
BAB IV

LANDASAN TTEORI

4.1. Pejalan Kaki ("pedestrian")

Maksud dari bab ini adalah untuk menjelaskan prinsip

dasar arus pejalan kaki dan untuk menunjukan keseluruhan

rangkaian kerar.gka kerja, dan prosedur untuk menganalisis

fasilitas-fasiiitas pejalan kaki, gambaran tersebut

terbatas untuk "sidewalk" dan "crosswalk" pada "street-

corner", tetapi teknik analisis ini dapat diaplikasikan

untuk fasilitas lain dari pejalan kaki.

Dalam analisis ini perlu memperhatikan prasarana dan

kriteria-kriteria yang harus dipenuhi.

4.1.1. Prasarana teknik untuk kontrol dan keaaianan

pejalan kaki

Prasarana teknik untuk kebutuhan pejalan kaki

terciri dari :

a. "Sidewalk" adalah lajur pejalan kaki yang berada

pada salah satu sisi atau kedua sisi jalan raya.

Fungsinya adalah khusus untuk lalu lintas pejalan

kaki sehingga terpisah dari arus lalu lintas

kendaraan.

b. "Crosswalk" adalah suatu lajur yang dibatasi oleh

garis-garis warna putih yang melintang sepanjang

lebar perkerasan dengan lebar tertentu. Fungsi utama
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"crosswalk" adalah untuk ^ngkcnsentrasikan
Penyeberang jalan pada lokasi tertentu.

c •'Pedestrian refuge" adalah pulaulalu lintas atau
daerah perlindungan pejalan kaki, berfungsi sebagai
lajur pada suatu jalan yang sangat bermanfaat bagi
Pezberhentian sementara penyeberang jalan apabiia
menyeberang! jalan yang lebar.

d. Sinyal penyeberangan jalan adalah sinyal lalu lintas
yang dikombinasikan dengan penggunaan "zebra
crossing" untuk memperoleh efektifitas yang lebih

tinggi dari penggunaan lajur penyeberangan. Dengan
adanya sinyal penyeberangan jalan pengaturan
Penyeberangan jalan akan lebih baik, keiancaran lalu
lintas akan lebih terjamin, serta mengurangi resiko
kecelakaan akibat penyeberangan jalan. Pemakaian
sinyal penyeberangan jalan sebagai tambahan kontrol
lalu lintas yang biasanya diperiukan pada lokasi
dimana volume i0i„ i^„j_M- la"u Imtas can penyeberang jalan
tinggi.

e- "Pedestrian tunnels" atau "overpassed" adalah suatu
Prasarana lalu lintas yang digunakan pada lokasi

tingkat bahayanya tinggi bila penyeberang langsung
melintasi jalan.

4-1.2. Tingkat pelayanan dilajur setapak ("walkways")
Kriteria untuk tingkat pelayanan ("Level Of

Service") pada arus pejalan kaki didasarkan pada
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Pangukuran-pengukuran yang subyektif dan mungkin tidak
tepat benar dengan kenyataan yang ada. Meskipun demikian
bunan hal yang tidak mungkin untuk menetapkan Jangkauan
1-s tiap pejalan kaki, laJu arus peJaUn kaR. atau
volume pejalan kaki dan kecepatan yang dapatdipakai
ontuk mengembangkan kriteria kualitas arus.

Kecepatan adaiah salah satu kriteria tingkat
pelayanan yang dinak-n-; ,-i„i

11 analisis LOS, dengan mudah

kecepatan dapat dia.ati dan diukur. Pada kecepatan 150
«/min (45 m/.enit) atau kurang, sebagian besar pejalan
k.kx menuju ke suatu cara berja!an dengan kaki terseret
yang tidak waiar r-=mK"ajar. Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa
kecepatan ini berh-'innn-^ jberh.oungan dengan sejumlah ruang untuk
pejalan kaki mulai D=d* i*nr*uiai p_da jangkauan 6-8 ftVped (0,56-0,74
mVped). Untuk ruang 15 ftVped M qq *, ,,n /ped (1,39 rnVped) atau kurang
Pejalan kaki yang lambat ter-^ak^ uh-h

e -aksa lebih memperlambat

Jaiannya. Pejalan kaki paiing Cepat tidak dapat me„caPai
kecePatan yang dipiiinyaitu 350ft/min (lOBm/menit)
hingga luasan yang terqpHia v~ ^S lersedla berada di atas 40 ftVped
(3,72 mVped).
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Gambar 4.1. Hubungan antara kecepatan pejalan kaki

dengan ruang yang tersedia.

Sumter : Pushkarev, (1975), dalam HCM,

(1385).

Ada indikator signifikasi yang dari tingkat

pelayanan, salah satu contoh adalah kemampuan pejalan

kaki yang lain, ini ditunjukan oleh Fruin (1971) dalam

gambar 4.2. Halaman berikutnya.
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Gambar 4.2. Kubungan ruang yang tersedia dengan

probabilitas terjadinya konflik antar

pejalan kaki.

Sumber : Fruin, (1971). dalam HCH,(1955)

Kemampuan ini berkurang pada luasan di bawah

jangkauan 35 sampai 40 ftVped (3,25 -3,72 mVped). Di

atas tingkat itu Fruin menyatakan bahwa kemungkir.an

menghentikan atau menghalangi cara berjalar. yang wajar

terkurangi sampai nol. Di bawah 15 ftVped (1,39 mVped),

secara virtuil (maya) setiap gerakan menyeberang arus

menimbulkan suatu konflik. Keadaan tersebut berlaku pula

pada kemampuan pejalan kaki mendahului pejalan kaki yang
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Paling lambat. Gerakan mendahului tidak akan menimbulkan
gangguan arus sepanjang ruang yang tersedia di atas 35

ftVped (3,25 mVped). Namun gerakan mendahului menjadi
sulit dilakukan alokasi ruang jatuh ke nilai 13 ftVped
(1,67 mVped), suatu titik •di mana gerakan mendahului
bisa dikatakan tidak mungkin.

Indikator tingkat pelayanan yang lain adalah

kemampuan untuk menjaga arus pada arah arus yang kecil

yang berlawanan dengan arus utama pejalan kaki. Di dalam

kasus ini bukti kuantitatif tampaknya agak kurang tepat.
Dari arus pejalan kaki yang secara kasar dapat dikatakan
seimbang untuk setiap arah, ada sedikit pengurangan dal;

kaPasitas lajur pejalan kaki dibandingkan arus pejal;
kaki yang hanya searah. Arah arus cenderung membuat suatu
pemisah yang menemoati seb==Mqn -m-^cf^r,--^^x =>cu_^ian rucgan secara

proposional pada lajur setapak ("walkway").

Di dalam KCM 1985 disebutkan bahwa pergerakan

Pejalan kaki pada "sidewalk" dipengaruhi cleh kehadiran

Pejalan kaki yang lain, bahwa Pada luasan di atas 40

ftVped (3,72 mVped). Pada 60 ftVped (5,57 mVped)
pejalan kaki yang diamati cenderung berjalan dalam pola

sebuah papan catur ("checkerboard"), dari pada saling
berturutan atau saling berjajar satu sama lain.

Observasi-observasi yang serupa ini menvarankan bahwa

ruangan di atas 100 ft'/ped (9,29 mVped) dibutuhkan

untuk melakukan gerakan yang benar-benar bebas tanpa

konflik, dan bahwa pada 130 ftVped (12,08 mVped)

.am

Lan
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masing-masing pejalan kaki tidak lama saling terpengaruh
oleh kehadiran yang lain.

Kriteria tingkat pelayanaan pejalan kaki dapat

cilihat pada tabel 4.1. Ukuran utama yang digunakan untuk

menentukan tingkat pelayanan pejalan kaki adalah ruang

("space"), kebalikan dari kepadatan ("density").

Kecepatan rata-rata dan laju arus atau volume

diperuntukan sebagai kriteria pembantu. Kapasitas diambil

sebesar 25 ped/men/ft sebagai nilai yang mewakili dari

gambar 4.3. Dan gambar 4.4. Pada halaman berikutnya.

Taoel 4.1. Tingkat pelayanan pejalan kaki pada

"walkways"

Tingkat
Felayanan

Ruang
(mz/ped)

Perkiraan kecepatan dan arus

kec.rata2
S

(m/men.)

laju arus
V

(ped/men/
ft)

rasic

vol./kap

A

B

C

D

E

>12,08
> 3,72
> 2,23
> 1,39
> 0,56

^ 79,25
> 76,20
^ 73,15
> 68,58
> 45,72

< 2

< 7

< 10

< 15

< 25

< 0,08
< 0,28
< 0,40
< 0,60
^ 1,00

F < 0,56 < 45,72 variabel

Sumber : HCM (1985)
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TINGKAT PELAYANAN (LOS) C

Ruang pejalan kaki :

S 15 ftVped (2,23 mVped).

Pada LOS Cruangan yang cukup

tersedia untuk memilih kece

patan yang wajar, dan juga
_i

untuk saling mendahului, ter-

utama untuk arus searah. Pada --ondi^i ~-', .i-o.ua. .-.onaibi c._a arus yang

berla^anan atau ada gerakan se.otong ,ari saving,
terjadi konflik kacll, dan keoepE..an serta ToluBe ^.^
lebih rendah.

TINGKAT PELAYANAN (LOS) D

Ruang pejalan kaki :

^ 15 ftVped (1,39 mVped).

Pada LOS D, kebebasan untuk

memilih kecepatan dan untuk

saling mendahului terbatas.

Pada kondisi ada arus yang

berlawanan atau arus memotong, kemungkinan terjadiny

»--. — _

-——.,©

konflik tinggi, d an untuk menghindari konflik itu

memerlukan pengubahan kecepatan can posisi

TINGKAT PELAYANAN (LOS) E

Ruang pejalan kaki :

^ 6 ftVped (0,56 mVped).

Pada LOS E, bisa dikatakan



kecepatan normal seluruh pe

jalan kaki terbatas, sering

kali dibutuhkan penyesuaian

cara berjalan. Pada tingkat

terendah dari LOS ini gerakan

maju hanya mungkin dilakukan

dengan cara mendesak. Ruang untuk mendahului pejalan kaki

yang paling lambat tidak cukup tersedia. Arus memotong

atau membalik hanya mungkin dilakukan dengan tingkat
kesulitan yang ekstrim.

TINGKAT PELAYANAN (LOS) F

Ruang pejalan kaki :

< 6 ftVped (0,56 mVped).

Pada LOS F, seluruh kecepatan

berjalan sungguh-sungguh ter

batas, pergerakan kedepan

hanya dapat dilakukan dengan

mendesak. Sering kali terjadi persinggur.gan an tar pejalan

kaki yang tidak dapat dihindarkan. Arus memotong dan mem

balik bisa dikatakan tidak mungkin. Karakteristik ruangan

ini lebih menyerupai antrian daripada arus peri
pejalan kaki.

pergerakan

Gambar 4.5. Ilustrasi tingkat pelayanan pada

"walkway "
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4.1.3. Tingkat pelayanan pada daerah antrian ("queuing
area")

Pada dasarnya penggunaan ruang yang tersedia bagi

pejalan kaki seperti pengukuran tingkat pelayanan "LOS"

Pada lajur setapak "walkways". Di dalam area ini pejalan

kaki berdiri untuk sementara waktu guna mendapat

kesempatan menyeberang atau menunggu untuk mendapat
Pelayanan. Tingkat pelayanan pada daerah antrian.ini

dihubungkan dengan ruang rata-rata yang tersedia untuk

setiap pejalan kaki dan derajat mobilitas yang diijinkan.

Dalam keadaan padat dan berdesak-desakan hanya ada
sedikit ruang untuk bergerak guna bersirkulasi.

Gambaran tingkat pelayanan "LOS" untuk ruang berdiri

didasarkan pada ruang rata-rata untuk pejalan kaki,
kenyamanan dan derajat mobilitas internal seperti yang
telah diulas dalam gambar 4.6.

Daerah untuk berdiri dalam katagori LCS E yaitu pada

luasan 2-3 ftVped hanya mungkin terjadi di elevator

atau di tempat transit kendaraan umum yang sangat padat.

Pada luasan 3-7 ftVped, secara tipikai masih dapat

dilakukan pergerakan. Ini umumnya terjadi pada "sidewalk"

atau "street corner" dimana sekelompok besar pejalan kaki

menanti untuk menyeberang. Daerah tunggu dimana ruang

yang lebih luas dibutuhkan untuk sirkulasi seperti di

lobi gedung pertunjukan dan peron terminal ungkutan umum,
membutuhkan LOS yang lebih tinggi.



TINGKAT PELAYANAN (LOS) A

luas yang ditempati pejalan kaki

rata-rata 13 ftVped (1,21 mVped).

Spasi rata-rata antar pejalan kaki

adalah 4 ft (1,22 m).

Gambaran :

Berdiri dan bersirkulasi bebas dapat dilakukan tanp:
mengganggu yang lain dalam antrian.

TINGKAT PELAYANAN (LOS) B

Luas yang ditempati pejalan kaki

rata-rata : 10-13 ftVped (0,92-

1,21 mVped ) .

Spasi rata-rata antar pejalan kaki

adalah : 3,5-4 ft (1,07-1,22 m).

Gambaran :

Berdiri dengan kemungkinan sebagian sirkulasi terbat;
untuk menghindarkan saling mengganggu dalam antrian.

TINGKAT PELAYANAN (LOS) C

Luas yang ditempati pejalan kaki

rata-rata : 7 - 10 ftVped (0,65-

0,92 mVped) .

Spasi rata-rata antar pejalan kaki

adalah : 3,0-3,5 ft (0,91-1,07 m).

Gambaran :
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Berdiri dengan kemungkinan sirkulasi terbatas untuk

seluruh daerah antrian, kepadatan ini masih dalam

jangkauan kenyamanan.

TINGKAT PELAYANAN (LOS) D

Luas yang ditempati pejalan kaki

rata-rata : 3 - 7 ftVped (0,2?-

0,65 mVped).

Spasi rata-rata antar pejalan kaki

adalah : 2,0-3,0 ft (0,61-0,91 m;.

Gambaran :

Dapat dilakukan berdiri tanpa saling menyentuh, sirkulasi

sangat terbatas di dalam daerah -antrian, pergerakan ke

suatu arah mungkin hanya dilakukan satu kelompok, lama

waktu menunggu dalam kepadatan seperti ini tidaklah
nyaman.

TINGKAT PELAYANAN (LOS) E

Luas yang ditempati pejalan kaki

rata-rata : 2 - 3 ftVped (0,1S-

0,27 mVped).

Spasi rata-rata antar pejalan kaki

adalah : 2 ft (0,61 m) atau kurang.

Gambaran :

Berdiri dengan saling bersentuhan badan tak dapat dihin

darkan, sirkulasi dalam antrian tidak mungkin dilakukan

dan antrian seperti ini hanya dapat dilakukan dalam waktu

frftt1*^



ama keadaannyayang singkat, sebab dalam waktu yang 1

sangat tidak nyaman.

TINGKAT PELAYANAN (LOS) F

Luas yang ditempati pejalan kaki

rata-rata : 2 ftVped (0,19 mVped)

atau kurang.

Spasi rata-rata antar pejalan kaki

adalah kontak langsung antar person.

Gambaran :

Semua crang dalam antrian berdiri dengan badan saling
bersentuhan dengan orang sekelilingnya, kepadatan ini
menimbulkan ketidak nyamanan

yang ekstrim, tidak ada gerakan yang mungkin dilakukan

dalam antrian, dalam kepadatan ini akan menimbulkan
kepanikan.

Gambar 4.6. Tingkat pelayanan untuk daerah antrian

Sumber : HCM, 1985

Penetuan dari tingkat pelayanan ini tergantung
pergerakan pejalan kaki dan ruang tunggu yang ada.

Daerah "sidewalk" dan "street corner" yang tepat

bertemu dengan "crosswalk" mempunyai masalah yang lebih

besar dibandingkan dengan bagian "sidewalk" yang tidak

terjadi pertemuan dengan "crosswalk" karena arus pejalan

kaki yang menerus, Karena terkosentrasinya aktifitas ini
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maka perlu disediakan sebagian ruang untuk tempet

menunggu bagi pejalan kaki yang akan menyeberang. Jadi

ada dua jenis kebutuhan ruang pejalan kaki di daerah ini
yang harus disediakan yaitu :

1. Daerah sirkulasi, dibutuhkan untuk, (a) pejalan kaki

menyeberang jalan selama fase hijau, (b) pergerakan

pejalan kaki yang akan bergabung dengan antrian

selama fase merah, dan (c) pergerakan yang menerus

pada "sidewalk" tapi tidak menyeberang.

2. Ruang tunggu, dibutuhkan untuk pejalan kaki yang
menunggu selama fase merah.

POLA PERGERAKAN PEJALAN KAKI

PADA DAERAH PERTEMUAN

1 Wb ^_

ROSSWALK

wc

-Wa-

SIDEWALK

Gambar 4.7. Pola pergerakan pejalan kaki

•'••)
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Analisa yang tepat pada daerah pertemuan "sidewalk"

dan "crosswalk" atau disebut juga daerah tunggu ini agak

sulit dilakukan karena banyaknya kombinasi pegerakan yang

mungkin terjadi, seperti diilustrasikan dalam gambar 4.7.

Tiap pergerakan dalam daerah ini bisa lurus arahnya,

belok ke kiri atau ke kanan. Ini mengakibatkan

pengumpulan data di lapangan yang akurat pada lokasi yang

sibuk hampir merupakan tugas yang tidak mungkin

dilaksanakan. Metode penyelesaian yang digunakan relatif

mudah cikerjakan dan layak untuk mengidentifikasi masalah

ci lckasi studi dan penentuan tingkat pelayanan akan

diuraikan lebih rinci pada bagian selanjutnya dari
tulisan ini.

Setelah diperoleh hasil dari analisis LOS dapat

disimpulkan apakah daerah studi ini memerlukan langkah

?erbai>:an atau tidak. langkah-langkah perbaikan itu dapat

berupa pelebaran "sidewalk" atau perubahan dalam

pewaktuan sinyal. Pengidentifikasian adalah tujuan utama

dari penggunaan LOS sebagai alat analisis.

Daerah tunggu berfungsi sebagai zone ruang-waktu

bagi pejalan kaki yang sedang menunggu maupun yang

melakukan pergerakan. Pejalan kaki yang menunggu untuk

menyeberang membutuhkan ruangan lebih sedikit tetapi akan

tinggai dalam waktu yang lebih lama, sedangkan pejalan

kaki yang bergerak menuntut ruangan yang lebih banyak

tetapi hanya menduduki daerah itu dalam beberapa detik.
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Pengertian ruang-waktu yang tersedia untuk aktifitas

di sini adalah sederhana saja, yaitu luasan ruang tunggu

dalam meter persegi dikalikan dengan periode waktu

analisis. Masalah akan diselesaikan adalah bagaimana

mengalokasikan ruang-waktu agar dapat memberikan r.ilai

LOS yang masih mungkin bagi pejalan kaki yang menunggu
maupun yang bergerak.

Metcde ini mengasumsikan bahwa pejalan kaki yang

berdiri menunggu berubahnya lampu sinyal membentuk suatu

antrian yang kompetitif ("compentitve queue"), dimana

setiap pejalan kaki menempati luasan 5 ftVped (0,47

mVped). Angka ini didapat dengan mengasumsikan

pertengahan dari LOS D dalam antrian (gambar 4.3.). Waktu

rata-rata pejalan kaki yang sedang bergerak menempati

ruang tunggu diasumsikan sebesar 3-5 detil;.k.

4.1.4. Tingkat pelayanan lajur penyeberangan "crosswalk"

Karakteristik arus pejalan kaki di "crosswalk1

adalah serupa dengan yang ada pada "sidewalk", dengan

dasar hubungan kecepatan, kepadatan, ruang, dan arus

teta? dengan nilai yang diamati untuk arus tidak

terganggu pada lajur setapak. Meskipun demikian kontrol

pergerakan oleh sinyal penyeberangan mengumpulkan pejalan

kaki kedalam kelompok-kelompok yang lebih padat, dan

mengubah kecepatan berjalan yang normal. Kecepatan

berjalan rata-rata di daerah penyeberangan biasanya

diambil sebesar 4,5 fet/sec . (»}
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Kcnsep dasar tingkat pelayanan pejalan kaki untuk
lajur setapak ("walkways") dapat dipakai sebagai dasar
analisa untuk "crosswalk", tetapi waktu sinyal dan efek
Pergerakan kendaraaan selama Pase hijau dapat mengubah

dugaan member! alasan analisa tingkat pelayan. Dimana
tila analisis "crosswalk" menunjukan tingkat pelayanan
Pejalan kaki yang rendah, pembatasan pergerakan kendaraan
harus nenjadi pertimbangan yang serius.

Seperti pada "sidewalk", "crosswalk" juga dapat
dianalisis sebagai zone ruang-waktu. Ruang-waktu yang
tersedia adalah hasil kali dari fase berjalan ("walk
interval"), dikurangi waktu mulai berangkat rombongan
yang diasumsikan 3 detik dpnd-^n i--oo -j„ uucli^ aengan Las daerah penyeberangan

(calam meter persegi).

4.1.5. Prosedur analisis "sidewalk" dan "crosswalk"

Analisis "sidewalk" pada ruang tunggu menuntut

Pertimbangan sejumlah daerah sirkulasi yang tersedia

ur.tuk pejalan kaki yang bergerak melalui "sidewalk", can
sejumlah luasan ruang tunggu (-hold area") yang
dibutuhkan oleh pejalan kaki yang menunggu giliran untuk

menyeberang. Ilustrasi keadaan geometrik sebuah

perpotongan antara "sidewalk" dan "crosswalk", dan arah

arus yang digunakan dalam analisa tingkat pelayanan,

dapat dilihat gambar 4.8. Pada halaman berikutnya.



GAMBARAN DAERAH PERTEMUAN

'SIDEWALK" DAN "CROSSWALK"

B

-Wb

AVab

Vco*-

Vci —

-Wa.

A.

SIDEWALK

STREET

n n
CROSSWALK

wc C

U Li U U

Lc

Gambar 4.8. Geometrik daerah pertemuan "sidewalk1

dan "crosswalk"
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Pada saat fase sinyal merah bagi pejalan kaki akan

terlihat adanya ruang tunggu terpakai serta arus pejalan

kaki untuk kedua arah. Seperti terlihat di gambar 4.9.

Pada halaman berikutnya.



GAMBARAN RUANG TUNGGU SAAT FASE MERAH

B

-Wb

A

SIDEWALK

STREET

wc
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Gambar 4.9. Keadaan ruang tunggu saat f
ase merah

Titik maksimun antrian pejalan kaki dan ruang
sirkulasi minimum pejalan kaki terjadi hanya sesaat

sebelum nyala sinyal berubah dari fase merah ke ft
hijau.

'ase

Analisis "sidewalk" dan "street corner" intir.ya

didasarkan pada suatu perbandingan ruang dan waktu yang
tersedia untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki. Hasil

kali dari ruang dan waktu adalah nilai yang menentukan
dalam analisa, karena rancangan geometrik menentukan
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ruang yang tersedia dan kontrol oleh sinyal menetukan

waktu yang tersedia

a) Langkah-langkah analisis "sidewalk"

Langkah 1 - Menentukan ruang waktu total yang tersedia

Ruang waktu total yang tersedia di "sidewalk" untuk

sirkulasi dan antrian adalah nasi kali luasan daerah

pertemuan "sidewalk" dan "crosswalk" (a) dengan waktu

(T). Untuk analisa "sidewalk" dan "crosswalk" diambil

sebesar satu siklus sinyal (C). Luasan daerah pertemuan

diperoleh dari perkalian lebar "sidewalk" dan lebar

"crosswalk" (Wa dan Wc).Disini diasumsikan tidak ada

rintangan di daerah pertemuan.

A = Wa x Wc (4 1)

TS = A x C/SO (4 2)

dimana :

A = luasan daerah pertemuan (m2)

Wa = lebar "sidewalk" (m)

Wc = lebar "croswalk" (m)

G = panjang siklus (detik)

Ts - ruang waktu total yang tersedia (m2-menit)
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Langkah 2 -Menghitung waktu tunggu di daerah tunggu
Waktu total yang dihabiskan pejalan kaki untuk

menunggu dirumuskan sebagai berikut :

Q = CVco x (R/C) x (R/2)] /60 (4.3)

dimana :

Q = waktu tunggu total (ped-menit)

Vco = Jumlah pejalan kaki per - siklus yang
menyeberang (ped/siklus)

R = waktu merah fase pedestrian (detik)

C = panjang siklus (detik)

Parameter R/C digunakan untuk memperkirakan jumlah
Pejalan kaki per-siklus yang harus menunggu saat sinyal
berubah hijau. Jumlah yang diperkirakan adalah sebesar
Vco x R/C. Dengan menganggap bahwa kedatangan calon
Penyeberang terdistribusi secara seragam maka untuk tiap
orang wakut tunggu rata-rata adalah R/2 detik. Pembagian

dengan angka 60 mengkonversikan waktu dari detik kedalam
menit.

langkah 3 - Menetapkan ruang waktu tunggu terpakai yang
dibutuhkan

Ruang waktu tunggu terpakai total yang dibutuhkan
untuk menunggu adalah hasil kali waktu tunggu total yang
telah ditetapkan pada langkah - 2, dengan luas rata-rata

yang digunakan oleh pejalan kaki yang menunggu. Luas
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rata-rata ini diambil sebesar 5 ftVped (0,46 mVped)
untuk antrian yang kompetitif.

TSh = 0,46 [Q]
(4.4)

dimana :

TSh

Q

angruang waktu tunggu terpakai total y

dibutuhkan

waktu tunggu total (ped-menit)

Langkah 4 -Menentukan ruang-wakzu yang tersedia untuk
sirkulasi pada daerah pertemuan

Ruang waktu total yang tersedia untuk sirkulasi
adalah ruang waktu total di daerah pertemuan cikurangi
ruang yang digunakan untuk menunggu.

'Sc = TS - TSh

Dengan TSc sama dengan ruang waktu total yang t
untuk sirkulasi (m-menit).

(4.5)

ersedia

Langkah 5 - Menentukan jumlah pejalan kaki total yang
bersirkulasi per-siklus

Jumlah pejalan kaki yang menggunakan waktu sirkulasi
yang tersedia selama waktu siklus adalah jumlah semua
volume pejalan kaki.



Vctot = Vci + Vco + Vab ,A ~N
(4.o)

Dimana :

Vctot = Jumlah total pejalan kaki (ped/siklus)

Langkah S - Menentukan waktu sirkulasi total yang digu
nakan oleh pejalan kaki

Waktu yang digunakan oleh pejalan kaki saat berjalan

melewati daerah "sidewalk" dan "crosswalk" didapat dari

hasil kali volume total yang bersikulasi dengan waktu

sirkulasi rata-rata yang diasumsikan sebesar 4 detik.

:c = Vctot x 4/60 (d 7)

Dimana tc sama dengan waktu total pejalan kaki
bersirkulasi.

Langkah 7 -Menentukan luas daerah sirkulasi untuk setiap
pejalan kaki

Daerah sirkulasi untuk setiap pejalan kaki

didasarkan pada "pedestrian module" dengan simbol M yang
dihitung dari ruang waktu yang tersedia untuk sirkulasi

(TSc) dibagi waktu sirkulasi total (tc).

M = TSc/tc (4.8)
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Langkah 8 -Menentukan tingkat pelayanan daerah pertemuan
Tingkat pelayanan atau LOS pada daerah pertemuan

diperoleh dengan membandingkan modul luasan pejalan kaki

(M) terhadap kriteria LOS yang telah ditetapkan dalam HCM
1985.

b) Langkah-langkah analisis "crosswalk"

Prosedur analisa untuk "crosswalk" menggunakan

prinsip yang sama dengan "sidewalk" dalam perhitungan

ruang waktu. prosedur tersebut dijelaskan dalam langkah-
langkah berikut :

Langkah 1- Menentukan ruang waktu yang tersedia

Ruang waktu yang tersedia di "crosswalk" selama satu

siklus adalah hasil kali luasan "crosswalk" dengan

interval penyeberangan. Pada keadaan dimana sinyal khusus

menyeberang tidak tersedia, waktu hijau dikurangi 3 detik

dipakai untuk menghentikan penyeberang.

A = Wc x Lc

TSw = A x G/60

dimana :

A = luasan "crosswalk" (m2 )

Wc - lebar "crosswalk" (m)

Lc = panjang "crosswalk" (m)

.(4.9)

(4.10)
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TSw = ruang waktu total yang tersedia pada

"crosswalk" selama satu siklus (m2-menit)
G =waktu hijau (interval menyeberang) (det)

Langkah 2 - Menentukan waktu penyeberangan raza-rata
Waktu rata-rata pejalan kaki menempati "oroswalk"

Ctw), didapat dari pembagian panjang "crosswalk" (L)
dengan kecepatan berjalan rata-rata. Diasumsikan rata-
rata kecepatan berjalan di "Wo„„,,K 0 .

ciosbhalh seoesar 4,5 ft/sec
(1,37 m/det).

tw = L/1,37 ..
(4.11)

Langkah 3-Menetukan waktu total okupansi "crosswalk"
Waktu okupansi total "crosswalk" adalah hasil kali

waktu penyeberangan rata-rata dengan jumlah pejalan kaki
yang menggunakan lajur penyeberangan selama satu siklus.

Tw - (Vci + Vco) tw/60
(4.12

Dimana :

Tw . waktu total okupansi "crosswalk" (detik)
Vci =vol. pejalan kaki yang masuk (ped/siklus)
Vco =vol. pejalan kaki yang keluar(ped/siklus)
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Langkah 4 - Menentukan ruang sirkulasi rata-rata dan LOS
tiap pejalan kaki

Ruang sirkulasi rata-rata yang diberikan untuk tiap

pejalan kaki ditentukan dengan membagi ruang-waktu yang

tersedia untuk menyeberang dengan waktu total penempatan

lajur penyeberangan . Ini menghasilkan modul luasan rata-

rata yang tersedia untuk tiap pejalan kaki yang

berhubungan dengan kriteria LOS (HCM 1985)

h* = TSw/Tw
(4.13)

4.2. "Delay" Kendaraan

Tingkat pelayanan kendaraan pada persimpangan dengan

menggunakan sinyal diartikan dala- batasan "delay". Waktu

tunda "delay" ini merupakan suatu tingkat ketergangguan,

tingkat frustasi, penggunaan bahan bakar, dan kehilangan

waktu bagi pengemudi. Kriteria tingkat pelayanan (LOS)

dinyatakan dalam berasan "delay", seperti terlihat pada
tabel 4.2.

Tabel 4.2. Kriteria LOS untuk persimpangan bersinyal

LOS "delay" berhenti
per kendaraan (detik)

A

B

C

D

E

F

< 5,0

5,1 sampai 15,0
15,1 sampai 25,0
25,1 sampai 40,0
40,1 sampai 60,0
> 6,0

Sumber : HCM, 1985
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"Delay" pada persimpangan adalah faktor utama yang
dipertimbangkan dalam menganalisa kemacetan lalu lintas.
Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam
mengevaluasi efisiensi dan efektifitas kontrol lalu

lintas di persimpangan, namun "delay" Pada persimpangan
adalah faktor yang paling penting. Faktor-faktor lain
yang juga dipertimbangkan antara -lain, keadaan geometrik
dan fisik di lingkungan persimpangan, biaya tingkat
pengoperasian fasilitas kontrol, tingkat keoelakaan.

Secara khusus kriteria tincrka*- r.--!„„„tmgKac P-layanan amyatakan

dengan penundaan henti rata-r-t^ -,,= ,. - ^rata rata per-riendaraan dalam

periode analisa 15 menit. W

••Delay" yang didapat dari perhitungan lapangan akan
dipakai pembanding terhadap perhitungan delay secara
teoritis. Langkah-langkah yang dilakukan untuk
menghitung "delay" dilapangan adalah sebagai berikut :

a). Pertama ditetapkan titik yang merupakan perkiraan
antrian terjauh dari garis berhenti.

b). Pada interval yang tetap (antara 10 detik sampai 20
detik), jumlah kendaraan yang berhenti sepanjang
antrian dihitung (Vs).

O. Selama seluruh waktu studi jumlah total kendaraan
yang melewati "stop line" di hitung (V)

setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan
perhitungan dengan persamaan berikut :

Delay = (2Vs x I)/V
(4.14)



dimana :

ZVs

I

V =
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jumlah pencacahan kendaraan berhenti

Interval antara pencacahan yang satu

dengan berikutnya (10-20 detik)

volume total selama waktu studi

Perhitungan "delay" dengan menggunakan rumus

"Webster, 1961", yang didasarkan pada penelitian di RRL

(Road Research Laboratoery), UK. Persamaan tersebut

belaku untuk menghitung "delay" rata-rata per-kendaraan

("average delay per vehicle") pada lengan persimpangan.

d_ c(l-A)2 [ xl
2(1-A.Z) 27(1-Z)

-!)0.65
c

V2

1/3

•*(2+5) (4.15)

dimana. :

d = delay rata-rata kendaraaan (detik)

C = waktu siklus (detik)

V = volume aktual kendaraan (SMP/detik)

x = derajad kejenuhan {= V/AS}

S = arus jenuh {= 525.W/3600} dalam (SMP/detik)

W - lebar pendekatan mulut jalan (m)

A = perbandingan waktu hijau efektif untuk fase yang

ditinjau, dengan waktu siklus {(GA-L)/C>

GA = green + amber and all red

L = "Lost time" diambil = 6 detik.W

Bisa juga digunakan rumus yang lebih simpel untuk

perhitungan "delay" yang terdapat dalam "Transportation
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And Traffic Engineering Handbook" (halaman 307), dan juga
didasarkan pada penelitian

Laboratoery), UK.

di RRL (Road Research

Cf=0,9 c(l-A)2 ^ x2
[2(l-k.X) 2T/(l-*) (4.26)

4.3. Sinyal Penyeberangan Dan Sinyal Lalu Lintas

Nyala sinyal penyeberangan ditandai dengan nyala
hijau dengan gambar orang berjalan digunakan untuk fase
menyeberang sedang nyala merah bergambar orang sedang
berdiri ini menunjukkan fase menunggu. Urutan nyala
sinyal untuk fase lalu lintas adalah hijau (berjalan),
kuning (persiapan untuk berhenti), merah (berhenti),
tanpa indikator nyala merah dan kuning secara bersamaan.

all red
all red

pedestrian

lalu lintas

hijau

Gambar 4.9. Urutan nyala lampu sinyal penyeberan
gan




