
BABIT 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 HASIL-HASIL PENELITIAN TERDAHULU
 

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa tugas 

akhir yang pemah dilaksanakan dan masih berkai,tan dengan tema penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut : 

Affi Triato dan Linia Edri Eti (2005) mengkaji berbagai upaya untuk 

meningkatkan kincrja simpang Condong Catur Yogyakarta. Peneliti menggunakan 

MKJI 1997 untuk menganalisis data. Dihasilkan tingkat pelayanan untuk simpang 

Condong Catur mcnunjukkan ni lai derajat kejenuhan rata-rata (DS) sebesar 0,89. 

Untuk mendapatkan tingkat pelayanan yang baik, maka alternatif pemecahan yang 

terbaik adalah dengan pengaturan ulang lampu lalulintas berdasarkan kaidah optimasi 

dengan meminimumkan besaran tundaan dan antriannya. Hasil anal isis kinerja 

simpang Condong Catur dengan lama waktu hijau utara, timur, selatan, barat secara 

berturut-turut yaitu 25 detik, 45 detik, 35 detik, dan 40 detik didapatkan nilai antrian 

rerata simpang sebesar 61,947 smp dan tundaannya selama 73,557 detik/smp. 

Menggunakan metoda optimasi pengaturan lalulintas schingga didapatkan waktu 

hijau baru untuk pendekat utara, timur, selatan, barat secara berturut-turut yaitu 30 

detik, 46 detik, 38 detik, dan 47 detik. Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah 

nilai antrian simpang sebesar 58,741 smp engan tundaan selama 68,099 detik/smp. 

Imam Hadi dan Beta Oktiana (2005) antara kapasitas lapangan pada simpang 

bersinyal. Pcnelitian ini menggunakan MKJ I 1997 sebagai parameter untuk 

menganalisisnya. Oari hasil penelitian tersebut didapat nilai kejenuhan (OS) pada 

simpang tcrscbut lebih dari I. Untuk mcndapatkan tingkat pelayanan yang baik, maka 

peneliti mengusulkan altematif pemecahan adalah dengan pengaturan ulang lampu 

lalulintas berdasarkan kaidah optimasi. 
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Baramuda Fuananda dan Franky Yunika Putra (2006) melakukan analisis 

tingkat pelayanan ruas jalan dan simpang bersinyal jalan raya Kaligawe Semarang 

dengan perubahan geometrik untuk 5 tahun kedepan. Penelitian ini menggunakan 

MKJI 1997 sebagai pedoman analisisnya. Oari hasil penelitian tersebut didapat nilai 

kejenuhannya (OS) sarna dengan 1,44 Untuk mendapatkan tingkat pelayanan yang· 

baik, maka peneliti menggunakan altematif pemecahan yang terbaik adalah dengan 

penambahan jumlah lajur pada masing-masing jalur menjadi 6120 dan penambahan 

lebar pendekat menjadi 10,8 m pada lengan timur dan utara, sedangkan pada lengan 

barat menjadi 14,4 m. 

Mardiana Eka Putri (2006) menganalisis tingkat pelayanan simpang bersinyal 

Ngabean di jalan KH. A. Oahlan Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada simpang 

empat sebidang tidak simetris yaitu simpang Ngabean di jalan KHA. Dahlan. 

Pcrcncanaan mcnggunakan acuan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

dan program Excel 2003 untuk mengolah data lalulintas. Data lalulintas diperoleh 

dari pencacahan jumlah kendaraan di lapangan yang dilakukan selama 4 hari pada 

jam-jam sibuk tiap 15 menit seIama 2 jam. Oari hasil analisis pada hari Sabtu 

diperoleh nilai derajat kejenuhan (OS) > 0,75 dan nilai tundaan rata-rata simpang 

sebesar 395,18 detik/smp. Tingkat pelayanan berada pada tingkat F. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada hari Sabtu simpang mempunyai kondisi operasional yang 

rendah sehingga perlu dilakukan pcnanganan tcrhadap simpang tcrscbut. Untuk 

mendapatkan tingkat pelayanan yang baik, maka altematif pemecahan yang terbaik 

adalah dengan perubahan geometrik simpang, pengaturan parkir berupa larangan 

parkir sejauh· 80 m, menurunkan aktivitas hambatan samping, larangan belok kiri 

langsung (LTOR) pada Jengan timur dan menggunakan waktu siklus sarna pada 

kondisi eksiting yaitu 124 detik. Cara ini dapat menurunkan tundaan rata-rata 

simpang menjadi 53,17 detik/smp, menurunkan derajat kejenuhan (OS) < 0,75 dan 

berada pada tingkat pelayanan E. 
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2.2	 PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN 

PENELITIAN YANG DIUSULKAN 

Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul "Evaluasi Kinerja Simpang Empat 

Seturan di Jalan Ring-Road Utara Yogyakart~". Karakteristik simpang tersebut 
, 
1'\ 

sebidang tidak simetris karena mempunyai lebar pendekat yang berb~da. Metode· 
''''1 

yarg digunakan dalam analisis simpang jalan ini adalah dengan menggunakan 

metode	 Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Perbedaan penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 2. I berikut ini : 
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Tabel2.1 Tinjauan Pustaka 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Pustaka Analisis Komparasi Analisis Analisis Tingkat Evaluasi 

Peningkatan Antara Tingkat Pclayanan Simpang Kincrja 

Kinerja Kapasitas Pelayanan Ruas Bersinyal Ngabean di Simpang Empat 

Simpang Empat Lapangan Jalan Dan Jalan KH. A. Dah;an UPN di Jalan 

Condong Catur Pada Simpang Simpang Yogyakarta Ring Road 

Yogyakarta Bersinyal Bersinyal Jalan Utara Jogjakarta 

Raya Kaligawe 

Semarang 

Dengan 

Perubahan 

Gcometrik 

Untuk 5 Tahun 

Kedepan 

Tahun 2005 2005 2006 I 2006 2007 

Penulis Affi Triato dan Imam Hadi I Raramuda Mardiana Eka Putri Eyyen Fitrin 

Linia Edri Eti dan Beta I Fuananda dan Nor 

Octiana Franky Yunika 

Putra 

Lokasi Simpang empat Simpang Ruas Jalan Dan Simpang Ngabean di Simpang UPN 

Condong Catur Mirota Simpang Jalan KHA. Dahlan di Jalan Ring 

Kampus Bersinyal Jalan Road Utara 

UGM di Jalan Raya Kaligawe 

Kaliurang Semarang 

Metode MKJI1997 MKJI 1997 MKJI 1997 Program KAJI MKJI I MKJI 1997 

1997 
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Lanjutan tabel 2.1 

(1)
"',i 

,Derajat 

Kejenuhan 

(MKJI 

1997) 

eara 

Penyelesaian 

(2) 

OS = 0,89 

1.	 Pengaturan 

ulang lampu 

lalu !intas 

12.	 Meminimum 

kan besaran 

tundaan dan 

antriannya 

(3) 

DS> 1 

I. Pengaturan 

ulang 

lampu lalu 

lintas 

" 

(4)
 

1,44
 

J.	 Penambahan 

jumlah lajur 

(5)
 

0,9683
 

1.	 Perubahan bentuk 

geometrik 

pada masing- 12. Pengatur lama wakt 

masing jalur 

mcnjadi 

6/20, 

2.	 Penambahan 

lebar pendekat 

menjadi 10,8 

m pada lengan 

timur dan 

utara, 

sedahgkan 

padalengan 

barat menjadi 

14,4 m 

hijau mcnggunaka 

waktu siklus sam 

pada kondisi eksitin 

3. Pengatur lama waktu 

hijau menggunakan 

waktu siklus 

maksimum yang 

diijinkan 

4.	 Larangan parkir 

sejauh 80 meter 

5.	 Pada lerlgan timur 

tanpaLTOR 

6.	 Menurunkan 

aktivitas hambatan 

samping 

(6) 

OS = 0,7924 

I.Perubahan arus 

lalulintas 

~.Pengaturan 

ulang lampu 

lalulintas 

~.Larangan 

parkir sejauh 

80 meter dari 

garis henti 
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