
TTNJAUAN PUSTAKA

2.1. Kontrol Kendaraan Pada Pcroimpangan/Intersection

Pada persimpangan arus kendaraan dari berbagai jaiur

hubunaan bertemu dan memencar meninggalkan persimpangan.

Dalam sistem transportasi jalan dikenal 2 persimpangan,

v-nfi] -y '-v — w L-4.

i. Persimpangan Sebidang

2. Persimpangan Tidak Sebidang

Pada persimpangan sebidang arus kendaraan yang

bertemu dan memencar selalu menimbulkan masalah, hal

ini soring menimbulkan kecelakaan. Pada persimpangan tidak

sebidane arus kendaraan vans bertemu dan memencar tidak

lagi menjadi masalah karena tidak bertemu secara langsung

pada jalur yang cania.

Dasar Persimpangan jalan dari segi. pondangan untuk

kontrol kendaraan adalah dengan sinyal dam tanp»a sinyal.

Persimpangan dengan sinyal beroporasi dengan adanya lampu

pongatur lalulintas. Lampu pengatur ini beroporasi dengan

tiga warna lampu yaitu merah. kuning. hijau. VJarna lampu

merah vans berarti kendaraan harus berhenti. warna. lampu

kuning yang berarti kendaraan boleh mernasuki persimpangan

apabila tidal: ada kendaraan lainnya scbelum lampu merah

menyala serta. lampxi hijau yang berarti kendaraan harus

berjalan.



2.2. Tujuan Tingkat Pelayanan Pada Persimpangan

Tingkat pelayanan jalan pada persimpangan biasanya

dipengaruhi oleh lamanya waktu penundaan yang dialami oleh

pemakai jalan. Hal ini sering terjadi pada persimpangan

jalan sebidang yang menggunakan rambu-rambu lalulintas

(traffic light). Lamanya waktu penundaan (delay) ini

sangat berpengaruh sekali kepada pemakai jalan tersebut.

Delay ini merupakan ukuran dari kegelisahan pengemudi,

tingkat frustasi pengemudi penggunaan bahan bakar dan

waktu perjalanan yang hilang. Tingkat pelayanan dalan

bentuk rata-rata waktu berhenti tiap kendaraan dalam

periode selama 15 menit.

Penundaan merupakan hal yang komplek tergantung dari

beberapa variabel yang meliputi kualitas pergerakan,

Panjang, putaran, waktu hijau dan perbandingan antara

volume dengan kapasitas (v/c) untuk kendaraan jalur

jalan.

Hubungan antara tingkat pelayanan dengan waktu tunda

dapat digolongkan beberapa tingkat seperti dalam tabel 2.1

berikut ini:



'abel 2.1 Kateaori Tingkat Pelayanan.

Tingkat Pelayanan Waktu Tunggu Kendaraan

{detik/kendaraan)

A

B
r*
•s

D

E

F

< 5.0

5,1 - 15,0

15,1 - 25,0

25,1 - 40,0

40,1 - 60,0

> 60,0

Sumber: HCM 1985

Tingkat pelayanan A menggambarkan pengoperasian

dengan penundaan sangat rendah yaitu kurang dari 5,0 detik

per kendaraan. Hal ini terjadi jika pergerakan sangat baik

dan sebagian kendaraan lewat Belama fase hijau serta tidak

berhenti sama sekali. Panjang putaran yang pendek dapat

juga mengurangi penundaan.

Tingkat pelayanan B menggambarkan pengoperasian

dengan penundaan 5,1 sampai 15,0 detik per kendaraan. Pada

urnumnya. terjadi pergerakan yang baik atau panjang putaran

yang pendek. Lebih banyak kendaraan yang berhenti dari

tingkat pelayanan A yang menyebabkan penundaan rata-rata

lebih tinggi.

Tingkat pelayanan C menggambarkan pengoperasian

dengan penundaan 15,1 sampai 25,0 per detik kendaraan.

Penundaan yang lebih tinggi diakibatkan oleh pergerakan

kendaraan yang sedang-sedang saja dan panjang putaran yang

lebih lama. Jumlah kendaraan yang berhenti sudah cukup

banyak walaupun beberapa diantaranya masih dapat melewati
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persimpangan tanpa berhenti.

Tingkat pelayanan D mengambarkan pengoperasian dengan

penundaan 25,1 sampai 40,0 detik per kendaraan. Pada

tingkat pelayanan D pengaruh kemacetan mulai terlihat

jelas. Penundaan yang lebih lama mungkin disebabkan oleh

kombinasi pergerakan yang tidak mungkin menguntungkan,

waktu putaran yang lama atau tingginya v/c. Pada tingkat

pelayanan ini banyak kendaraan yang terhenti dan proporsi

kendaraan yang bergerak menurun. Kegagalan pergerakan yang

individual mulai terlihat.

Tingkat pelayanan E menggambarkan pengoperasian

dengan penundaan 40,1 sampai 60,0 detik per kendaraan. Ini

dianggap sebagai batas penundaan yang masih dapat

diterima. Penundaan yang tinggi pada urnumnya disebabkan

oleh pergerakan yang terganggu, panjang putaran yang lama

dan tingginya atau perbandingan v/c. Kegagalan putaran

individual mulai terlihat.

Tingkat pelayanan F menggambarkan pengoperasian

dengan penundaan lebih besar dari 60,0 detik per

kendaraan. Ini dianggap sebagai penundaan yan tidak dapat

diterima oleh sebagian besar pengemudi. Kondisi ini

terjadi disebabkan oleh tingkat kejenuhan yang tinggi,

dimana arus datang melebihi kapasitas persimpangan. Ini

terjadi pada perbandingan v/c lebih besar dari 1.00 dengan

beberapa kemacetan putaran individual. Pergerakan yang

tersendat dan panjang putaran yang lama mungkin menjadi



penyebab utama dari tingkat penundaan yang demikian.

2.3. Nilai Konversi Satuan Mobil Penumpang

Pada suatu jalan, lalulintas yang ada terdiri dari

berbagai jenis kendaraan. Tiap jenis kendaraan mempunyai

ukuran, berat dan kemampuannya berjalan, tipe atau jenis

kendaraan yang melewati suatu jalan akan mempengaruhi

volume jalan tersebut. Volume ini akan mempengaruhi

kapasitas atau tingkat pelayanan.

DLLAJR telah menetapkan nilai konversi untuk tiap

kategori kendaraan seperti tercantum dalam tabel 2.2

berikut ini :

Tabel 2.2 Nilai Konversi SMP untuk kategori Kendaraan

Jenis Kendaraan Nilai Konversi

Mobil Penumpang 1.0

Pick UP 1.0

Truck 3,0

Bus 3,0

Mobil Gandeng 3,0

Sepeda Motor 3,0

Sepeda 0,25

Beoak 0,50

Andong 7,0

Sumber: DLLAJR (1990)

2.4. Kapasitas Persimpangan Jalan

Kapasitas adalah arus maksimum yang dapat melewati

persimpangan menurut kondisi jalan, kondisi lalulintas dan

kontrol yang berlaku. Interval waktu yang digunakan untuk
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analisa kapasitas adalah 15 menit. Sedangkan satuan

kapasitas itu sendiri dinyatakan dalam kendaraan per jam

(Vechicle per hours = Vph atau SMP/jam)

Geometrik persimpangan yang mempengaruhi kapasitas

persimpangan adalah dalam hal jumlah lajur, lebar lajur,

serta penggunaan daerah persimpangan sepeti tempat parkir

dan Iain-lain,

Kapasitas persimpangan dengan lampu lalulintas

(traffic light) berdasarkan konsep arus jenuh dan angka

arus jenuh. Angka arus jenuh didefinisikan sebagai jumlah

arus maksimum yang dapat melewati persimpangan atau

kelompok jalur pada kondisi yang ada. Yang dimaksud

kondisi jalan yang ada adalah bahwa jalan tersebut atau.

kelompok jalur tersebut memiliki waktu nyata 100% sebagai

waktu hijau. effekt if .

2.5. Gerakan Lalulintas Yang Terkoordinasi

Sinyal lalulintas dengan siklus waktu tetap sepanjang

jalan atari di suatu area biasanya bertujuan memungkinkan

sekelompok kendaraan berjalan bersama tanpa berhenti.

Volume lalulintas dengan koordinasi sinyal dan selang

waktu. yang baik dengan berbagai cara diperkirakan berkisar

antara 757,57 m sampai lebih dari 1,5 Km, ternyata sangat

efektif dalam menghasilkan arus lalulintas yang lancar. Di

lain pihak, bila jalan dipenuhi kendaraan sampai mencapai

batas kapasitas, koordinasi sinyal biasanya kurang efektif
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dalam menghasilkan aliran yang lancar.

Empat buah sistem koordinasi yaitu :

a. Serentak (simultaneos)

b. Berganti-ganti (alternate)

c. Porgresif terbatas (limited-progresive) dan

d. Progresif fleksibel (flexible progresive)

Masing-masing sistem koordinasi trsebut dijelaskan

sebagai berikut :

2.5•T Si stem Serentak

Semua indikasi warna pada suatu jalan menyala pada

saat yang sama. Karena kesalahan ini dan kekurangan

lainnya. sistem ini jarang digunakan lagi sekarang.

2 5-2. Sistem Berganti-ganti (alternate system)

Adalah sistem dimana semua indikasi sinyal berganti

pada waktu yang sama. tetapi sinyal ataxi kelompok sinyal

pada jalan tertentu di d.ekatnya memperlihatkan warna yang

berlawanan. Sistem ini bekerja baik pada jalan tunggal

dengan jarak antar blok yang hampir sama. Selain itu juga

terbukti efektif untuk mengatur lalulintas di jalan pusat

kota yang terletak beberapa blok didekatnya, tetapi hanya

bila panjang blok hampir sama dengan di kedua jxirusannya.

Pada sistem berganti-ganti di daerah yang luas, indikasi

siklus hijau dan merah harus sama panjang. Pembagian

siklus seperti ini memadai untuk perpotongan dua buah
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jalan utama. tetapi akan memberi waktu hijau yang terlalu

panjang pada jalur minor yang memotong arteri utama.

Kerugian lainnya adalah pada jalan dengan volume lalu

lintas besar. bagian akhir kelompok kendaraan terpaksa

beberapa kali berhenti dan bahwa pengatur pada kondisi

lalulintas yang berubah-ubah merupakan hal yang sulit.

2.5.3. Sistem Progresif Sederhana (Simple Profiresive

System)

Adalah sistem yang berpedoman pada panjang siklus

yang unrum dan dilengkapi dengan indikasi sinyal "jalan"

secara terpisah pada tiap persimpangan guna menyesuaikan

gerakan lalulintas. Sistem ini memungkinkan terjadinya

arus kelompok kendaraan yang lancar atau hampir lancar

sesuai dengan kecepatan rencana pada paling tidak satu

jurusan serta menghalangi kecepatan kendaraan diantara dua

sisinya. Lampu yang kelap kelip dapat diganti dengan

indikasi sinyal normal bila volume lalulintas berkurang.

2.5.4. Si stem Proeresif Pleksifrel (flexible—prOCTesif

Adalah suatu sistem yang memiliki suatu mekanisme

pengendalian induk untuk mengatur pengendalian pada tiap

sinyal. Pengatur ini tidak hanya memberikan koordinasi

yang baik antara sinyal-sinyal, tetapi juga memungkinkan
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perubahan panjang siklus, pembagian siklus dan penggantian

kerugian pada interval di sepanjang hari. Contohnya,

panjang siklus seluruh sistem dapat diperpanjang pada jam

sibuk untuk mengurangi kehilangan waktu. Lampu kelap kelip

dapat digunakan bila waktxi sinyal yang berturut-turut

dapat dilakukan guna memenuhi gerakan lalulintas yang

cukup besar, seperti pada lampu lalulintas yang bergerak

menuju kota di pagi hari dan keluar kota di sore hari.

Sekali lagi perubahan pembagian siklus pada persimpangan

khustis dapat dilakukan.

(Clarkson H. Oglesby dan R. Gray Hicks, Teknik Jalan

Raya. Hal 395-396. tahun 1938)


