok kiri. 

Tabel 2.3 faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs) 

Penduduk kota (juta jiwa) Faktor penyesuaian ukuran kota 

>3.0 

1.0 – 3.0 

0.5 – 1.0 

0.1 – 0.5 

<0.1 

1.05 

1.00 

0.94 

0.83 

0.82 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

Tabel 2.4 Faktor penyesuaian untuk tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak 

bermotor (FSF) 

Lingkungan jalan Hambatan 

samping 

Tipe fase Rasio kendaraan tak bermotor 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 

Komersial ( COM) Tinggi  

- 

Sedang 

- 

Rendah  

- 

Terlawan 

Terlindu-

ngi 

Terlawan 

Terdungi 

Terlawan 

Terlindu-

ngi  

0,93 

0,93 

0,94 

0,94 

0,95 

0,95 

0,88 

0,91 

0,89 

0,92 

0,90 

0,93 

0,84 

0,88 

0,85 

0,89 

0,86 

0,90 

0,79 

0,87 

0,80 

0,88 

0,81 

0,89 

0,74 

0,85 

0,75 

0,86 

0,76 

0,87 

0,70 

0,81 

0,71 

0,82 

0,72 

0,83 



Pemukiman (RES) Tinggi 

- 

Sedang 

- 

Rendah  

Terlawan 

Terlindu-

ngi 

Terlawan 

Terdungi 

Terlawan 

Terlindu-

ngi 

0,96 

0,96 

0,97 

0,97 

0,98 

0,98 

0,91 

0,94 

0,92 

0,95 

0,93 

0,96 

0,86 

0,92 

0,87 

0,93 

0,88 

0,94 

0,81 

0,89 

0,82 

0,90 

0,83 

0,91 

0,78 

0,86 

0,79 

0,87 

0,80 

0,88 

0,72 

0,84 

0,73 

0,85 

0,74 

0,86 

Akses terbatas 

(RA) 

Tinggi/sed

ang/renda-

h 

Terlawan 

terlindun

-gi 

1,00 

1,00 

0,95 

0,98 

0,90 

0,95 

0,85 

0,93 

0,80 

0,90 

0,75 

0,88 

  Sumber : Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 

Faktor penyesuaian hambatan samping ditentukan dari tabel 2.3 sebagai fungsi dari jenis fungsi 

lingkungan jalan, tingkat hambatan samping, dan rasio kendaraan tak bermotor dan hanya 

dimasukkan pada kolom 12. Jika hambatan samping tidak diketahui, dapat dianggap tinggi agar 

tidak menilai kapasitas terlalu besar. 

S = So.FCS.F CS.FG. FR. FRT. FLT                                                   (2.9) 

Dimana : 

 S = Nilai Arus Jenuh (smp/jam)hijau 

 So = Arus Jenuh Dasar (smp/jam)hijau 

 FCS = Faktor Penyesuaian Ukuran Kota 

 FSF = Faktor Penyesuaian Untuk Tipe Lingkungan Jalan, hambatan samping 

FG = Faktor penyesuaian untuk kelandaian. 

FRT = Faktor penyesuaian belok kanan dan berlaku hanya untuk pendekatan tipe jalan 

dua arah 

    FLT = Faktor penyesuaian ukuran belok kiri. 



2.4.2 Rasio Arus/ Arus Jenuh 

  Dengan memasukkan arus lalu lintas masing-masing pendekatan (Q) dari kendaraan 

bermotor (terlindung atau terlawan). Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a) Apabila LTOR (belok kiri langsung) disediakan  maka hanya gerakan lurus dan belok 

kanan saja yang dimasukkan dalam nilai Q untuk di isikan kedalam rassio arus/arus jenuh 

b) Jika We dengan Wkeluar gerak lurus saja, maka harga WE merupakan nilai arus lalu 

lintas (Q)  

c) Menghitung arus rasio arus (FR) masing-masing mendekat dengan rumus 

 FR=Q/S                                                                                                (2.10) 

  Dimana : Q = arus lalu lintas masing-masing pendekat 

        S = arus jenuh 

d) Dengan memberikan rasio arus kritis ( FRCRIT)(=tertinggi) pada masing-masing fase 

   Dimana : 

     FRCRIT = rasio arus kritis (tertinggi) pada masing-masing.    

e) Menghitung rasio fase (PR) adalah rasio arus kritis masing-masing fase dibagi dengan 

rasio arus simpang, dihitung dengan menggunakan rumus : 

PR = FRCRIT / IFR        (2.11) 

2.4.3. Waktu Siklus Dan Waktu Hijau 

  Waktu siklus dan waktu hijau diperoleh dari hasil surve terhadap lamanya lampu hijau,

kuning dan merah pada setiap fase yang terdapat dipersimpaangan yang ditinjau dan menghitung 

waktu hijau (g) untuk masing-masing fase digunakan dengan menggunakan rumus : 

g i = (Cua-LTI) x Pri                                                                          (2.12) 

dimana;  

  gi = tampilan fase hijau pada fase I (detik) 

Cua = waktu siklus sebelum penyesuaian ( detik) 

LTI = waktu hilang tota per siklus (detik) 

Pri = rasio fase Frcrit/∑ (Frcrit) 



Tabel 2.5 waktu siklus yang layak untuk keadaan yang berbeda 

Tipe pengaturan Waktu siklus yang layak (dek) 

Pengaturan dua fase 40-80 

Pengaturan tiga fase 50-100 

Pengaturan empat fase 80-130 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

2.5.  Kapasitas 

  Kapasitas meliputi penentuan kapasitas masing-masing pendekatan dan pembahasan 

mengenai perubahaan yang harus dilakukan jika kapasitas tidak mencukupi 

� Menghitung kapasitas masing-masing pendekatan rumus 

C = S x g / c                                                                                        (2.13)  

Dimana; 

 C = kapasitas (smp) 

S = Arus jenuh, yaitu berangkat rata-rata antrian dalam pendekatan selama sinyal hijau     

(smp/jam hijau) 

g =Waktu hijau (detik) 

c = waktu siklus ( detik), yaitu selang waktu perubahan sinyal yang lengkap (yaitu dua 

awal hijau yang berurutan pada fase yang sama) 

� Menghitung derajat kejenuhan masing-masing pendekat dengan rumus: 

DS = Q/C                                                                                            (2.14) 

Dimana :  

DS = Derajat Kejenuhan 

Q = Arus lalu lintas pada pendekatan (smp/jam) 

C = Kapasitas (smp/jam) 



Jika kejenuhan waktu sinyal sudah dikerjakan secara benar, derajat kejenuhan akan 

hampir sama dalam semua pendekatan-pendekatan kritis. 

2.5.1. Keperluan Untuk Perubahan 

 Jika derajat kejenuhan (DS) lebih tinggi dari 0.85 ini berarti simpang tersebut mendekati 

lewat jenuh, yang akan menyebabkan antrian panjang pada kondisi laalu lintas puncak. Derajat 

kejenuhan yang dapat diterima dalam merencanakan bentuk pengaturan lalu lintass biasanya 

tidak melebihi 0.75.  

  Kemungkinan menambah kapasitas simpang harus dipertimbangkan melalui salah satu 

tindakan berikut : 

a) Jika menambah lebar pendekatan, pengaruh terbaik dari tindakan seperti ini akan 

diperoleh jika pelebaran dilakukan pada pendekatan dengan nilai FR kritis tertinggi. 

b) Perubahan fase-fase jika pendekatan dengan arus berangkat berlawanan fase (tipe 

O) dan rasio berbelok kanan (PRT) tinggi menunjukkan nilai FR kritis yang tinggi (FR 

> 0.3), suatu rencana fase alternatif dengan fase terpisah untuk lalu lintas belok kanan 

mungkin harus disertai dengan tindakan pelebaran juga. Jika disamping dioperasikan 

dalam empat fase dengan arus berangkat terpisah dari masing-masing pendekatan, 

karena rencana fase yang hanya dengan dua fase mungkin memberikan kapasitas lebih 

tinggi, asalkan gerakaan belok kanan tidak terlalu tinggi (<200 smp/jam) 

c) Pelanggaran gerakan belok kanan. Pelanggaran bagi suatu atau lebih gerakan belok 

kanan biasannya menaikkan kapasitas terutam jika hal itu menyebabkan pengurangan 

jumlah fase yang diperlukan. Walaupun demikian rancangan manajemen lalu lintas 

yang tepat. Perlu waktu memastikam agar perjalanan oleh pergerakan belok kanan 

yang akan dilarang tersebut dapat dilesaikan tanpa jalan pengalih yang terlalu panjang 

dan mengganggu simpang yang berdekatan. 

       2 .6.  Perilaku Lalu Lintas 

Perilaku lalu lintas ini adalah untuk meliputi penentuan perilaku lalu lintas pada 

simpang bersinyal berupa panjang antrian, hambatan samping, jumlah kendaraan terhenti dan 

tertunda 



2.6.1. Panjang Antrian 

  Menggunakan hasil perhitungan derajat kejenuhan untuk menghitung jumlah antrian smp 

(NQi) yang tersisa dari fase hijau sebelumnya. Dengan menggunakan rumus: 

a) Untuk DS > 0.5 

NQi = 0.25 x C x (DS-1) + 8*(DS*0.5/C)                                       (2.15) 

Untuk DS < 0.5 : NQi = 0 

Dimana: 

 NQi = jumlah simpang yang tersisa dari fase hijau sebelumnya 

DS = Derajat Kejenuhan 

GR = Rasio Hijau 

C = Kapasitas (smp/jam) = Arus jenuh dikalikan rasio hijau ( S x R) 

b) Menghitung jumlah antrian smp yang datang selama fase merah (NQ2)  

NQ2 = C*1-GR / 1-GR * Q/3600                                                    (2.16) 

Dimana: 

NQ2 = jumlah smp yang datang selama fase merah 

DS = Derajat kejenuhan 

GR = Rasio hijau 

C = Waktu siklus (detik) 

Qmasuk = Arus lalu lintas pada tempat masuk LTOR (smp/jam) 

� Menghitug jumlah antrian dengan menggunakan rumus: 

NQ = NQ1 + NQ2                                                                            (2.17) 



� Menghitung panjang (QL) dengan mengalikan NQ max  dengan luas rata-rata 

yang dipergunakan per smp (20	��) kemuduan dibagi dengan lebar masuknya. 

QL = NQ max x 20 x W masuk (m)                                            (2.18) 

2.6.2. Hambatan Samping 

 Hambatan samping adalah aktivitas disamping segmen jalan yang menimbulkan masalah 

disepanjang jalan dengan menghambat kinerja lalu lintas untuk berfungsi secara maksimum ( 

Tamin, 2000) 

Tabel 2.6. Kelas hambatan samping untuk jalan perkotaan 

Kelas hambtan 

samping 
Kode 

Jumlah berbobot 

kejadian/200 m 

per jam 

Kondisi khusus 

Tabel bersambung....  

 

 

Sambungan tabel  

Sangat rendah VL < 100 

Daerah 

permukiman, jalan 

dengan jalan 

samping 

Rendah L 100-299 

Daerah 

permukiman, 

beberapa jalan 

umum dan 

sebagainya 

Sedang M 300-499 

Daerah industri, 

beberapa tokoh 

disisi jalan 

           Sumber : (MKJI 1997) 

Yang merupakan faktor hambatan samping lainnya adalah : 



� Faktor pejalan kaki,  

  Aktivitas pejalan kaki merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai kelas hambatan samping, terutama pada daerah-daerah yang 

merupakan kegiatan masyarakat seperti pusat-pusat perbelanjaan. Banyak jumlah 

pejalan kaki yang menyebrang atau berjalan pada kaki jalan daapat menyebabkan 

laju kendaraan menjadi terganggu. Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya 

kesadaran  pejalan kaki untuk menggunakan faasilitaas-faasilitas jalan yang tersedia, 

seperti trotoar dan tempat-tempat penyebrangaan. 

� Faktor kendaraan parkir dan berhenti,  

 kurang tersediannya lahan parkir yang memadai bagi kendaraan dapat 

menyebabkan kendaraan parkir berhenti pada samping jalan. Pada daerah-daerah 

yang mempunyai tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi, kendaraan parkir 

dan berhenti pada samping jalan dapat memeberikan pengaruh terhadap kelancaran 

arus lalu lintas. Kendaraan parkir dan berhenti pada samping jalan akan 

mempengaruhi kapasitas lebar jalan dimana kapasitas jalan akan semakin sempit 

karena pada samping jalan tersebut telah diisi oleh kendaraan parkir dan berhenti. 

 

� Faktor kendaraan masuk / keluar pada samping jalan 

          Banyaknya kendaraan masuk / keluar pada samping jalan sering 

menimbulkan berbagai konflik terhadap arus lalu lintas perkotaan. Pada daerah-

daerah yang lalu lintasnya sangat padat disertai dengan aktivitas masyarakat yang 

cukup tinggi, kondisi ini sering menimbulkan masalah dalam kelancaran arus lalu 

lintas. Dimana arus lalu libts yang melewati ruas jalan tersebut menjadi terganggu 

yang dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan 

 

� Faktor kendaraan lambat 

  Yang termasuk dalam kendaraan lambat adalah becak, gerobak dan 

sepeda. Laju kendaraan yang berjalan lambat pada suatu ruas dapat mengganggu 

aktivitas – aktivitas kendaraan yang melewati suatu ruas jalan. Oleh karena itu 

kendaraan lambat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya nilai kelas hambatan samping. 



Tabel 2.7. Penentuan tipe frekwensi kejadian hambatan samping 

Tipe kejadian hambtan samping Simbol Faktor bobot 

Pejalan kaki PED 0,5 

Kendaraan parkir PSV 1,0 

Kendaraan masuk dan keluar sisi jalan EEV 0,7 

Kendaraan lambat SMW 0,4 

  Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

 

 

 

2.6.3. Kendaraan Terhenti 

   Menghitung angka henti (BS) masing-masing pendekatan yang didefenisikan sebagai 

jumlah rata-rata berhenti/smp (termasuk berhenti berulang dalam antrian). NS adalah fungsi dari 

NQ.  

NS = 0.9*NQ/Q*c /3600                                                                    (2.19) 

Dimana : 

  C =waktu siklus (detik) 

 Q = Arus lalu lintas-lintas( smp ) 

 NQ = Jumlah antrian 

Menghitung jumlah kendaraan terhenti (Nsv) masing-masing pendekatan dengan 

menggunakan rumus: 

 Nsv = Q x NS (smp/jam)                                                               (2.20) 



 Menghitung angka henti seluruh simpang dengan cara membagi jumlah 

kendaraan terhenti pada seluruh pendekatan dengan arus simpang total Q dalam 

smp/jam 

NS TOT = ∑ Nsv/Q TOT                                                                  (2.20) 

2.6.4. Tundaan  

  Tundaan (delay) dalam MKJI merupakan waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk 

melalui simpang. Tundaan terdiri dari tundaan lalu lintass dan tundaan geometrik. Tundaan lalu 

lintas adalah waktu men unggu yang disebabkan intensitas lalu lintas dengan gerakan lalu lintas 

yang bertentangan. Tundaan geometrik disebabkan oleh perlambatan dan percepatan kendaraan 

yang membelok simpang atau terhenti karena berhenti. 

  Tundaan yang disebabkan oleh adanya gangguan pada arus lalu lintas akan 

mengakibatkan kinerja jalan terganggu. Tundaan akibat hentian (stoped delay) adalah tundaan 

yang terjadi pada kendaraan dengan kendaraan dalam kondisi benar-benar berhenti atau berhenti 

penuh pada kondisi mesin masih hidup. Tundaan akan mengakibatkan selisih waktu antara 

kecepatan perjalanan ( journey speed ) dengan kecepatan bergerak ( running speed ). Tundaan 

karena perlambatan yaitu penundaan karena keramaian atau kepadatan yang dapat mengurangi 

atau memperlambat kecepatan bergerak sampai dibawah kecepatan yang sesuai pada jalan 

tertentu. 

  Tundaan saat kendaraan mulai bergerak sampai pada pencapaian kecepatan normal, yaitu 

apabila kendaraan mengalami percepatan setelah kendaraan menyelesaikan suatu gerakan untuk 

menambah kecepatan dari kecepatan arus keluar jalan sampai pada kecepatan yang sesuai untuk 

jalan yang dilalui saat itu 

  Menentukan tundaan geometric rata-rata masing-masing pendekatan (DG) akibat 

perlambatan dan percepatan ketika menunggu giliran pada suatu simpang dan atau ketika di 

hentikan oleh lampu merah 

DGi = ( 1-Psv) x PT x6 (Psv x 4)                                                       (2.21) 

Dimana; 



  Dgi  = Tundaan geometrik rata-rata untuk pendekatan I (det / smp) 

  Psv = Rasio kendaraan terhenti pada pendekatan 

  PT = Rasio Kendaraan berbelok pada pendekatan formulir SIG IV 

Menghitung tundaan rata-rata untuk seluruh simpang (DI) dengan menggunakan  rumus 

: 

 DI = ∑ (Q x D)/ QTOT                                                               (2.22) 

Dimana: 

 Q = Arus lalu lintas (smp/jam) 

 D = Tundaan rata-rata (det/smp) 

 

2.6.5. Tingkat Pelayanan (The lefel of service) 

A). Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan yaitu himpunan penilaian kualitas pelayanan suatu persimpangan. 

Dimana perbandingan antar volume dengan kapasitas dapat digunakan. Tingkat pelayanan 

gunanya untuk menjelaskan suatu kondisi yang dipengaruhi oleh kecepatan, waktu perjalanan, 

kebebasan untuk bergerak, gangguan lalu lintas, kenyamanan dan keamanan pengemudi. Tingkat 

pelayanan umumnya digunakan sebagai ukuran dari sebagian ukuran dari pengaruh yang 

membatasi akibat peningkatan volume. 

 

  Setiap ruas jalan dapat digolongkan pada tingkat tertentu antara A sampai F yang 

mencerminkan pada kebutuhan atau volume pelayanan tertentu penjelasan singkat mengenai 

kondisi operasi tingkat pelayann adalah sebagaai berikut : 

1) Tingkat A ; Arus bebas, kecepatan kendaraan, dikendalikan oleh keinginan 

pengemudi, kepadatan rendah. 



2) Tingkat B ; arus standar, kecepatan perjalanan dipengaruhi oleh keadaan arus lalu 

lintas 

3) Tingkat C ; arus masih stabil, kecepatan masih dipengaruhi oleh volume lalu lintas 

yang tinggi, pemilihan kecepatan terbatas 

4) Tingkat D ; arus tidak mendekati tidak stabil, kecepataan secara terbatas masih dapat 

diperhatikan atau kecepatan turun 

5) Tingkat E ; arus tidak stabil, kecepatan tidak menentukan dan sering macet. 

6) Tingkat F ; arus tertahan, kecepatan rendah. Volume lalu lintas lebih besar dari 

kapasitas, sangat padat. 

Tabel 2.8  Tingkat Pelayanan Lalu Lintas 

Tingkat pelayanan Kondisi arus lalu lintas Kecepatan kendaraan 

A Bebas hambatan 90 km/jam 

Tabel bersambung...   

Sambungan tabel 

B Bebas hambatan 90-95 km/jam 

B Bebas hambatan 90-95 km/jam 

B Bebas hambatan 90-95 km/jam 

B Bebas hambatan 90-95 km/jam 

B Bebas hambatan 90-95 km/jam 

                 Sumber : manual kapasitas jalan indonesia 1997 

Tabel 2.9 Kriteria Tingkat Pelayanan Pada Simpang Bersinyal 

Tingkat pelayanan Tundaan henti tiap kendaraan (detik) 

A <5.0 

B 5.1 – 15.0 

C 15.1 – 25.0 

D 25.1 – 40.0 

E 40.1 – 60.0 

F >6.0 

        Sumber: manual kapasitas jalan indonesia 1997 



  Tingkat pelayanan A, menggambarkan pengoperasian kelambatan sangat rendah, 

kurang dari 5,0 detik tiap kendaraan. Hal ini terjadi jika gerak maju sangat menguntungkan dan 

kebanyakan kendaraan yang datang pada fase hijau dan tidak berhenti sama sekali. Panjang 

putaran yang pendek juga dapat mengurangi waktu kelambatan.  

     Tingkat pelayanan B, menggambarkan pengoperasian kelambatan yang rendah yaitu 

dalam interval 5,11 sampai 15,1 deti per kendaraan. Hal ini terjadi dengan adanya gerak maju 

kendaraan yang baik atau putaran yang pendek dan kendaraan yang berhenti lebih banyak dari 

tingkat pelayanan A, ini menyebabkan tingkat kelambatan rata-rata lebih tinggi. 

    Tingkat pelayanan C, menggambarkan pengoperasian kelambatan yang lebih tinggi 

yaitu dalam interval 15,1 sampai 25,0 detik tiap kendaraan. Hal ini disebabkan oleh gerak maju 

kendaraan yang sedang dan panjang putaran yang lebih lama. Arus lalu lintaas pada tingkat 

pelayanan ini masih stabil. 

    Tingkat pelayanan D, menggambarkan pengoperasian kelambatan dalam interval 25,1 

sampai 40,1 detik per kendaraan. Pengaruh kemacetan sudah terlihat jelas. Kelambatan yang 

lebih lama dapat disebabkan kombinasi dari gerakan maju yang tidak menguntungkan, waktu 

putar yang lama atau perbandingan antara volume dan kapasitas yang tinggi. 

   Tingkat pelayanan E, menggambarkan pengoperasian kelambatan dalam interval 40,1 

sampai 60,0 detik pada tiap kendaraan dan dianggap sebagai batas kelambatan yang dapat 

diterima. Nilai kelambatan tersebut menunjukkan gerak maju tiap kendaraan yang tidak baik, 

waktu putaran yang panjang dan perbandingan tinggi serta kemacetan. 

         Tingkat pelayanan F, menggambarkan pengoperasian kelambatan lebih besar dari 60,0 

detik tiap kendaraan. Kondisi ini terjadi pada arus yang sangat jenuh. Arus kendaraan yang 

menuju persimpangan melebihi kapasitas jalan yang direncanakan. Hal ini dianggap sebagai 

kelambatan yang tidak dapat diterima oleh pengemudi. 

     Tingkat pelayanan (tergantung-fasilitas bukan arusnya jalan bebas hambatan 

mempunyai tingkat pelayanan yang tinggi, sedangkan jalan yang sempit mempunyai tingkat 

pelayanan yang rendah. Konsep ini dikembangkan oleh blunden (1971), dan wardrop (1952), dan 



davidson (1996). Blunden menunjukkan bahwa hasil experimen menghasilkan karakteristik 

tertentu sebagai berikut – 

• Pada saat arus mendekati nilai titi potong pada sumbu Y terlihat dengan jelas 

(T0) 

• Kurva mempunyai arsintot pada saat arus mendekati kapasitas 

• Kurva meningkat secara monoton 

B). Elemen-elemen tingkat pelayanan jalan 

Kecepatan dalam transportasi dapat dihitung dengan dua cara yaitu : 

1. Sebagai ukuran tingkat pergerakan kendaraan dijalurnya 

2. Sebagai rentang periode waktu mulai saat barang ataau penumpang hadir untuk 

transportasi sampai pada saat perjalanan selesai. 

Keuntungan kecepatan dalam transportasi barang adalah sebagai berikut : 

1. Beberapa komoditas, terutama makanan, mudah membusuk sehingga transportasi 

yang lebih singkat akan memperkecil kemungkinan kebusukan makanan. 

2. Barang yang tidak dapat segera ditransportasikan harus disimpan pada suatu tempat 

tertentu. 

3. Dengan pengiriman yang cepat makin banyak barang yang dapat dikirimkan daalam 

suatu periode waktu 

4. Harga barang seringkali berubah sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. 

5. Kecepatan pengiriman barang kemungkinan barang langsung sampai pada konsumen 

dan meminimasi biaya terminal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Persimpangan Jl. Gatot Subroto – Jl. Sunggal dan Jl. 

Kapten Muslim terletak diwilayah kota Medan yang terdiri dari 4 ruas jalan (kaki simpang) yaitu 

: 

a. Ruas jalan Kapten Muslim (sebelah barat) 

b. Ruas Jalan Sunggal (sebelah timur) 

c. Ruas Jalan Gatot Subroto I (sebelah selatan) 

d.  Jalan Gatot Subroto II (sebelah utara) 

Pada daerah persimpangan ini, penggunaan lainnya sebagian besar untuk bangunan 

komersial, rumah tinggal dan pajak. Pada tata guna lahan disekitar persimpangan tersebut tidak 

memadai karena sebagian ruas jalan telah digunakan sebagian tempat pedagang sehingga 

mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan dan kelancaran transportasi, karena itu diperlukan 

sekali pelayanan jalan dan persimpangan yang baik sehingga terjalin hubungan suatu kota 

dengan kota yang lain dapat berjalan dengan lancar guna memenuhi segala kebutuhan hidup 

manusia. 



3.2. Kondisi Lalu Lintas 

 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi lalu lintas persimpangan Jl. Sunggal (T) 

– Jl. Kapten Muslim(B) _ Jl. Gatot Subroto I(S) – Jl. Gatot Subroto II(U), dilakukan survey 

perhitungan lalu lintas. Waktu survey dilaksanakan dengan jam Survey yaitu : 

1) Pagi hari pada pukul 07.00 Wib sampai dengan 09.30 Wib 

2) Siang hari pada pukul 12.30 Wib sampai dengan 15.00 Wib 

3) Sore hari pada pukul 16.00 Wib sampai dengan 18.30 Wib 

Dalam pelaksanaan survey ini, pada setiap kaki simpang ditempatkan enam orang 

pengamat yang masing-masing bertugas untuk menghitung kendaraan yang melewati kaki 

simpang dari setiap arah, dua orang untuk arah belok kanan, dua orang untuk arah belok kiri dan 

dua orang untuk jalan lurus. 

 Perhitungan lalu lintas dilakukan secara manual (perhitungan tangan) dengan bantuan 

alat tulis dan stopwatch. Keuntungan perhitungan secara manual adalah sederahan dan cepat 

karena tidak memerlukan pengaturan dan keterampilan khsus, juga dapat mengelompokkan lalu 

lintas menurut jenisnya. Sedangkan kerugiannya adalah apabila perhitungan untuk periode yang 

malam sampai malam hari, akan mengalami kesulitan dan hasilnya kurang efisien tetapi,  

pengamatan ataupun penyurvean kendaraan tidak dilakukan pada malam hari karena jumlah 

ataupun volume kendaraan pada malam hari jumlahnya lebih sedikit dibanding pada siang hari, 

data lalu lintas yang diperbolehkan tersebut digunakan untuk menganalisa periode-periode jam 

puncak pada pagi hari, siang hari dan sore hari. 

 Perhitungan arus lalu lintas dibedakan berdasarkan pengelompokan dan jenis kendaraan 

yaitu 

1) Kelompok sepeda motor (semua jenis kendaraan bermotor roda dua dan tiga) 

2) Kelompok roda ringan ( meliputi, micro truck, angkot (mobil penumpang),  mobil 

sedan, mobil box dan pick up 

3) Kelompok kendaraan berat ( kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 roda 

meliputi : bus besar, truk 2 as, truk 3 as dan truk kombinasi) 

4) Kelompok kendaraan tak bermotor atau kendaraan yang digerakkan dengan 

bantuan manusia. Meliputi, gerobak, sepeda dayung, dan becak dayung) 



3.2.1. Hasil survey Perhitungan Lalu Lintas 

  Hasil survey perhitungan lalu lintas pada persimpangan Jl.Gatot Subroto – Kapten 

Muslim dan Jl. Sunggal mulai survey pada tanggal 08 Agustus – 14 Agustus 2019. Dengan ini 

telah dilaksanakannya survey dan perhitungan lalu lintas, dapat diketahui sebagai mana 

meningkatnya kondisi volume kepadatan kendaraan pada persimpangan jalan tersebut terhadap 

analisis tingkat kinerja pelayanan pada persimpangan tersebut, sehingga kondisi arus lalu lintas 

nyaman dan aman bagi pemakai jalan tersebut. Dari suvey didapat volume lalu lintas nyaman 

dan aman bagi pemakai jalan tersebut, dan dari survey didapat volume lalu lintas dalam satuan 

nomor penumpang ( SMP). 

3.2.2 Diagram Alur penelitian 

Adapun tahapan – tahapan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : 
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