
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis/Operasional Jalan Luar Kot?

Analisis operasional merupakan penentuan kinerja segmen jalan atau

analisis pelayanan suatu segmen jalan akibat kebutuhan lalu lintas sekarang atau

yang diperkirakan secara keseluruhan.

Jalan luar kota didefmisikan sebagai segmen jalan tanpa perkembangan

yang menerus pada sisi manapun, meskipun mungkin terdapat perkembangan

permanen yang sebentar-sebentar terjadi, seperti rumah makan, pabrik, atau

perkampungan (kios kecil dan kedai pada sisi jalan bukan merupakan

perkembanganpermanen) [MKJ1, 1997].

2.2 Kapasitas

Kapasitas yang merupakan kinerja lalu lintas adalah arus lalu lintas

maksimum yang dapat dipertahankan (tetap) sepanjang potongan jalan dalam

kondisi tertentu (rencana geometrik, lingkungan, lalu lintas dan Iain-

lain). [MKJI,1997].



2.3 Arus dan Komposisi lalu-lintas

Nilai arus lalu-lintas (Q) adalah Jumlah kendaraan bermotor yang

melewati suatu titik pada jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kend/jam

(Q kend) atau smp/jam (Q smp) atau LHRT (Lau-lintas Harian Rata-rata

Tahunan). [MKJI, 1997].

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 lintas adalah

benda atau pejalan kaki yang menjadi bagian dari lalu lintas Sedangkan

kendaraan adalah 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 enam

jenis yaitu:

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

dengan dua gandar berjarak 2,0-3,0 m (termasuk kendaraan

penumpang, oplet, mikro bis, pick up, dan truk kecil).

2. Kendaraan Berat Menengah (MHV), yaitu kendaraan bermotor dengan

dua gandar berjarak 3,5 - 5,0 m(termasuk bis kecil, truk dua as dengan

enam roda).

3. Truk Besar (LT), yaitu truk tiga gandar dan truk kombinasi dengan

jarak gandar (gandar pertama kekedua) < 3,5 m.



4. Bis Besar (LB) yaitu bis dengan dua atau tiga gandar dengan jarak as

5,0 - 6,0 m.

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

6. Kendaraan Tidak Bermotor (UM), adalah kendaraan bertenaga manusia

atau hewan diatas roda (meliputi sepeda, becak, kereta kuda, dan

kereta dorong). Dalam MKJI'1997 kendaraan tak bermotor tidak

dianggap sebagai unsur lalu lintas tetapi sebagai unsur hambatan

samping.

2.4 Kecepatan

MKJI 1997 menggunakan kecepatan tempuh sebagai ukuran utama

kinerja segmen jalan. Kecepatan tempuh adalah keceptan rata-rata (km/jam)

dihitung sebagaipanjangjalan dibagi waktutempuh jalan tersebut.

2.5 Kecepatan Arus Bebas

Kecepatan arus bebas yaitu:

1. Kecepatan teoritis rata-rata (km/jam) dari lalu lintas pada waktu

kerapatan samadengan 0, yaitu tidakada kendaraan di jalan .

2. Kecepatan (km/jam) suatu kendaraan yang tidak tertahan oleh

kendaraan lain (yaitu kecepatan dimana pengemudi merasa nyaman

untuk bergerak pada kondisi-kondisi geometrik, lingkungan dan

pengendalian lalu lintas yang ada pada suatu segmen jalan tanpa lalu

lintas lain).



2.6 Derajat Kejenuhan

Derajat Kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap

kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan perilaku lalu lintas

pada suatu simpang dan segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan

apakah segmenjalan akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak. {MKJI, 1997]

2.7 Tingkat Pelayanan

Konsep tingkat pelayanan berdasarkan Highway Capacity Manual

(HCM'1994) menggunakan ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi para

pengemudi dan penumpang mengenai karakteristik kondisi operasional di dalam

arus lalu lintas. Anggapan pemakai jalan terhadap karakteristik tingkat pelayanan

kondisi mi dibatasi oleh faktor-faktor seperti kecepatan, waktu perjalanan,

kebebasan bergerak, gangguan lalu Imtas dan kenyamananberkendaraan.

Enam tingkat pelayanan dibatasi untuk setiap tipe dari fasilitas lalu lintas

yang akan digunakan dalam prosedur analisis. Pembatasan ini disimbolkan

dengan huruf A sampai dengan F dimana Level of Service (LOS) A menunjukkan

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

LevelofService (LOS)yang lainnyaditunjukkan beradadiantara keduanya.

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

dapat dikatakan lebih rendah dari pada 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 digunaka.: kecepatan aliran pelayanan D atau C sebab



dapat menjamin kualitas pelayanan yang dapat diterima lebih baik oleh para

pengguna fasilitas lalu lintas.

2.8 Karakteristik Jalan

2.8.1 Tipe Jalan

Karakteristik geometrik 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 lajur dua arah

a. Tak terbagi/tanpa median (4/2 UD)

b. Terbagi dengan median (4/2 D)

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

4. Jalan satu arah

2.8.2 Jalur dan Lajur Lalu lintas

Jalur lalu lintas {travelled way) adalah keseluruhan bagian jalan yang

diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri beberapa lajur

(lane) kendaraan yaitu bagian dari lajur lalu lintas yang khusus untuk dilalui oleh

rangkain kendaraan beroda empat atau lebih dalam satu arah.
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2.8.3 Bahu Jalan

Bahu jalan (shoulder)adalahjalur yang terletak berdampingan dengan

jalur lalu lintassebagai tempat untuk berhenti kendaraan.[MKJI, 1997]

2.8.4 Trotoar dan Kereb

Trotoar adalah jalur yang terletak berdampinan dengan jalur lalu lintas

yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki (pedestarian). Keamanan pejalan

kaki trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintes oleh sturktur fisik berupa

kerb. [Silvia sukirman, 1994]

Kereb adalah penonjolan atau peninggian tepi perkerasan atau bahu jalan,

yang terutama dimaksudkan untuk keperluan drainasi, mencegah keluarnya

kendaraan dari tepi perkerasan, dan memberikan ketegasan tepi perkerasan.

[Silvia sukarman, 1994]

2.8.5 Median

Pada arus lalu lintes yang tinggi perlu dibutuhkan median guna

memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. Median adalah daerah yang

memisahkan arus lalu lintas pada suatu segmenjalan . [Silvia sukarman]

2.8.6 Alinyemen

Alinyemen jalan merupakan faktor utama untuk menetukan tingkat aman

dan efisien dalam memenuhi kebutuhan lalu lintas. Alinyemen dipengaruhi oleh

topografi, karakteristik lalu lintes dan fungsi jalan.
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2.8.7 Pendekat

Pendekat adalah daerah dari lengan persimpangan jalan untuk kendaraan

mengantri sebelum keluar melewati garis henti. Gerakan belok kiri ateu kanan

dipisahkan dengan pulau lalu lintas, sebuah lengan persimpangan jalan dapat

mempunyai dua pendekat atau lebih.

2.9 Tinjauan Lingkungan

Faktor lingkungan mempengaruhi perhitungan analisis kinerja lalu lintas.

Beberapa faktor lingkugnan tersebut adalah hambatan samping, dan kondisi

lingkungan sekitar jalan.[MKJI, 1997]

2.9.1 Hambatan Samping

Hambatan samping (side friction) adalah interaksi antera lalu lintes dan

kegiatan disamping jalan yang menyebabkan pengurangan terhadap arus jenuh

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

sebagai hambatan samping adalah:

1. Pejalan kaki.

2. Kendaraan parkir dan berhenti (misalnya angkutan umum).

3. Kendaraan lambat (misal sepeda, becak, kereta kuda).

4. Kendaraan masuk dan keluar dari lahan disamping jalan.

2.9.2 Kondisi Lingkungan sekitar Jalan

Kondisi lingkungan sekitar jalan dapat dibedakan menjadi tiga bagian

utamayang penentuan kriterianya berdasarkan pengamaten visual yaitu :
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1. Komersial (comercial/COM), adalah tate guna lahan komersial. Seperti

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

kaki dan kendaraan.

2. Pemukiman (residential[RES), adalah tate guna lahan tempat tinggal

denganjalan masuk langsung bagi pejalankaki dan kendaraan.

3. Akses terbates (restricted acces/AC), adalah jalan masuk langsung

terbates ateu tidak ada sama sekali. Sebagai contoh karena adanya

hambatan fisik, jalan samping dan sebagainya.

2.10 Pertumbuhan Lalu lintas

Pertumbuhan lalu lintas adalah suatu proses bertambahnya jumlah

kendaraan yang memakai jalan, yang umumnya dihitung dari tahun ke tahun.

Faktor pertumbuhan lalu lintas dinyatakan dalam persen pertahun.

Ditinjau dari penyebabnya, pertumbuhan lalu lintas terbagi menjadi tiga

bagian seperti berikut:

1. Pertumbuhan lalu lintas normal (Normal Traffic Growth), yaitu

pertumbuhan lalu lintes yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah

penduduk.

2. Lalu lintas yang dibangkitkan (Generated Traffic), yaitu lalu lintas

yang diakibatkan oleh dibukanya daerah baru yang memungkinkan

timbulnya aktifitas barudan peningkatan pruduktivitas.

3. Perkembangan lalu lintes sebagai akibat berkembangnya suatu daerah

(Development Traffic), baik perkembanang di bidang pertanian,

industri, pariwisata, pendidikan dan sebagainya.


