
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manual Kapasitas Jalan Indonesia

Manual Kapasitas Jalan Indonesia adalah panduan yang diperlukan untuk

perencanaan, perancangan dan operasi tasilitas lalu lintas yang memadai. Nilai

kapasitas dan hubungan kecepatan arus yang digunakan untuk perencanaan,

perancangan dan operasional jalan raya di Indonesia berdasarkan pada manual

dan Eropa dan Amenka Senkat yang telah mengalami penyesuaian dengan

kondisi yang ada di Indonesia seperti komposisi lalu lintas, penlaku pengemudi,
dan perkembangan sampingjalan.

2.2 Kapasitas

Kapasitas yang merupakan salah satu ukuran kinerja lalu lintas adalah arus

lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan (tetap) pada suatu bagian jalan

pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu tersebut misalnya rencana geometrik,
lingkungan, komposisi lalu lintas dan lain sebagainya.(MKJI 1997)

Menurut Oglesby (1990), kapasitas suatu ruas jalan dalam suatu sistem jalan

raya adalah jumlah kendaraan maksimum yamg memiliki kemungkinan yang

cukup untuk melewati ruas jalan tersebut (dalam satu maupun kedua arah) dalam



penode waktu tertentu dan di bawah kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.

Kapasitas merupakan ukuran kerja (performance), pada kondisi yang
bervariasi, dapat diterapkan pada suatu lokasi tertentu atau suatu jaringan jalan
yang sangat kompleks. Kapasitas bervariasi menurut kondisi lingkungannya

dikarenakan beragamnya geometrik jalan-jalan, kendaraan, pengendara dan

kondisi lingkungan, serta sifat saling keterkaitannya.(F.D. Hobbs, 1995)

2.3 Arus dan Komposisi Lalu Lintas

Arus lalu lintas (Q) adalah jumlah kendaraan bermotor yang melewati suatu

titik pada jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kend/jam (QKend), smp/jam
(Qsmp), atau LHRT (Lalu lintas Harian Rata-rata Tahunan). (MKJI 1997)

Menurut Oglesby 1990, arus atau volume lalu lintas pada suatu jalan raya
diukur berdasarkan jumlah kendaraan yang melewati titik tertentu. Dalam

beberapa hal, lalu lintas dinyatakan dengan AADT (average annual daily traffic)
atau Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) bila periode pengamatannya kurang dan
satu tahun.

Sedangkan menurut F.D. Hobbs 1995, ukuran dasar yang sering digunakan

dalam mendefinisikan arus lalu lintas adalah konsentrasi aliran dan kecepatan.
Aliran dan volume senng dianggap sama, meskipun istilah aliran lebih tepat untuk

menyatakan arus lalu lintas dan mengandung pengertian jumlah kendaraan yang

terdapat dalam ruang yang diukur dalam satu interval waktu tertentu. Volume

lebih senng terbatas pada suatu jumlah kendaraan yang melewati satu titik dalam

ruang selama satu interval waktutertentu.



Nilai arus lalu lintas mencerminkan komposisi (unsur) lalu lintas dengan

menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang (smp). Dalam Manual Kapasitas

Jalan Indonesia 1997, yang disebutkan sebagai unsur/komposisi lalu lmtas adalah

benda atau pejalan kaki yang menjadi bagian dan lalu lintas. Sedangkan
kendaraanadalah unsur lalu lintas beroda.

Semua arus lalu lintas (per arah dan total) diubah menjadi satuan mobil

penumpang (smp) dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (emp) yang

diturunkan secara empiris untuk tipe kendaraan yang dikategorikan menjadi 4
(empat) jenis yaitu :

1. Kendaraan Ringan (LV), yaitu kendaraan bermotor dua as beroda 4(empat)

dengan jarak as 2,0-3,0 m(mobil sedan, jeep, station wagon, oplet, mikro-
truk, pick updan mini bus).

2. Kendaraan Berat (HV), yaitu kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dan

3,5 m, biasanya beroda lebih dari 4(termasuk bis, truk dua as, truk tiga as, dan
truk kombinasi).

3. Sepeda Motor (MC), yaitu kendaraan bermotor beroda dua atau tiga

4. Kendaraan tidak Bennotor (UM), adalah kendaraan dengan roda yang

menggunakan tenaga manusia atau hewan meliputi sepeda, becak, kereta

kuda, dan kereta dorong.

2.4 Kecepatan

Menurut F.D. Hobbs 1995, kecepatan adalah laju perjalanan yang biasanya

dinyatakan dalam kilometer per jam (km/jam) dan umumnya di bagi' menjadi tiga
jenis yaitu :



1. Kecepatan Setempat (Spot Speed), adalah kecepatan kendaraan pada suatu saat

diukur dari suatu tempat yang ditentukan.

2. Kecepatan Bergerak (Running Speed), adalah kecepatan kendaraan rata-rata

pada suatu jalur pada saat kendaraan bergerak dan didapat dengan membagi

panjang jalur dibagi dengan lama waktu kendaraan bergerak menempuh jalur

tersebut.

3. Kecepatan Perjalanan (Journey Speed), adalah kecepatan efektif kendaraan

yang sedang dalam perjalanan antara dua tempat dan merupakan jarak antara

dua tempat dibagi dengan lama waktu kendaraan untuk menyelesaikan

perjalanan antara dua tempat tersebut.

Menurut MKJI 1997, parameter kecepatan yang digunakan adalah

kecepatan tempuh. Kecepatan Tempuh adalah kecepatan rata-rata (km/jam) arus

lalu lintas dihitung panjang ruas jalan dibagi waktu tempuh rata-rata kendaraan

yang melewati ruasjalan tersebut. Pengertian kecepatan tempuh ini hampir sama

dengan kecepatan bergerak(running speed).

Selainkecepatan tempuh, adajuga kecepatan arus bebas yaitu :

1. Kecepatan teoritis rata-rata lalu lintas pada kerapatan sama dengan nol, yaitu

tidak ada kendaraan lain yang lewat (km/jam).

2. Kecepatan dari kendaraan yang tidak terhalang oleh kendaraan lain yaitu

kecepatan dimana pengendara merasakan perjalanan yang nyaman, dalam

kondisi geometrik, lingkungan dan pengendalian lalu lintas yang ada pada

bagian jalan yang kosong dari kendaraan lain.



10

2.5 Derajat Kejenuhan (Degree ofSaturation)

Derajat Kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas

pada bagian jalan tertentu. Derajat kejenuhan digunakan sebagai faktor utama

dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Nilai derajat

kejenuhan ini yang akan menunjukkan apakah simpang dan segmen jalan tersebut

mempunyai masalah kapasitas atau tidak. (MKJI 1997)

2.6 Tingkat Pelayanan (Le\>el ofService)

Konsep tingkat pelayanan menggunakan ukuran kualitatif yang

mencerminkan persepsi para pengemudi dan penumpang mengenai karakterisitik

kondisi operasional di dalam arus lalu lintas. Anggapan pemakai jalan terhadap

karakteristik tingkat pelayanan kondisi ini dibatasi oleh faktor-faktor seperti

kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, gangguan lalu lintas dan

kenyamanan berkendara.

Enam tingkat pelayanan dibatasi untuk setiap tipe dari fasilitas lalu lintas

yang akan digunakan dalam prosedur analisis. Pembatasan itu disimbolkan

dengan huruf Asampai dengan Fdimana Level ofService (LOS) Amenunjukkan

kondisi operasi yang terbaik dan LOS Fyang paling jelek. Kondisi operasional

LOS yang lainnya ditunjukkan berada diantara keduanya.

Volume lalu lintas yang dapat dilayani pada kondisi LOS F secara umum

dapat dikatakan lebih rendah daripada yang dilayani LOS E, sebagai akibatnya

kecepatan aliran pelayanan E adalah nilai yang menyatakan kecepatan aliran

maksimum, atau kapasitas, pada fasilitasnya. Untuk sebagian besar perancangan

dan perencanaan, umumnya digunakan kecepatan aliran pelayanan Datau Csebab
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dapat menjamin kualitas pelayanan yang diterima lebih baik oleh para pengguna
fasilitas.lalu lintas

2.7 Karakteristik Geometrik

2.7.1 Klasifikasi Perencanaan Jalan

Berdasarkan spesifikasi standar untuk perencanaan geometrik untuk jalan

perkotaan 1990 dari Departemen Pekerjan Umum Direktorat Jendral Bina Marga,

jalan dibagi dalam kelas-kelas berdasarkan fungsi dan volume serta sifat-sifat lalu

lintas.

Dasar ini digunakan untuk menentukan kelas jalan terhadap kemampuan

untuk menampung jumlah arus lalu lintas. Sesuai dengan fungsinya, jalan

diklasifikasikan menjadi tiga golongan :

1. Jalan Primer (Arten), yaitu jalan yang melayani lalu lintas tinggi antara kota-

kota penting atau antara pusat-pusat produksi ekspor. Selain itu juga melayani

lalu lintas cepat dan berat.

2. Jalan Sekunder, yaitu jalan yang melayani lalu lintas yang cukup tinggi antara

kota-kota penting yang lebih kecil serta melayani daerah sekitarnya.

3. Jalan Penghubung (Kolektor), yaitu jalan untuk keperluan aktifitas daerah

yangjuga dipakai sebagai jalan penghubung antara jalan-jalan dari golongan

yang sama atau berlainan.

Klasifikasi perencanaan jalan berdasarkan tipe dan kelasnya dapat dilihat pada
tabel 2.1 benkut:



Tabel 2.1 Klasifikasi Perencanaan Jalan

Klasifikasi Perencanaan

Tipe Kelas

Kelas 2
Tipe II Kelas.

Kelas 4

Kelas 5

Standar perencanaan harian lalu
lintas (smp)

20.000

20.000

18.000

15.000

3.000
Sumber :Standar Perencanaan Geon^trik Perkota^r.j5FuT3lrj^n~B^^

2.7.2 Tipe Jalan

Karaktenstik geometnk tipe jalan yang digunakan tidak harus berkaitan

dengan sistem klasifikasi fungsional jalan Indonesia (Undang-Undang tentang
jalan No. 13, 1980, Undang-undang tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan No.

1992). Berbagai tipe jalan akan mempunyai kinerja berbeda pada pembebanan
lalu-lintas tertentu.

Tipe jalan ditunjukkan dengan tipe potongan melintang jalan, yang
ditentukan dengan jumlah lajur dan arah pada suatu segmen jalan. Tipe jalan
dibedakan menjadi :

1. Jalan dua lajur dua arah (2/2 UD)

2. Jalan empat lajurdua arah

• tak terbagi/tanpa median (4/2 UD)

• terbagi/dengan median (4/2 D)

3. Jalan enam lajur dua arah terbagi (6/2 UD)

4. Jalan satu arah

12
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2.7.3 Jalur dan Lajur Lalu Lintas

Jalur lalu-lintas (travelled way) adalah keseluruhan bagian jalan yang

diperuntukkan untuk lalu-lintas kendaraan. Jalur lalu-lintas terdiri beberapa lajur

(lane) kendaraan yaitu bagian dari lajur lalu-lintas yang khusus diperuntukkan

untuk dilalui oleh atau rangkaian kendaraan beroda empat atau lebih dalam satu

arah.

2.7.4 Bahu Jalan

Bahu jalan (shoulder) adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur

lalu-lmtas sebagai tempat untuk berhenti kendaraan (MKJI, 1997).

2.7.5 Trotoar dan Kerb

Tro\o&x(Sidewalk) adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu

lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki (pedestrian). Untuk

keamanan pejalan kaki maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas

oleh struktur fisik berupa kereb (Silvia Sukarman, 1994).

Kereb adalah penonjolan atau peninggian tepi perkerasan atau bahu jalan,

yang terutama dimaksudkan untuk keperiuan drainase, mencegah keluamya

kendaraan dari tepi perkerasan, dan memberikan ketegasan tepi perkerasan (Silvia

Sukannan, 1994).

2.7.6 Median

Pada arus lalu-lintas yang tinggi perlu dibutuhkan median guna memisahkan

arus lalu-lintas yang berlawanan arah. Jadi median adalah daerah yang

memisahkan arus lalu-lintas pada suatu segmen jalan (MKJI 1997).
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2.7.7 Alinyemen

Alinyemen jalan merupakan faktor utama untuk menentukan tingkat aman

dan efesien dalam memenuhi kebutuhan lalu-lintas. Alinyemen dipengaruhi oleh

topografi, karakteristik lalu-lintas dan fungsi jalan.

2.7.8 Pendekat

Pendekat adalah daerah dari lengan persimpangan jalan untuk kendaraan

mengantri sebelum keluar melewati gans henti. Jika gerakan belok kin atau belok

kanan dipisahkan dengan pulau lalu lintas, sebuah lengan persimpangan jalan

dapat mempunyai dua pendekat atau lebih (MKJI, 1997).

2.8 Tinjauan Lingkungan

Faktor lingkungan mempengaruhi perhitungan analisis kinerja lalu lintas.

Beberapa faktor lingkungan tersebut adalah ukuran kota yang mencerminkan

karaktenstik pengemudi, hambatan samping, dan kondisi lingkungan sekitar jalan

(MKJI.1997).

2.8.1 Ukuran Kota

Ukuran Kota (city size) adalah jumlah penduduk dalam suatu daerah

perkotaan. Ukuran kota dibagi atas beberapa kelas yang berdasarkan jumlah

penduduk suatu wilayah yaitu :



Tabel 2.2 Kelas Ukuran Kota

Ukuran Kota

(juta penduduk)
<0,10

0,10-0,50
0,50-1,00
1,00-3,00

>3,00
Sumber :MKJI 1997

Kelas Ukuran Kota

Sangat Kecil
Kecil

Sedang
Besar

Sangat Besar
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2.8.2 Hambatan Samping

Hambatan samping (side friction) adalah interaksi antara lalu lintas dan

kegiatan disamping jalan yang menyebabkan pengurangan terhadap arus jenuh

dan berpengaruh terhadap kapasitas dan kinerja lalu lintas. Kegiatan sisi jalan

sebagai hambatansamping adalah :

1. pejalan kaki

2. kendaraan parkir dan berhenti (misal angkutan umum)

3. kendaraan lambat (misal becak, andong, kereta kuda)

4. kendaraan masuk dan keluar dari lahan disamping jalan.

2.8.3 Kondisi Lingkungan sekitar Jalan

Kondisi lingkungan sekitar jalan dapat dibedakan menjadi tiga bagian utama

yang penentuan kritenanya berdasarkan pengamatan visual, yaitu :

1. Komersial (comercialCOM), adalah tata guna lahan komersial. Seperti toko,

restoran, dan kantor, dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan

kendaraan.

2. Pemukiman (residential RLS), adalah tata guna lahan tempat tinggal deng;

jalanmasuk langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan.

an
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3. Akses Terbatas (restricted access^AC), adalah jalan masuk langsung terbatas
atau tidak ada sama sekali. Sebagai contoh, karena adanya hambatan fisik,
penghalang, jalan samping dan sebagainya.


