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3.2 Ekivalensi Satuan Mobil Penumpang (EMP) 

Dalam MKJI 1997, Ekivalensi Mobil Penumpang didefinisikan sehagai faktor 

yang menunjukkan pengaruh berbagai tipe kendaraan ringan terhadap kecepatan 
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kendaraan ringan dalam arus lalulintas (untuk mobil penumpang dan kendaraan 

ringan sasisnya mirip : emp = 1,0) 

3.3 Satuan Mobil Penumpang 

Volume lalulintas (MKJI, 1997) diartikan sebagai jumlah kendaraan yang 

melewati titik tertentu pada ruas jalan dalam satuan waktu tertentu. Arus lalulintas 

yang melewati ruas jalan tersebut dari berbagai jenis kendaraan, sehingga dalam 

perhitungan selanjutnya didasarkan pada satuan mobil penumpang atau disebut juga 

dengan smp. 

Satuan mobil penumpang (SMP) dalam satuan waktu arus lalulintas dimana 

berbagai tipe kendaraan diubah menjadi arus kendaraan ringan (termasuk mobil 

penumpang) dengan menggunakan smp (MKJl, 1997). 

3.4 Simpang Bersinyal 

Simpang jalan merupakan simpul transportasi yang terbentuk dari beberapa 

pcndckat/lcngan, dimana al'us k.~IHJaraan uari b~berapa pendekat tel'sebut bel1emu dan 

memencar meninggalkan simpang. Pada sistem transportasi jalan dikenal tiga macam 

simpang yaitu pertemuan jalan sebidang, pertemuan jalan tak sebidang dan kombinasi 

keduanya (Hobbs, 1995). Simpang bersinyal berdasarkan pengaturan lalulintasnya 

ada duajenis yaitu simpang tiga lengan dan simpang empat lengan (MKJI, 1997). 

Kapasitas persimpangan jalan sebiuang yang berlampu, dipengaruhi oleh 2 

(dua) faktor utama adalah sebagai berikut : 

a.	 faktor jalan dan keadaan lingkungan, yang terdiri dari bentuk fisik jalan, terutama 

lebar jalan, jari-jari lintasan dan kelandaian jalan, 

b.	 faktor lalulintas, berupa pengaruh berbagai tipe kendaraan terhadap keseluruhan 

arus lalulintas yang diperhitungkan dalam satuan mobil penumpang (smp). 

Persimpangan merupakan tempat yang rawan terhadap kecelakaan karena 

terjadinya konflik antara kendaraan dengan kendaraan lainnya ataupun antara 

Ii 
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kendaraan dengan pejalan kaki, oleh karena itu merupakan aspek yang sangat penting 

dalam pengendalian lalulintas. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam memilih suatu sistem pengendalian 

simpang bersinyal yang akan digunakan antara lain adalah volume lalulintas dan 
, 

jumlah kendaraan, tipe kendaraan yang menggunakan simpang, tata guna lahan 

disekitar simpang, keeepatan kendaraan, pertumbuhan laluJintas, keselamatan 

lalulintas, biaya pemasangan dan pemeliharaan lampu lalulintas. 

Fungsi seeara umum pemasangan lampu lalulintas dipergunakan untuk satu 

atau lebih dari alasan berikut : 

I.	 untuk menghindari kemaeetan simpang akibat adanya konflik arus lalulintas, 

2.	 untuk memberi kesempatan kepada kendaraan dan/atau pejalan kaki dari jaJan 

simpang keeil untuk memotong jalan utama, 

3.	 untuk mengurangi jumlah keeelakaan lalulintas akibat dari tabrakan antar 

kcndaraan-kcndaraan dari arah yang berlawanan. 

Untuk urutan nyaJa lampu lalulintas yang dipakai adalah merah-hijau-kuning 

(amber) merah. Waktu hijau minimum adalah waktu hijau minimum yang diperlukan 

(MKJI, 1997). 

Menurut MKJI 1997 waktu hijau efektif adalah waktu yang dipergunakan 

untuk melewatkan kendaraan dalam satu fase, terdiri dari waktu hijau dan sebagian 

waktu kuning. 

3.5	 Aktivitas Samping Jalan (Hambatan samping) 

Banyaknya aktivitas samping jalan di Indonesia sering menimbulkan konflik, 

kadang-kadang besar pengaruhnya terhadap lalulintas. Hambatan samping yang 

terutama berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan perkotaan: (MKJI, 1997) 

adalah: 

a. pejalan kaki, 
""1 

b. angkutan umum dan kendaraan lain berhenti, 
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c.	 kendaraan lambat (misalnya becak, kereta kuda, sepeda), 

d.	 kendaraan masuk dan keluar dari lahan di sampingjalan. 

3.6 Kondisi Geometrik Persimpangan 

Karakteristik geometrik simpang antara lain meliputi : .aJinyemen dekat 

persimpangan, alinyemen vertikal di sekitar persimpangan, potongan meJintang dekat 

persimpangan, jaJur belok kanan, jalur belok kiri, kanalisasi, dan pendekat serta 

tinjauan lingkungan yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1.	 Alinyemen Dekat Persimpangan 

Alinyemen dekat persimpangan meliputi : 

a.	 Jarak Pandang pada Persimpangan 

Sesuai dellgan kecepatan rencana dan kondisi jalan yang bersangkutan 

maupun jcnis dari kOlllrol lalulinlasnya, jarak pcrsimpangan scbaiknya jauh 

lebih besar daripada angka-angka yang tertera pada tabel 3.1 di bawah ini : 

Tabel3.1 Jarak Pandang Pada Persimpangan 

Kecepatan Jarak pandang minimum (m) 

Rencana 

(kmIjam) 
Signal Control Stop Control 

60 

50 

40 

30 

20 

170 

130 

100 

70 

40 

105 

80 

55 

35 

20 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan (1998) 

if 
; 
I'

I
Ii 

-_. t 
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b.	 Jari-jari Minimum 

Jari-jari minimum as jalur lalulintas di sekitar persimpangan sesuai dengan 

kecepatan rencana dan jenis kontrol lalulintas dinyatakan dalam tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Jari-jari Minimum 

Kecepatan 
Jalan Utama 

Jalan yang Menyilang 
Rencana Standar minimum 

(dengan stop kontrol) 
(krn/jam) (m) 

(m) 

80 280 -
60 150 60 

50 100 30 

40 60 15 

30 30 15 

20 15 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Untuk Ja/an Perkotaan (1998) 

2.	 Alinyemen Vertikal DJ SEKITAR Persimpangan
 

Alinyemen vertikal di sekitar persimpangan meliputi :
 

a.	 Landai Maximum 

Untuk keamanan dan kenyamanan lalulintas, kelandaian di sekitar 

persimpangan diusahakan serendah mungkin. Landai maksimum diusahakan 

tidak lebih dari 2%. 

""l b.	 Panjang Minimum Bagian Dengan Kelandaian Rendah (Low Grade Section) 

Panjang pada bagian kelandaian rendah di dekat daerah persimpangan 

sebaiknya ditentukan oleh perkiraan panjang antrian yang terjadi selama satu 

periode berhenti. Nilai yang tercantum dalam Tabel 3.3 memperlihatkan 

~--

i 
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panjang standar minimum dari bagian yang berkelandaian rendah dalam hal 

topografi/ dan keadaan sekitar tidak memungkinkan antrian panjang. 

Tabel3.3 Panjang Minimum Bagian yang Berkelandaian Rendah 

Jalan Tipe II 

l\.c1as I 

Kelas II 

Kelas III 

Kelas IV 

---r~--I)anJa~g-rvfinTmlJm Bag;~~Berkeiandaia':;--

Rendah (m)
 

40
 

35
 

15
 

6
 

Sumber : Slandar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan (1998) 

3.	 Potongan Melintang Dekat Persimpangan 

Potongan melintang dekat persimpangan meliputi : 

a.	 Lebar Jalur 

Dalam hal jalur tambahan (auxiliary lanes) diperlukan pada persimpangan 

lebar jalur lalulintas menerus dapat dikurangi sampai angka yang 

tercantum pada kolom ketiga dari tabel 3.4. 

Lebar standar dari jalur tambahan adalah 3 m. Dengan memperhatikan 

karakteristik lalulintas dan tersedianya ruang, angka yang tercantum dalam 

kolom keempat tabel 3.4 bisa dipakai. 
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Tabel 3.4 Lebar Jalur Pada Persimpangan 

Lebar Jalur Lalulintas 
Kelas Jalan Lebar Jalur Lebar Jalur 

Tipe II Lurus (tangan) 
Menerus// dengan Jalur 

Tambahan 
Tambahan 

Kelas I 

Kelas II 

Kelas III 

Kelas IV 

3,5 

3,25 

3,25 ; 3,0 

3,25 ; 3,0 

3,0 ; 2,75 

3,0 ; 2,75 
3,25 ; 3,0 ; 2,75 

Sumber: Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan (1998) 

b. Jumlah Lajur dan Lokasi 

Banyak jalur keluar dari persimpangan sebaiknya sarna dengan jumlah 

jalur lalulintas memerus yang masuk persimpangan. 

Bagian keJuar dari jalur JaJuJintas menerus hendaknya dit~';TIpatkan pada 

satu garis lurus dengan jalur masuk dari jalur lalulintas menerus tidak 

boleh bergeser paJa persimpangan. 

c. Pergeseran Jalur (Lane Shiji) 

Pergeseran as jalur lalulintas menerus harus dengan lengkung/taper yang 

tepat, untuk membuatjaJur belok apabila diperlukan. 

Standar taper tercantum daJam Tabel 3.5 dan panjang minimum taper 

tercantum pada tabel 3.6. 

Kecepatan Rencana 
(kmliam) 

Taper 

60 1/30 
50 1/25 

1/2040 
30 
20 

, 1115 
1110 J 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan (1998) 
""1 
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Tabel 3.6 Panjang Minimum Taper 

Kecepatan 

Rencana 

(km/jam) 

Rumus 
Panjang Minimum Taper 

(m) 

60 

50 

40 

30 

20 

L = V * dw/3 

40 

35 

30 

25 

20 

Sumber: Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan (1998) 

Dimana:	 L = panjang taper (m)
 

V = kecepatan rencana (km/jam)
 

dw = pergeseranjalur lalulin,tas menerus (m)
 

4,	 Jalur Belok Kanan 

Jalur belok kanan meliputi : 

a.	 Kriteria Penentuan Jalur Helok Kanan 

Semua persimpangan sebidang harus dilengkapi dengan jalur belok kanan 

kecuali, untuk hal-hal berikut : 

larangan belok kanan pada persimpangan, 

jalan tipe II kelas III atau kelas IV dengan kapasitas yang dapat 

menampung volume lalulintas puncak, 

jalan 2 jalur dengan kecepatan rencana 40 km/jam atau kurang , dimana 

volume rencana per jam kendaraan kurang dari 200 kend/jam dan 

pcrbandingan kendaraan bclok kanan kurang dari 20% dari volume 

rencana tiap jam (DHV). 

1



18 

b.	 Panjang Jalur Belok Kanan 

Panjang jalur belok kanan dapat ditentukan dengan menjumlahkan 

panjang taper dan panjang jalur antrian (storage section) 

Panjang taper adalah nilai terbesar antara panjang yang diperlukan dari 

pergeseran laluJintas menerus samapi jalur belok kanan dan panjang yang 

diperlukan untuk memperlambat kendaraan. 

Panjang yang diperlukan untuk pergeseran jalur dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

Ie = v *dw/6 (3.1) 

dimana : Ie = panjang yang diperlukan untuk perlambatan 

v = keeepatan reneana (km/jam) 

dw = letheral shift (sarna dengan lebar jalu belok kanan) (m) 

Palljallgjalur perlambatall dapat diambil pada kolom kedua tabel 3.8 

Panjallg jalur antrian pada persimpangall tanpa lalulintas dihitung dengan 

rum us berikut didasarkan pada jumlah kendaraan yang akan masuk 

persimpangan setiap 2 menit padajam sibuk. 

Is - 2 *M * SII •.••.••••••••..••.•. II ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 ••••• 11 ('3 '7')...... 

dimalla:	 Is = panjang storage section (m) 

M = rata-rata kendaraan yang belok kanan (kend/menit) 

S = head distance rata-rata (m) 

Untuk persimpangan yang ada lampu lalulintasnya, panjang storage 

section = 1,5 m dikalikan rata-rata kendaraan yang antri per cycle, yang 

diproyeksikan pada volume jam rata-rata pereneanaan. 

" 
5.	 Jalur Belok Kiri 

a.	 Batasan Ketentuan 

Jalur belok kiri dan atau kanan belok kiri dapat diadakan pada kondisi-kondisi 

sebagai berikut : 

http:�.��.��������..��.�


19, 

1)	 sudut kemiringan pada persimpangan adalah 60 derajat atau kurang dan 

jumlah lalulintas yang belok kiri eukup banyak, 

2)	 lalulintas belok kiri jumlahnya relatif besar pada persimpangan, 

3)	 kcccpatan kcnuaraan bclok kiri tinggi, 

4) jumlah kendaraan belok kiri besar dari jumlah pejalan kaki pada sisi luat 

jalur belok kiri juga besar 

b.	 Panjang Jalur Belok Kiri 

Panjang jalur belok kiri dapat ditentukan dengan eara yang sarna pada 

penentuan jalur belok kanan. 

6.	 Kanalisasi 

a. Petunjuk Umum 

Faktor-faktor yang uipertimbangkan dalam mereneanakan kanalisasi adalah 

luas lahan yang ada, jenis traffic control, kendaraan reneana, volume 

lalulintas. 

b. Jari-jari Kanal 

Jari-jari kanal adalah belok kanan adalah 15-30 m, karcna sudutpersimpangan 

Il1cnuckuli 90 ucrajal. JarHari kanal bclok kiri biasunyu ditcntukan olch luhun 

yang tersedianya dan lebar trotoar. 

e. Lebar Kanal 

Lebar kana! disesuaikan dengan jari-jari lengkung dan kendaraan 

reneana.dalam hal kanal dipisahkan dari lalulintas utama dengan pulau, maka 

diperlukan daerah bebas se!ebar 50 em ~.~lsi kiri dan kanan kanal tesebut. 

d. Kontrol Lalulintas dengan Pulau 

Dalam mereneanakan kana!, disarankan untuk menggunakan beberapa 

pulau besar daripada menggunakan banyak pulau-pulau keci!. 

Pulau-pulau tesebut sebaiknya ditinggikan dan dibatasi dengan kereb. 

Untuk jalan tanpa pemisah, pulau pemisah (median) sebaiknya digunakan 

pada bagian menjelang persimpangan. 

'"'" 
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Ujung nose sebaiknya ditandai dengan markajalan. 

e.	 Lintasan Belokan pada Persimpangan 

Oalam merencanakan persimpangan sebaiknya kendaraan reneana yang 

dianggap akan masuk belok yang didasarkan pada jenis pengaturan laJulintas 

dan kelas jalan. 

7.	 Pendekat 

Pendekat adalah daerah dari suatu lengan persimpangan jalan untuk kendaraan 

mengantri sebelum keluar melewati garis henti. Bila gerakan lalulintas kekiri atau 

kekanan dipisahkan dengan pulau lalulintas~ sebuah lengan persimpangan jalan 

dapat mempunyai dua pendekat.
····1 

'.:,.,; 

8.	 Tinjauan Lingkungan 

Beberapa faktor Iingkungan yang eukup berpengamh adalah ukuran kota, akses 

terbatas, daerah pemukiman dan komersial. 

3.7 Dasar-dasar Pengaturan Dengan Lampu Lalulintas 

3.7.1 Prinsip Pengaturan 

Lampu lalulintas berfungsi untuk mengurangi adanya konflik antara 

herbagai pcrgerakan lalulintas dengan eara memisahkan pergerakan-pergerakan 

tersebut dad scgi ruang maupun waklu. Dellgan eara demikian, kapasitas pcrtcmuan 

jalan dan tingkat keselamalan pemakaian jalan akan mcningkat. Oalam pengaturan 

tcrscbut tentunya hams diperhatikan semua pemakai jalan tennasuk pejalan kaki, dan 

pengemudi kendaraan lambat. Kadang-kadang suatu jenis angkutan tertentu, seperti 

angkutan umum hams diperlakukan dengan khusus (mendapat prioritas). Walaupun 

demikian perlu diingat bahwa waktu tunggu bagi suatu pergerakan adalah terbatas, 

maksimal 120 detik (standar Inggris) (Malkamah, 1996). 
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3.7.2 Urutan Nyala Lampu dan Beberapa Pengertian 

Amerika Serikat dan Indonesia menganut urutan nyala lampu lalulintas yang 

sarna, yaitu merah - hijau - kuning - (amber) - merah. Selain urutan nyala lampu, 

ada beberapa hal yang harus dimengerti (Malkamah, 1996) : 

a.	 Arus = kelompok pergerakan lalulintas yang berhenti dan mulai berjalan bersama,· 

b.	 Stage = periode waktu yang memberi hak berjalan suatu arus (streams), 

c.	 Intergeen = all red = waktu yang berada di antara beberapa stages yang memberi 

kesempatan agar pertemuan jalan terbebas dari konflik, 

d.	 Sequence = urut-urutan hak berjalan suatu arus (stages) dalam 1 siklus, 

e.	 Waktu siklus = cycle time = panjang total dari sequence, 

f.	 Signal aspect = nyala (tanda) yang berlaku bagi pemakai jalan, 

g.	 Phase = sejumlah pergerakan yang dapat berlangsung secara simultan. 

3.7.3 Pcngoperasian Lampu lalulintas 

Menurut Highway Capacity Manual 1994 (HeM, 1994) terdapat tiga 

macam cara pengoperasian lampu insyarat lalulintas yaitu : 

I.	 Pretimed Operation yaitu pengoperasian lampu lalulintas dalam putaran konstan 

dimana tiap siklus sarna dan panjang tiap fase tetap. 

2.	 Semi Actuated Operation pada pengoperasHm jalan utama (mayor street) selalu 

berisyarat (menyala) hijau terdapat kendaraan yang datang pada sisi jalan 

simpang tersebut. 

3.	 Full Actuated Operation pada pengoperasian lampu lalulintas ini semua fase 

lampu lalulintas di kontrol dengan alat kontrol, sehingga panjang siklus dari tiap 

fasenya berubah-rubah tergantung dari permintaan yang dirasakan oleh alat 

kontrol. , i 

Oi Indonesia untuk pengoperasian lampu insyarat lalulintas dipakai sistem 

Pretimed Operation. Untuk urutan nyala lampu lalulintas yang dipakai adalah merah

hijau - kuning (amber) - merah, kondisi ini sesuai dengan pendapat Morlock (1978, 

Hal 204) bahwa sinyal lampu lalulintas terdiri dari tiga macam, yaitu hijau untuk 
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berjaJan, kuning berarti memboJehkan kendaraan memasuki pertemuan apabila tidak 

terdapat kendaraan Jainnya sebelum Iampu merah muncuJ, dan merah untuk berhenti. 

3.7.4 Waktu Hijau Minimum dan Waktu Hijau Maksimum 

Waktu hijau minimum adalah waktu hijau minimum yang diperlukan oleh· 

pejalan kaki untuk menyebrangi suatu ruas jalan. Lama waktu hijau minimum 

ditentukan sebesar 7-13 detik (Salter, 1976). 

Pada sistem pengaturan traffic actuated control jika terjadi arus lalulintas 

yang terus menerus pada suatu cabang simpang maka lampu hijau pada cabang 

simpang tersebut akan terus menerus menyala. Akibatnya arus lalulintas dari cabang 

simpang yang lain tidak dapat lewat. Untuk menghindari hal ini maka diperlukan 

batas waktu hijau maksimum. Waktu hijau maksimum ini ditentukan sebesar 8-68 

detik (Salter, 1976). 

3.7.5 Waktu Hijau Efektif 

Menurut MKJI 1997 (Hal 2-12) waktu hijau efektif adalah waktu yang 

dipcrgunakan untuk melewatkan kendaraan dalam satu fase, terdiri dari waktu hijau 

dan sebagian waktu kuning. Lihat Gambar 3.1 berikut. Pada Gambar 3.1 dapat dilihat 

hubungan atara arus yang dilewatkan dengan waktu periode hijau. Daerah dihawah 

kurva menunjukan jumlah kendaraan yang melewati garis henti (stop line) selama 

waktu hijau. Daerah di bawah kurva tidak dapat ditentukan dengan mudah sehingga 

diambil suatu penyederhanaan berupa persegi panjang dimana tinggi persegi panjang 

tersebut menunjukan arus jenuh, sedangkan lebar persegi panjang menunjukan waktu 

hijau efektif. 

"'-1 



23 

,,,,
-.1 ____ ,,, 

i~ 

Waklu Hij8ll Eli:l<lit 

:~ 
U2Jgkung : 
Aim Ffddif ~ __ 

8- ,~ LeogkuogAimg SesuogguImya 

Q)
.-' 

~ 
:~I,.c: 

"8 AI1ISJemJh 

.1:: 
8- KebiIaIIgan 

1 
Awal Tambahan AI<hir 

7' ~ 
fIl 

f\utarHijali TmqJiIan Wa1du Hijllll 

I 

Fi(~)r f1c: (wak1u ganti akbir fa<;e) 
awaI fase) 

l:O 

.SOl 
t 

~ 

Waktu 

Faso-filseUllluk 
gemkan 

Faso-filseUllluk 
gemkanyaug 
bedwoIIik 

~MmSaDa Mfmb 

Kuning 

Hijau 

Gambar 3.1 Model Dasar Arus Jenuh (MKJI, 1997) 

Arus lalulintas dilewatkan melalui simpang pada waktu awal hijau sampai 

waktu kuning. Sedangkan waktu antara waktu hijau dengan awal hijau cfcktif dan 

selang waktu antara akhir waktu hijau efektif dengan waktu kuning disebut wak'tu 

yang hilang (lost time). 

Menurut R. J. Salter (1976), dalam prakteknya waktu hUang akibat 

ketertundaan berangkat diambil 2 detik. 

3.7.6 Intergreen Periode 

Menurut R. J. Salter (1976), intergreen periode adalah waktu hijau suatu 

fase dengan hijau fase berikutnya. Dihitung mulai akhir suatu fase sampai tempat 
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akhir hijau fase berikutnya. Lama intergreen periode minimum adalah 4 detik. 

intergreen periode juga merupakan penjumlahan antara waktu kuning, dalam desain 

umumnya diambil 3 detik, dengan waktu merah semua (all red), dalam desain 

umumnya diambil 2 detik. 

3.8 Kapasitas 

3.8.1 Pengertian Kapasitas 
. 

I·1';-' 

. 
" Pengertian kapasitas dari suatu ruas jalan dalam sistem jalan raya adalah 

jumlah kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan cukup untuk melalui ruas 

jalan tersebut dalam periode waktu tertentu dan dibawah kondisi jalan serta laJulintas 

yang umum (Oglesby dan Hicks, J988). 

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI,1997), kapasitas adalah 

arus lalulintas maksimum yang dapat dipertahankan (tetap) pada suatu bagian jalan 

dalam kondisi tertentu (misalnya : rencana geometrik, lingkungan, komposisi 

lalulintas). Kapasitas merupakan fungsi perkalian antara arus jenuh dengan rasio hiaju 

sebuah pendekat, dengan demikian apabila waktu siklus tinggi, maka rasio hijau turut 

menjadi tinggi dan kapasitas simpang akan naik. Namun konsekuensinya adalan 

tundaan dan kapasitas simpang akan naik. Dengan pertimbangan tersebut, diharapkan 

dell gun metodc optimasi lampu lalulintas akan didapatkan kapasitas simpang yang 

optimal dengan sedapat mungkin meminimumkan besarnya tundaan dan antrian. 

Menurut HeM (1994), pengertian kapasitas adalah arus maksimum yang 

dapat melewati suatu persimpangan atau ruas jalan selama waktu tertentu pada 

kondisis jalan dan JaJulintas dengan tingkat kepadatan yang ditetapkan. 

Kapasitas suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan dua pengukuran, yaitu : 

J.	 Pengukuran kuantitas, yaitu pengukuran mengenai kemampuan maksimum suatu 

ruas jalan atau jalur jalan dalam melayani lalulintas ditinjau dari volume 

kendaraan yang dapt ditampung oleh jalan tersebut pada kondisi tertentu. 
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Pengukuran Kuantitas dibagi 3, meliputi : 

a.	 Kapasitas dasar ("Basic Capacity"), yaitu jumlah kendaraan maksimum yang 

dapat melintasi suatu penampang jalan atau jalur jalan selama satu jam pada 

kondisi jalan dan lalulintas yang mendekati ideal. 

b.	 Kapasitas yang mungkin ("Possible Capacity"), yaitu jumlah kendaraan' 

maksimum yang dapat melintasi suatu penampang jalan atau jalur jalan 

selama satu jam pada kondisi arus lalulintas yang sedang berlaku pada jalan 

tersebut. 

c.	 Kapasitas praktis ("Practical Capacity"), yaitu jumlah kendaraan maksimum 

yang dapat melintasi suatu penampang jalan selama satu jam dengan 

kepadatan lalulintas yang cukup besar, yang dapat menyebabkan perlambatan 

yang berarti bagi kebebasan pengemudi kendaraan melakukan gerakan pada 

kondisi jalan dan lalulintas yang berlaku saat itu. 

Adapun pengertian kondisi ideal secara umum, yaitu : 

a.	 arus lalulintas tidak terganggu, bebas dari gangguan samping atau pejalan 

kaki, 

b.	 arus lalulintas hanya mobil penumpang, 

c.	 lebar lajur minimal 3.6 m (12 ft), 

d.	 lebar bahujalan minimal 1.8 m (6 ft), dan 

e.	 jalan datar, sehingga alinyemen hurusunlal dan alinyernen verlikal memenuhi 

kecepatan 120 km/jam dengan jarak pandangan menyiap yangcukup untuk 

jalan dua lajur dan tiga lajur. 

2.	 Pengukuran kualitas, yaitu pengukuran mengenai kemampuan maksimum suatu 

jalan dalam melayani lalulintas yang dicerminkan oleh kecepatan yang dapat 

ditempuh serta besarnya tingkat gangguan arus lalulintas di jalan tcrscbut. 

Pengukuran kualitas melibatkan beberapa faktor, yaitu : 

a.	 kecepatan dan waktu perjalanan, 

b. gangguan lalulintas, 

·"·1 c. keleluasaan bergerak, 

I 
1 

1
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d.	 keamanan pengemudi, 

e.	 kenyamanan, dan 

f. biaya operasi kendaraan.
 

Enam faktor tersebut adalah sebagai pengukur tingkat pelayanan.
 

3.8.2 Kapasitas Persimpangan 

Menurut Highway Capacity Manual (HeM, 1994), kapasitas persimpangan 

adalah arus maksimal kendaraan yang dapat me~ewati persimpangan menurut control 

yang berlaku, kondisi jalan, kondisi isyarat lampu lalulintas dalam satu satuan 

tcrtentu. 

Mcnurut Hobbs (1995), faktor-faktor yang berpcngaruh terhadap kapasitas 

persimpangan adalah : 

1.	 jumlah jalur yang cukup disediakan untuk mencegah agar volume yang tinggi 

tidak akan mengurangi kecepatan sampai di bawah optimum pada kondisi rencana 

dan aliran yang besar harus dipisahkan arahnya, 

2.	 kapasitas yang tinggi yang membutuhkan keseragaman kecepatan kendaraan dan 

perbedaan kecepatan yang relatifkecil pada tempat masuk dan keluar, 

3.	 gerakan belok yang banyak membutuhkan keistimewaan-keistimewaan seperti 

jaln tambahan yang terpisah, 

4.	 radius yang cukup untuk berbagai tipe kendaraan yang ada untuk menghin<.lari 

pelanggaran batas terhadap jalur sampingnya, dan tepi lapis perkerasan harus 

bebas dari rintangan, 

5.	 kelandaian yang sesuai untuk berbagai tipe jalan dan jumlah kendaraan yang ada 

atau khusus harus dibuat untuk tingkat-tingkat tertentu. 

3.9 Tingkat Pclayanan (Level ojService) 

Tingkat pelayanan merupakan perbedaan kondisi operasi yang terjadi pada 

suatu jalan atau jalur sewaktu jalan tersebut melayani berbagai macam volume 

lalulintas. Untuk mengukur kualitas perjalanan digunakan tingkat pelayanan, agar 
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jalan raya dapat memberikan pelayanan yang dapat dianggap cukup oleh pengemudi, 

maka volume pelayanan arusnya harus lebih keci! daripada kapasitas jalan itu sendiri. 

Simpang UPN merupakan simpang sebidang dan menggllnakan alat pemberi 

isyarat lallilintas (APILL), mCllurut Kcputusan Mcnlcri Pcrhllbungan No. 14 Tahlln 

2006 tcntang Manajemen dan Lalulintas Di lalan, karakteristik tingkat pelayanan 

simpang dengan klasifikasi persimpangan dengan APILL dapat dilihat dalam tabel 

3.7. 

- --- -- - - - P- -------.- ----0---- - ---0---- - -- ---

Tingkat Pelayanan Tundaan (detik/kend) Load Factor 
A ~ 5,0 0,0 
B 5,10 - 15,0 ~ 0,1 
C 15,1 - 25,0 ~ 0,3 
D 25,1 - 40,0 ~ 0,7 
E 40,1 - 60,0 ~ 1,0 
F > 60 NA 

Sumber : Peraturan Menter; Perhubungan No. 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen 

dan Relwyasa l.alulinfas Di .falan 

3.10	 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapasitas dan Tingkat Pelayanan 

Pada Persimpangan 

Menurut Oglesby dan Hicks (1988), yang mempengaruhi kapasitas dan 

tingkat pelayanan adalah : 

1.	 kondisi tisik simpang operasi,yaitu ukuran atau dimensi lebar jalan, kondisi parkir 

danjumlah lajur, 

2.	 kondisi Iingkungan, yaitu faktor jam sibuk pada persimpangan, 

3.	 karakteristik gerakan lalulintas, yaitu gerakan membelok dari kendaraan, 

4.	 karakteristik lalulintas kendaraan berat, yaitu jumlah truk dan bis yang melewati 

perslmpangan. 
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3.11 Arus Jenuh (8) 

Arus jenuh (saturated flow) adalah jumlah kendaraan maksimum yang 

dinyatakan dalam ekivalen mobil penumpang (emp) yang dapat mengalir secara terus 

menerus melewati garis henti suatu kaki/lengan simpang jika periode nyala hijau 

100% selama satu jam. 

Suatu siklus disebut jenuh apabila pada akhir siklus (akhir nyala hijau) masih 

terdapat kendaraan antri. Model keberangkatan kendaraan dibuat dengan asumsi 

bahwa tidak ada kendaraan yang melewati garis henti pada saat lampu merah 

menyala efektif. 

Besarnya arus jenuh tidaklah sarna pada setiap simpang, ada beberapa hal 

yang mempengaruhi bedanya arusjenuh : 

a.	 Tanjakan ataupun penurunan pada kaki simpang, 

b.	 Komposisi lalulintas, 

c.	 Jarak lokasi tempat parkir ke garis henti, 

d.	 Ada tidaknya lalulintas yang akan membelok ke kanan yang berpapasan dengan 

lalulintas yang datang dari arah yang berlawanan, 

c.	 Radius tikungan. 

3.12 Arus Jelluh Dasar (So) 

Banyak terdapat formula mengenai besarnya al'Us jenuh ini, dan diindikasikan 

selalu bertambah setiap saat. Menurut Siti Malkhamah (1995) besamya arus jenuh 

dasar adalah 525 * Wefektif, menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 

besarnya arus jenuh dasar adalah 600 * Wefektif, menurut Ahmad Munawar (2004) 
, 

besarnya arus jenuh dasar adalah 775 * Wefektif. Pada penelitian ini besarnya arus 

... ] jenuh dasar menggunakan formula 775 * Wefektif. Sehingga dapaLmenyesuaikan 

dengan kondisi lengan simpang tersebut.;, 
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3.13 Analisis Data dengan Metode MKJI 1997 

3.13.1 Data Masukan 

3.13.1.1 Geometrik, Pengaturan Lalulintas dan Kondisi Lingkungan 

Langkah ini menggambarkan kondisi geometrik, pengaturan laluJintas, 

kondisi lingkungan dan kondisi arus lalulintas. Parameter dari keempat kondisi 

tersebut tercantum dalam Tabel 3.8.
 

Tabel 3.8 Kondisi Geometrik, Pengaturan Lalulintas dan Kondisi Lingkungan
 

I
 

I
 
,'I 

Kondisi Parameter Simbol 

(1) (2) (3) 

I. Geometrik 

, 

Lebar pendekat (m\ 

Lebar masuk (m) 

Lebar keluar (m) 

Lebar efekti f (m) 

Jarak (m) 

Landai jalan (+/-%) 

WA 

WMASUK 

WKELlJAR 

WE 

L 

GRAD 

2. Pengaturctn I,alulintas Waktu siklus (del) 

Waktu hijau (del) 

Rasio hijuu (GR = g/e) 

Waktu merah semua (det) 

Waktu kuning 

Waktu hi lang 

C 

G 

GR 

ALL-RED 

AMBER 

LTI 

3. Lingkungan Komersial 

Pemukiman 

Akses terbatas 

Ukuran kota 

Hambatan samping 

COM 

RES 

RA 

CS 

SF 

4. Arus Lalulintas Belok kiri 

Belok kiri langsung 

LTI 

LTOR 
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Lanjutan Tabel 3.8 

(1) (2) (3) 

Lurus 

Belok kanan 

Arus jenuh (smp/jam hijau) 

Kapasitas (kend/jam. smp/jam 

ST 

RT 

S 

C 

Sumber : MKJ/1997 

3.13.1.2 Kondisi Arus Lalulintas 

Perhitungan arus lalulintas dilakukan per satuan jam untuk satu periode atau 

lebih, misalnya didasarkan pada kondisi arus lalulintas rencana jam puncak pagi. jam 

puncak siang. jam puncak sore. 

Arus lalulintas untuk setiap gerakan (belok kiri, lurus. dan belok kanan) 

dikonversi dari kendaraan per jam menjadi satuan mobil penumpang (smp) per jam 

dengan menggunakan ekivalen kendaraan penumpang (emp) pada tabel untuk 

masing-masing pendekat terlindung dan terlawan. 

Tabel3.9 Nilai Konversi smp 

Jenis Kendaraan 
emp untuk tipe pendekat 

Terlindung Terlawan 

Kendaraan ringan (LV) 1.0 1.0 
.. 

Kendaraan berat (HV) 1.3 1.3 

Sepeda motor 0.2 0.4 

Sumber : MKJ/1997 

Q = QLV + (QHV * emp HV) + (QMC * emp MC) (3.3) 

Rasio jumlah kendaraan yang membelok ke kiri dan ke kanan bemilai sarna 

untuk pendekat terlawan dan terlindung yang dapat dihitung dengan rumus : 

, ~. 
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PLT = QLT (smp/jam) / Qtotal (smp/jam) (3.4) 

PRT = QRT (smp/jam) / Qtotal (smp/jam) (3.5) 

Rasio kendaraan tak bermotor (PUM) dapat diperoleh dengan membagi arus 

kendaraan tak bermotor QUM dengan arus kendaraan bermotor total QMV:. 

PUM = QUM (smp/jam) / QMV (smp/jam) (3.6) 

Nilai-nilai normal untuk kompossi lalulintas berikut dapat digunakan jika 

tidak ada taksiran yang lebih baik : 

Tabel 3.10 Komposisi Lalulintas Normal Suatu Kota 

Ukuran kota 

juta penduduk 

Komposisi lalulintas kendaraan bermotor 
Rasio kendaraan 

tak bermotor 

(PUM) 

Kendaraan 

ringan 

(LV) 

Kendaraan 

berat 

(HV) 

Sepeda motor 

(Me) 

>3 60 
... "-.... 

4.5 
..

35.5 0.01 
-,-

1-3 55.5 3.5 41 0.05 
-

0.5  I 40 3.0 57 0.14 
,

0.1 - 0.5 63 2.5 34.5 0.05 

< 0.1 63 2.5 
.. ., 

34.5 0.05 

Sumber : MKJI1997 

3.13.2 Penggunaan sinyal 

3.13.2.1 Fase sinyal 

Jika jumlah dan jenis fase sinyal tidak diketahui, maka pengaturan dengan 

dua fase sebaiknya digunakan sebagai kasus dasar. Pemisahan gerakan-gerakan belok 
( 

kanan biasanya hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan kapasitas kalau suatu 
.,;"j 

gerakan membelok melebihi 200 smp/jam. 
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3.13.2.2 Waktu antar hijau dan waktu hilang 

Waktu antar hijau sebaiknya dengan menggunakan metodologi yang 

diuraikan pada langkah B-2. Pada analisis yang dilakukan bagi keperluan 

perancangan, waktu antar hijau berikut (kuning + merah semua) dapat dianggap 

scbagai nilai normal. 

, 
Tabel3.11 Waktu Antar Hijau 

Ukuran Simpang Lebar Jalan 

Rata-Rata 

Nilai Normal waktu Antar Hijau 

Kecil 

Sedang 

Sesar 
- 

6-9m 

10  14 m 

> 15 m 

4 dctik/fasc 

5 detik/fase 

> 6 detik/fase 

Sumber: MKJl1997 

Sedangkan untuk waktu hilang (LTI) ditentukan oleh jumlah semua periode 

antar hijau dalam siklus yang lengkap (detik) atau dapat juga -diperoleh dari beda 

antaru waktu siklus dengan jumlah waktu hijau dalam semua lase yang berurutan. 

3.13.3 Penentuan waktu sinyal 

3.13.3.1 Tipe pendekat 

Setelah tipe pendekat ditentukan dan dibuat sketsa yang menunjukkan arah 

dari distribusi arus kendaraan, baik pada arah sendiri maupun pada arah berlawanan. 

3.13.3.2 Lebar pendekat efektif 

Beberapa pengertian mengenai lebar pada suatu pendekat antara lain: 

I.	 lebar pendekat (WA) adalah lebar dari bagian pendekat yang diperkeras diukur di 

bagian tersempit di sebelah hulu dalam satuan meter, 

,
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2.	 lebar masuk (Wmasuk) adalah lebar dari bagian pendekat yang diperkeras yang 

digunakan oleh lalulintas buangan sete1ah melewati persimpanganjalan, 

3.	 lebar efektif (We) adalah lebar dari bagian pendekat yang diperkeras yang 

digunakan dalam perhitungan kapasitas (berdasarkan WA,Wmasuk, Wkeluar dan 

gerakan lalulintas membelok) dalam satuan meter. 

3.13.3.3 Arus jenuh dasar 

Yaitu besamya keberangkatan antrian di dalam pendekat selama kondisi 

ideal (smp/jam hijau), ditentukan sebagai fungsi dari lebar efektif pendekat (We). 

dengan persamaan 3.1 berikut ini : 

So = 775 * We (3.7) 

dengan: 

So = arus jenuh dasar, dalam smp/jam hijau. 

We = lebar efektifpendekat, dalam m. 

3.13.3.4 Faktor penyesuaian 

Merupakan faktor untuk penyesuaian dari nilai ideal ke nilai sebenamya dari 

suatu variabel. Faktor-faktor penyesuaian ini meliputi : 

1.	 Faktor penyesuaian ukuran kota 

Tahe13.12 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (reS) 

Penduduk kota 

(jutajiwa) 

Faktor penyesuaian ukuran kota 

(FeS) 

>3 1,05 

1-3 1,00 

0,5 - 1 0,94 

0,1 - 0,5 0,83 

< 0,1 0,82 

Sumber: MKJI1997 
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2.	 Faktor penyesuaian hambatan samping 

Tabe13.13	 Faktor penyesuaian untuk tipe Iingkungan jaIan, hambatan samping 

dan kendaraan tak bermotor 

Lingkungan 

Jalan 

Hambatan 

Samping 
Tipe Fase 

Rasio Kendaraan Tak Bermotor (PUM) 

0.00 0.05 0.01 0.15 0.20 ? 0.25 

Tinggi Terlawan 0.93 0.88 0.84 0.79 0.74 0.70 

Terlindung 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85 0.81 

Komersial Sedang Terlawan 0.94 0.98 0.85 0.80 0.75 0.71 

(COM) Ter1indung 0.94 0.92 0.89 0.88 0.86 0.82 

Rendall Terlawan 0.95 0.90 0.86 0.81 0.76 0.72 

Tediodung 0.95 0.93 0.90 0.89 Q.87 0.83 

Tinggi Terlawan 0.96 0.91 0.86 0.81 0.78 0.72 

Terlindung 0.96 0.94 0.92 0.89 0.86 0.84 

Pemukiman Sedang Terlawan 0.97 0.92 0.87 0.82 0.79 0.73 

(RES) Terlindung 0.97 0.95 093 0.90 0.87 0.85 

Rendah Terlawan 0.98 0.93 0.88 0.83 0.80 0.74 

Terlindung 0.98 0.96 0.94 0.91 0.88 0.86 

Terlawan 
Akses Terbatas Tinggi/Sedang 

Terlindung 
1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 

(RA) IRendah 1.00 0.98 0.95 0.93 0.90 0.88 

Sumber: MKJ! 1997 

3.	 Faktor penyesuaian kelandaian (Fa), adalah fungsi dari kelandaian Iengan 

simpang ditentukan dari gambar C-4 : 1 (Iampiran VI). 

4.	 Faktor penyesuaian parkir (Fp), adalah jarak dari garis henti ke kendaraan yang 

, parkir pertama dan lebar approach dilenlukan dari formula di bawah ini atau 

diperJihatkan dalam gambar C-4 : 2 (Iampiran VI). 

Fp = [Lp/3 - (WA -2) * Lp/3 - g) / WA] / g (3.8) 

i 
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dcngan:
 

Lp = jarak antara garis henti dan kendaraan yang diparkir pertama (m)
 

WA = lebar pendekat (m)
 

g = Waktu hijau pendekat yang bersangkutan (detik)
 

5.	 Faktor penyesuaian belok kanan (FRT), ditentukan sebagai fungsi perbandingan 

kendaraan yang belok kanan (PRT). Faktor ini hanya untuk tipe approach P,jalan 

dua lajur dapat dilihat pada Gambar C-4 : 3 atau bisa dihitung dengan persamaan 

berikut ini : 

FRT = 1,0 + PRT * 0,26 (3.9) 

6.	 Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) ), ditentukan sebagai fungsi perbandingan 

kendaraan yang belok kiri (PLT). Faktor ini hanya untuk tipe approach tanpa 

LTOR dapat dilihat pada Gambar C-4: 4 atau bisa dihitung dengan persamaan 

berikut ini : 

FLT = 1,0 - pLT X 0, 16 (3.10) 

Setelah faktor penyesuaian ditentukan, nilai. arus jenuh yang 

S = So * Fcs * FSF * Fa * FI' * Fin * FLT (3.11) 

Dimana: 

S == arus jenuh, smp/jam hijau 

So = arus jenuh dasar 

Fcs = faktor penyesuaian ukuran kota 

FSF = faktor penyesuaian hambatan samping 

Fa == faktor penyesuaian kelandaian 

Fp = faktor penyesuaian parkir 

Fin == faktor pcnyesuaian belok kanan 

FLT = faktor penyesuaian belok kiri 

j' 
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3.13.3.5 Rasio arus dan rasio arus jenuh 

Proscdur untuk mcncntukan rasio arus dan rasio arus jenuh antara lain: 

1.	 Memasukkan arus lalulintas tiap pendekat (Q) dengan memperhatikan hal-hal 

berikut: 

d.	 Jika LTOR harus dikeluarkan dari analisa, hanya gerakan lurus dan belok 

kanan yang dimasukkan daIam nilai Q. 

e.	 Jika We - Wkeluar, hanya gerakan lurus yang dimasukkan dalam Q. 

2.	 Menghitung rasio arus masing-masing pendekat dengan rumus-rumus : 

FR = Q / S (3 .12) 

dengan: 

Q = arus lalulintas, daIam smp/jam 

Q = QLV + QHV * empHv+ QMC * empMc (3.13) 

3.	 Memberi tanda rasio arus kritis atau tertinggi (FRcRIT) pada tiap fase. 

4.	 Menghitung rasia arus simpang sebagai jumlah dari nilai-nilai FR 

IFR = L (FRcRIT) (3.14) 

5.	 Mcnghitung rasio rase paJa liap lilSC scbagai rasio antara FRella dan IFR dcngun 

rUllllJS : 

PR = FRcR1T / IF.R	 (3.15) 

3.13.3.6 Waktu siklus dan waktu hijau 

I.	 Menghitung wakLu siklus sebelum penyesuaian 

Cua = (5 + 1.5 * LTT» / (1 - TFR) (3.16) 

dengan;
 

Cua = waktu siklus sebelum penyesuaian (detik)
 

LTI = jumlah waktu hilang per siklus (detik)
 

IFR = rasia arus simpang
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2.	 Menghitung waktu hijau (gi) untuk tiap fase 

gi = (cua - LTI) * PR (3.17) 

dengan: 

gl = waktu hijau dalam fase i (detik) 

Cua = waktu siklus sebelum penyesuaian (detik) 

LTl = jumJah waktu hilang per sikJus (detik) 

PR = perbandingan fase, FRcRIT / L (FRcRl'r) 

3.	 Menghitung waktu siklus yang disesuaikan berdasarkan waktu hijau dan waktu 

hilang. 

C = L g +LT (3.18). 

3.13.4 Kapasitas dan Derajat kejenuhan 

Pada langkah ini terdapat penentuan kapasitas masing-masing pendekat dan 

pembahasan mengenai perubahan-perubahan yang harus dilakukan jika kapasitas 

tidak mencukupi. 

1.	 Kapasitas dan der~iat ke:ienuhan 

a.	 Kapasitas merupakan arus lalulintas maksimum yang dapat dipertahankan. 

Dapat dihitung dengan persamaan berikut ini : 

C = S * (g/ c) (3.19) 

b.	 Oerajat kejenuhan merupakan rasio dari arus lalulintas terhadap kapasitas 

untuk suatu pendekat dapat dihitung dengan persamaan berikut ini : 

OS = Q / C :: (3.20) 

Oengan:
 

C = kapasitas, dalam smp/jam
 

S == arus jenuh, dalam smp/jam hijau
 

g/c = rasio hijau
 

Q = arus lalulintas dalam smp/jam
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2. Keperluan untuk perubahan 

Jika waktu siklus dan waktu hijau yang dihitung lebih besar dari batas atas 

yang disarankan pada bagian yang sama, derajat kejenuhan (OS) umumnya 

lewat jenuh, yang akan memyebabkan antrian panjang pada kondisi lalulintas , 
puncak. Kemungkinan untuk menambah kapasitas simpang melalui salah satu 

dari tindakan berikut, oleh karenanya harus dipertimbangkan : 

1) Penambahan lebar pendekat 

Jika mungkin untuk menambah lebar pendekat, pengaruh terbaik dari 

tindakan seperti ini akan diperoleh jika pelebaran diJakukan pada pendekat

pendekat dengan nilai rasio arus (FR) kritis tertinggi, 

2) Perubahan fase sinyal 

Jika pendekat dengan arus berangkat terlawan dan rasio belok kanan tinggi 

menunjukan nilai rasio arus (FR) kritis yang tinggi (FR > 0,8), suatu rencana fase 

alternatif dengan fase terpisah untuk lalulintas belok kanan mungkin akan sesuai. 

Penerapan fase terpisah untuk lalulintas belok kanan mungkin harus disertai 

dengan tindakan pelebaran juga, 

3) Pelarangan gerakan-gerakan belok kanan 

Pelarangan bagi satu atau lebih gerakan belok kanan biasanya menaikkan 

kapasitas, terutama JIKa hal 1111 menyebabKan pengurang 

diperlukan. Walaupun demikian pertillcallgan manajemen lalulintas yang lcput 

perlu untuk memastikan agar perjalanan oleh gcrakan belok kanan yang akan 

dilarang tersebut dapat diselesaikan tanpa jalan pengalih yang terlalu panjang dan 

mengganggu simpang yang berdekatan. 

3.13.5	 Perilaku Lalulintas 

Oalam langkah ini terdiri dari 4 langkah, yaitu : 

a.	 Persiapan 

Perhitungan dikerjakan dengan menggunakan Formulir SIG-V. 

ii" 
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b.	 Panjang antrian 

Jumlah rata-rata antrian smp pada awal sinyaJ hijau (NQ) dihitung sebagai 

jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebeJumnya (NQI) ditambah jumlah smp yang 

datang selama fase merah (NQ2). 

Untuk OS > 0.5 : 

- s* *[( S 2 (OS 1)2 S*(OS-O,S)]NQ 1 -0,2 C 0 -1) + - + C	 (3.21) 

Jika OS ~ O,S maka NQI = 0 

NQ2 =c* 1-GR *~	 (3.22)
1- GR *DS 3600........ 

dimana: 

NQI = jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya 

NQ2 = jumlah smp yang datang selama fase merah 

OS derajat kejenuhan 

GR - rasio hijau 

c = waktu siklus (detik) 

C = kapasitas (smp/jam) 

Pllnjang antrian (QT.) diperoleh dad perkaJian (NQ) dengan luas rata-rata 

yang dipergunakan per smp (20 m2
) dan pembagian dengan lebar masuk. 

QL =NQ max* 20 
Wmasuk (3.23) 

c.	 Kendaraan terhenti 

I)	 Angka henti (NS) yaitu jumlah berhenti rata-rata per kendaraan (termasuk 

berhenti terulang dalam antrian) sebelum melewati suatu simpang, dihitung 

dengan, 

NS=O,9* NQ *360 (3.24)
Q*c 
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3.14 Prediksi Kondisi Masa Yang Akan Datang 

3.14.1 Pertumbuhan Penduduk 

Menurut Sudjana (1984) dalam mengestimasi jumlah penduduk pada masa 

yang akan datang digunakan metode garis regresi. Metode garis regresi yang 

digunakan yaitu berupa metode matematik sebagai berikut : 

yt+x =a+b(x) ...............................(3.30)
 

2 

a - IpIX - IXIpX (3.31) 
- NI,X 2 -(IXY 

b - NIpX - IXI P (3.32) 
- NIX 2 -(IX)2

Dimana: 

Yl+x = jumlah penduduk pada tahun ke-n 

X = tambahan tahun dari tahun dasar 

a,b = tetapan tahun yang diperoleh dari rumlls berikut ini 

N ~ jumlah tahult 

P = jumlah penduduk per tahun 

Seteluh .iumlah penduduk pada tahlln kc-n diketahui, maka Jangkah 

seJanjutnya adalah mencari tingkat pcrtumbuhan penduduk (i) per tahun, dengan 

menggunakan rumus bunga berganda berikut ini (Suwardjoko Warpani, 1984). 

Pn = Po * (1 + i)n (3.33) 

Dimana: 

Pn = jumJah penduduk tahun ke-n 

Po = jumlah penduduk tahun dasar perhitungan 

= tingkat pertumbuhan penduduk 

n = tahun ke-n 

II 
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3.14.2 Pertumbuhan PemiJikan Kendaraan 

Menurut Sudjana (1984) datam mengistimasi pertumbuhan pemilikan 

kendaraan pada masa yang akan datang digunakan metode garis rcgrcsi. Mctodc garis 

rcgresi yang digunakan yaitu berupa mctode matematik sebagai berikut : 

J~+.I =a + b(x) (3.34) 

lLyL:x L:xL:yX-

a= NL:X -(LXY (3.35)
2 

NL:YX-LXLY 
b = NL: x _ (L X Y ~ (3.36)

2 

Dimana: 

Yt+x = jumlah kendaraan pada tahun ke-n 

X = tambahan tahun dari tahun dasar 

a,b = tetapan tahun yang diperoleh dari rumus berikut ini 

N = jumlah tahun 

Y = jumlah pemilikan kendaraan 

Setelah jumlah pemilikan kcndaraan pada tahun ke-n diketahui, maka langkah 

selanjutnya adalah mencari tingkl1t perlurnbllhull pelllilikan k~ndaraan (i) per tahun, 

dengan menggunakan rumus blJuga berganda berikut Inl (Suwardjoko Warpani, 

1984). 

Pn =Po*{1 +i)/I ~ (3.37) 

Dimana: 

Pn =jumlah pemilikan kendaraan tahun ke-n 

Po =jumlah pemilikan kendaraan tahun dasar perhitungan 

= tingkat pemilikan kendaraan 

n = tahun ke-n 

"',: 


