
_._-------
-----_._"----- 

BAB11 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sistem Lampu Lalu Iintas 

Menurut Oglesby. C.H. & Hicks R.G.(1994), lampu lalu hntas 

didefinisikan sebagai semua peralatan pengatur lampu lalu lintas yang 

menggunakan tenaga listrik kecuah lampu kedip (flasher). rambu dan marka 

jalan. Setiap pemasangan lampu lalu lintas bertujuan untuk memenuhi satu atau 

lebih fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1.	 mendllpllt gcrakan lalu lintas yang teratur. 

2.	 meningkatkan kapasitas lalu lintas pada persimpanganjalan. 

3.	 mengurangi frekuensi kecelakaan. 

4.	 mengkoordinasikan lalu lintas pada kondisi jamk sinyal yang cukup baik, 

sehingga aliran lalu lintas tetap beIjalan menerus pada kecepatan tertentu. 

5.	 memutuskan arns lalu lintas tinggi agar memungkinkan adanya 

penyeberangan kendaraan lain atau p~jalan kaki. 

6.	 pengatur penggunaan jalur lal u \intas 

7.	 sebagai pengendali pertemuanjalan padajalan masukjalan bebas hambatan 
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8. memutus arus lalu lintas bagi lewatnya kendaraan darurat (ambulance) 

2.2. Konflik 

Menurut Hobbs, F.D. (1997) suatu pertemuan jalan (junction) yang 

umum dengan jalur tunggal dan jalur keluar terdapat titik konflik berupa 

merging, diverging dan crossing yang berpotensi terjadinya konflik dan 

tabrakan kendaraan. Jumlah konflik terjadi setiap jamnya pada masing-masing 

pertemuan jalan dapat diketahui dengan eara mengukur volume aliran untuk 

seluruh gerakan kendaraan. Masing-masing titik berkemungkinan menjadi tempat 

terjadinya keeelakaan dan tingkat kaparahan keeelakaannya berkaitan dengan 

kecepatan relatif suatu kendaraan. Apabila ada pejalan kaki yang menyeberang 

jalan pada pertemuan jalan tersebut, konflik langsung kendaraan dan pejalan kaki 

dan arah aliran kendaraan dan pejalan kaki. Pada saat pejalan kaki menyeberang 

jalur pendekatan, 24 titik konflik kendaraan/pejalan kaki terjadi pada 

pertemuan jalan tersebut, dengan mengabaikan gerakan diagonal yang 

dilakukan oleh pejalan kaki. Adapun tempat persilangan aliran pejalan kaki dan 

kendaraan pada arns persilanganjalan dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut. 
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Tempat penggabungan arus Tempat-tem.::2:;han arus 
~~ 

Jalur pejalan kaki 

Persilangan tidak tegak lurns Persilangan tegak lurns 

li+ 
Jalur persilangan pejalan kaki dengan kendaraan = 24 
Jalur persilangan kendaraan dengan kendaraan = 16 
Jalur penggabungan dan p'emisahan kendaraan = 16 

Gambar 2.1. Titik konflik persimpangan arus kendaraan dan pejalan kaki 

Sumber :. Hobbs, F.D, 1997 

Suatu operasi yang paling sederhana ialah hanya melibatkan suatu 

manuver penggabungan, pemisahan atau penyilangan dan memang hal ini 

diinginkan sepanjang mungkin, untuk menghindari gerakan yang banyak dan 

berkombinasi yang kesernuartya ini agar diperoleh pengoperasian yang 

sederhana. Biasanya terdapat batas pemisah dari aliran yang paling disenangi 

(prioritas) dan kemungkinan gerakan yang terkontrol dibuat terhadap dan 

sebuah al iran sekunder. Keputusan untuk menerima atau menolak sebuah gap 

disarankan kepada pengemudi dari aliran yang bukan prioritas. 
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2.3.	 Optimasi Waktu Siklus 

Menurut MKJl 1997, waktu siklus adalah waktu urutan lengkap dari 

indikasi sinyal dalam suatu pendekat. Besamya waktu siklus yang disarankan 

adalah sebagai berikut:
 

Tabel 2.1. Waktu sikl -- disarank-------~ 

Tipe Pengaturan Waktu siklus yang layak (detik) 

Penggunaan dua-fase 
Penggunaan tiga-fase 
Penggunaan empat-fase 

40-80 detik 
50-100 detik 
80-130 detik 

Sumber:1{KJI,1997 

Nilai-nilai yang lebih rendah yang dipakai untuk simpang dengan lebar 

< 10 m, mlai-mlai yang lebih tinggi untuk jalan yang lebih lebar. Waktu siklus 

yang lebih rendah dari yang disarankan akan menyebabkan kesulitan bagi 

pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Waktu siklus yang lebih besar dari 130 

detik harus dihindari kecuali untuk kasus yang sangat khusus ( simpang sangat 

besar ), karena hal ini akan menyebabkan kerugian dalam kapasitas keselumhan. 

Jika perhitungan menghasilkan waktu siklus yang jauh lebih tinggi dari 

batas yang disarankan, maka hal im menandakan bahwa kapasitas dari daerah 

simpang tersebut tidak mencukupi. 

2.4. Penelitian yang pernah dilakukan. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan dengan kineIja slmpang 

bersinyal yang pemah dilakukan adalah sebagai berikut. 

1.	 A. Roedy Pratiko (2002), dalam tugas akhir yang beIjudul "Evaluasi 

Penanganan Simpang Ring Road Gamping Pada Pertigaan Jalan Wates 
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Jalan Gamping Daerah Istimewa Yogyakarta) ", mendapatkan basil analisis 

pada jam puncak menunjukkan bahwa fasilitas lalu lintas segmen jalan 

masih memadai dengan nilai derajad kejenuhan (DS) tertinggi sebesai 

0,190 pada ruas jalan gamping sebelah timur. Hasil analisi pada jam 

puncak untuk fasilitas lalu lintas simpang bagian timur menunjukkan 

terjadi tundaan (delay) selama 43,07 detik/smp dan tingkat pelayanan 

berada pada tingkat E. Dengan pengaturan ulang lama waktu hijau untuk 

setiap pendekat, tingkat pelayanan dapat dinaikkan menjadi D dengan lama 

waktu tundaan sebesar 38,09 detik/smp. Untuk simpang bagian barat, 

menunjukkan bahwa teJjadi tundaan (delay) selama 27,45 detik/smp dan 

tingkat pelayanan berada pada tingkat D, dengan pengaturan ulang lama 

waktu hijau untuk setiap pendekat, tingkat pelayanan dapat dinaikkan 

menjadi C dengan lama tundaan sebesar 24,87 detik/smp. 

2. Ivan Haristyawan dan Wiwik permadi (2003), dalam tugas akhir yang 

berjudul Analisis Tingkat Pclayanan Lalu lintas Pada Persimpangan 44 

Jokteng Kulon - Gading - Jokteng Wetan Yogyakarta". Mendapatkan hasil 

bahwa kategori tingkat pelayanan menurut HCM 1994 pada ketiga simpang 

tersebut adalah F dan kondisi lampu lalu lintas tidak memberikan koordinasi 

yang baik. Lama penundaan pada simpang Jokteng Kulon adalah 280,9814 

detik per kendaraan, simpang Gading adalah 1091,2572 detik per kendaraan 

, dan pada simpang Jokteng Wetan 1475,8064 detik. Pemecahannya dengan 

menyamakan waktu siklus pada ketiga simpang tersebut menjadi .78 detik. 

Hal ini menyebabkan tingkat pelayanan pada ketiga simpang tersebut 
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menjadi naik sebesar 44,8046 detik pada persimpangan Jokteng Kulon, 

436,9107 detik per kendaraan pada persimpangan Gading, dan 741,3756 

detik per kendaraan pada persimpangan Jokteng Wetan. 
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