
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Simpang Tidak Bersinyal

3.1.1 Penentuan kapasitas

Pada kapasitas simpang tak berlampu lalulintas yang perlu diperhatikan disini

adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya kapasitas total pada

selunih lengan simpang. Adapun variabel-variabel masukan untuk perkiraan

kapasitas (smp/jam) dengan menggunakan model tersebut adalah seperti pada Tabel

3.1 berikut ini.

Tabel 3.1: Ringkasan variabel-variabel masukan model kapasitas

Tipe variabel Uraian variabel dan nama masukan Faktor model

(1) (2) (3)

Geometri Tipe simpang IT

Lebar rata-rata pendekat W, Fw

Tipe median jalan utama M Fm

Lingkungan Kelas ukuran kota CS Fes

Tipe lingkungan jalan RE

Hambatan samping SF



Tabel 3.1 (lanjutan)

! (1) •_ (2) J _(3)
; Rasio kendaraan tak bermotor p[;M FRSU

Lalulintas Rasio belok kiri Pi.T j 1'ir

Rasio belok kanan PRT i FRT

: Rasio arus jalan minor Olt/QTot Un

10

Sumber : Tabel 2.1:1 Simpang tak bersinyal MKJF 97

Ams lalulintas yang digunakan dalam analisis kapasitas simpang dipakai ams

lalulintas yang pahiig padat per jam dari keseluruhan gerakan kendaraan. Arus

kendaraan total adalah kendaraan per jam untuk masing-masing gerakan dihitung

sebagai persen (%) kendaraan konversi, yaitu mobil penumpang. Arus total dalam

smp jam untuk masing-masing gerakan dihitung dengan minus :

Qsmp ": QkendxFsmp C3-1)

dengan :

0 smp '• Ams total pada persimpangan (smp/jam)

0 kj:\v> : Arus pada masing masing simpang (smp jam)

F'smp : Faktor snip

FSMP didapatkan dari perkalian emp dengan komposisi arus lalulintas kendaraan

bennotor dan tak bermotor .

Fsmp "- ( L\:°o x emp LV - HY x emp H\ - MC°o x empMC ) '" 100 (3.2)
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Menurut MKJl, nilai smp yang merupakan nilai permanen dari berbagai volume

kendaraan yang terlebih dahulu dikalikan dengan faktor konversinya yaitu emp. Faktor

konversi ini merupakan perbandingan berbagai jenis kendaraan dengan mobil

penumpang atau kendaraan ringan lainnya sehubungan dengan dampaknya terhadap

perilaku lalulintas. Besarnya nilai konversi seperti pada Tabel 3.2 bcrikut ini

Tabel 3.2 Nilai emp kendaraan pada simpang tak bersinyal

Jenis Kendaraan Nilai Konversi

Berat ("Heavy Vehicle") 1,3

Ringan (" Light Vehicle") 1,0

Sepeda Motor("Motor Cycle") 0,5

Tak Bermotor ("Un Motor Cycle") 1,0

Sumber : Simpang tak bersinyal MKJl 1997

Nilai arus lalulintas yang diberikan dalam LHRT (Lalulintas Flarian Rata-rata

Tahunan) didapatkan dari hasil konversi kend/jam menjadi smp/jam, dengan terlebih

dahulu mengalikannya denganfaktor smp (FSMr).

QDII=kxLHRT (3-3)

dengan :

QDII : Arus total rata-rata per tahun (smp/jam)

k : faktor pengali ke dalam LHRT

LHRT : Lalulintas Harian Rata-rata Tahunan

Nilai normal dari faktor k secara umum didapatkan dari tabel MKJl seperti tercantum

padaTabel 3.3 berikut ini.



Tabel 3.3 Nilai nonnai fakror k

Linskungan jalan Faktor-k ukuran kota

Jaian di dacraii komersiai dan jalan arren 0.07 - 0.08 0.08 - O.u!

Jaian di daerah pemukiman 0.08 - 0.09 0.09 - 0. r

XT' Q7Sumber : Tabel A-2:l Simpang tak bersinyal .\uxJI

Data masukan lain yang diperiukan unmk analisis adalah perhitungan rasu

belok dan rasio anis jalan. Rasio ini dihirung dengan perumusan sebagai benkur :

\L 'aian minor

/v

Sumber : <• i-ambar .\-_:- Sunpang taK Persuvyai a. Uxji

Gambar 3.1 Variabel arus laiuimtas
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Opt Art + Brt ^ CRT + DRT

Pkt - - (3'5>
QT0T A -• B -<- C i D

Om:i A" ('
P„i ; ^6>

QroT A : B - C ' D

QTO,-= A-f B-C t I) (3.7)

dengan :

pRT : Rasio belok kanan

pLT : Rasio belok khi

Pmj : Rasio ams jalan minor

A, B, C, D menunjukkan ams lalulintas dalam smp/jam

Parameter geometiik beiikut diperiukan untuk anahsis kapasitas adalah sebagai

beiikut ini.

a) Lebar pendekat (W)

Lebar pendekat diukur pada jarak 10 m dari garis imajiner yang

mengfiubungkan tepi perkerasan dari jalan yang beipotongan. yang dianggap

mewakili lebar pendekat efektif untuk masing-masing pendekat. Dengan

mengansumsikan mas jalan A. C sebagai pandekat mayor, dan B, D sebagai

pendekat minor (lihat Gambar 3.2). maka lebar masing-masing pendekat

adalah WA. W B. Wc. WD. Untuk perhitungannya :

WA(-=( WA, W(-} /2 (3-8)
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WBn = (WB + WD)/2 (3-9)

Sebagai lebar rata-rata dari seluruh pendekat tersebut adalah :

WT = ( WA + Wc + Wn + W„ ) / 4 (4 =jumlah lengan) (3.10)

dengan : WA = a/2 (m)

W„ =•• b/2 (m)

Wc = c/2 (m)

Wn = d/2 (m).

.'JA* ' • r\

J b
rS '• lO.ra

1 i
t .

A

a

*10m
10m c

C
* T .

lOlm

.

D

Sumber : Gambar B-1.1 Simpang tak bersinyal MKJl '97

Gambar 3.2. Lebar rata-rata pendekat

b. Jumlah lajur

Jumlah lajur dalam perhitungan kapsitas ini ditentukan dari lebar rata-rata

pendekatjalan minor maupun jalan mayor.



Tabel 3.4 Tlubungan lebar pendekat dengan jumlah lajur

Lebar rata - rata pendekat minor dan

mayor . WBn WAC (m)

W BD b/2 f d/2 )/2 < 5.

3.3

w ( a/2,+ c/2)/2< 5.5

3.3

Sumber :Sunpang tak bersinyal MKJl '97

Jumlah lajur (total untuk

kedua arah)
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c.Tipe shnpang (IT)

Tipe sunpang diklasifikasikan berdasarkan jumlah lengan, jumlah lajur jalan

mayor dan minor

Tabel 3.5 Kode tipe sunpang

Kode (IT) | Jumlah lengan

shnpang

Jumlah lajur

minor
i

jalan Jumlah lajur

jalan utama

322 3

3

2

9

-y

i 324
4

342 | 3 4 2

422 4

4

2 2

! 424
! j

]to

! 4
1

Sumber : Tabel B-1:1 Simpang tak bersinyal MKJl '9
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Data masukan untuk penentuan kapasitas adalah sebagai berikut ini.

1. Kapasitas dasar ( Co)

Kapasitas dasar menipakan kapasitas persimpangan jalan total untuk suatu

kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (kondisi dasar).Kapasitas dasar

(smp/jam) ditentukan berdasarkan tipe simpang. Untuk dapat menentukan

besarnya kapasitas dasar dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6 Kapasitas dasar menurut tipe simpang

Tipe Simpang (IT)

322

Kapasitas Dasar (smp/jam)

2700

342 2900

324 atau 344 3200

422 2900

424 atau 444 3400

Sumber: Tabel B-2:l Simpang tak bersinyal MKJl' 97

2. Faktor penyesuaian lebar pendekat ( Fw)

Faktor ini diperoleh dari ramus dalam Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7 Faktor penyesuaian lebar pendekat

Tipe Simpang Faktor Penyesuaian Lebar Pendekat (Fw)

(1) (2)

422 0,7 + 0,0366 W,

424 atau 444 0,61+0,074 W,



Tabel 3.7 (lanjutan)

[ __ _(1_) _...
I 322

324 atau 324

^42

____ ML .._
0.076 Wj

0.62 - 0.0646 Wi

0.0698 W
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Sumber : Gambar B-3:l Simpang tak bersinyal MKJl '97

dengan W, = lebar pendekat

3. Faktor penyesuaian medianjalan utama (FM)

Faktor ini hanya digunakan pada jalan utama dengan jumlah lajur 4 (empat).

Besamya faktor penyesuaian median dapat dilihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Penyesuaian median jalan utama

LIraian

Tidak ada Median Jalan Utama

Ada Median Jalan LTtama

Ada Median Jalan Utama

Tipe median Faktor penyesuaian median (Fw)

Tidak Ada

Sempit

Lebar

1.00

1,05

1.20

Sumber : Tabel B-4:l Shnpang tak bersinyal MKJl' 97

4. Faktor penyesuaian ukuran kota (Fes)

Faktor ini hanya dipengamlii oleh variabel besar kecilnya jumlah penduduk

dalam juta. seperti tercantum dalam Tabel 3.9 di bawah ini.
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Tabel 3.9 Faktor penyesuaian ukuran kota ( Fcs)

Ukuran Kota (CS) Penduduk (Juta ) Faktor Penyesuaian ukuran kota ( T'cs )

Sangat Kecil <0.1 0.82

Kecil 0.1-0.5 0.88

Sedang •' 0.5-1.0 0.94

Besar 1.0-3.0 1.00

Sangat Besar > 3.0 1.05

Sumber : Tabel B-5:l Simpang tak bersinyal MKJl' 97

5. Faktor penyesuaian tipe lingkungan, kelas hambatan samping dan kendaraan tak

bennotor (FRSU)

Lingkungan jalan diklasifikasikan dalam kelas menumt tata guna tanah dan

aksesibilitas jalan tersebut dari aktifrtas sekitamya.

Tabel 3.10 Tipe lingkungan jalan

Komersiai Tata guna tanah komersiai (misalnya peitokoan. perkantoran,

rumah makan) dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan

kendaraan

Pemukiman i Tata guna tanah lahan tempat tinggal dengan jalan masuk langsung

bagi pejalan kaki dan kendaraan

Akses

terbatas

Tanpa jalan masuk atau jalan masuk langsung terbatas (misalnya

karena adanya penghalang fisik. jalan samping dsb .

Sumber : MKJl 1997
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Pada faktor ini yang menjadi variabel didalamnya adalah tipe lingkungan jalan

(RE), kelas hambatan samping (SF) dan rasio kendaraan tak bennotor (UM).

Tabel 3.11 Faktorpenyesuaian tipe lingkungan jalan. hambatan samping,

kendaraan tak bennotor (FRSu)

Kelas tipe
lingkungan

jalan (RE)

Kelas hambatan

samping (SF)

Rasio kendaraan

tak bennotor (RUM)

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 >0.25

Komersiai tinggi 0.93 0.88 0.84 0.79 0.74 0.70

sedang 0.94 0.89 0.85 0.80 0.75 0.70

rendah 0.95 0.90 0.86 0.81 0.76 0.71

Pemukiman tinggi 0.96 0.91 0.86 0.82 0.77 0.72

sedang 0.97 0.92 0.87 0.82 0.77 0.73

rendah 0.98 0.93 0.88 0.83 0.78

0.80

0.74

Akses terbatas tinggi /

sedang-rendah

1.00 0.95 0.90 0.85 0.75

Sumber : Tabel B-6:l Shnpang tak bersinyal MKJl '97

6. Faktor penyesuaian belok kiri

Fonnula vana digunakan dalam pencarian faktor penyesuaian belok kiri ini

adalah

LT 0,84 + 1,61 Plt <3-n)
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7. Faktor penyesuaian belok kanan

Faktor penyesuaian belok kanan untuk simpang jalan dengan empat lengan

adalah Fri- L0

8. Faktor penyesuaian rasio amsjalan minor (Fmi)

Pada faktor ini yang banyak mempengamlii adalah rasio arus pada jalan minor

(pin) flan tipe simpang (IT)pada persunpangan jalan tersebut.

Tabel 3.12 Faktorpenyesuaian ams jalan minor (FM)

IT

422

424

444

322

342

324

344

F Ml PMI

1,19 xPmi2- 1,19xpm+ L19 0,1 -0,9

16,6 x pm4 - 33,3 xPmi3 +25,3 xp^2 - 8,6 xpM + 1,95 0.1 -0.3

1,11 xpM!2'ulxpMi + 1,H 0.3 - 0.9

1.19 xpM!2- 1,19x0^+ 1,19 0.1 -0.5

0.595 x pmi + 0.59 x pM3 ~ 0.74 0.5 -0.9

L19xpmi2- 1,19 x pmi + L19 0.1 -0.5

2,38 xpM2- 2,38 xPmj- 1,49 0.5 -0.9

16.6 xpM4 - 33.3 xp^3 +25,3 xp,a2 - 8,6 xpM +1,95 | 0.1 -0.3

1.11 XpM2- 1.11 XpM+ 1,11 0.3 -0.5

- 0.555 x Pmi2 + 0.555 x pMi + 0.69 0.5-0.9

' 07Sumber : label B-9:l Simpang tak bersinyal MKJI' 9



Kapasitas persimpangan secara menyeluruh dapat diperoleh dengan mmus:

C = CO x FwxFMX Fes x FRSl, x F,.T x FRT x FMI (smp/jam) (3.12)

3.1.2 Perilaku Lalulintas

Peiilaku lalulintas adalah ukuran kuantitatif yang menerangkan kondisi operasional

fasilitas lalulintas. Peiilaku lalulintas pada umumnya dinyatakan dalam kapasitas. derajat

kejenuhan, tundaan, peluang antrian.

1 Derajat kejenuhan

Derajat kejenuhan mempakan rasio ams lalulintas terhadap kapasitas. Jika yang

diukur adalah kejenuhan suatu shnpang maka derajat kejenuhan disini mempakan

perbandingan dari ams total lau-lintas (smp/jam) terhadap besamya kapasitas pada

suatu persimpangan (smp jam).

Derajat kejenuhan dapat dihitung dengan menggunakan mmus :

DS = QTOT/C (3.13)

dengan :

DS : Derajat kejenuhan

Qtot : Ams total (smp jam)

C : Kapasitas (snipjam)

2. Tundaan (D)

Tundaan mempakan waktu tempuh tambahan untuk melewati sunpang bila

dibandingkan dengan situasi tanpa shnpang. yang terdiri dari tundaan laluhntas dan

tundaan geometri. Tundaan lalulintas ("Degree of Traffic") merupakan waktu



menunggu akibat interaksi lalulintas dengan gerakan yang lain dalam simpang

sedangkan tundaan geometri ("Degiee of Geometry") akibat peiiambatan dan

percepatan kendaraan yang terganggu dan yang tidak terganggu.

Tundaan laluhntas terbagi menjadi tiga macam yaitu :

a. 'Tundaan lalulintas simpang (DTi)

Tundaan lalulintas shnpang adalah tundaan laluhntas rata-rata untuk semua

kendaraan bennotor yang masuk sunpang.. Llntuk rnendapatkan nilai tundaan

laluhntas simpang dapat digunakan mmus sebagai beiikut :

DTI = 2 + 8,2078 x DS - ( 1 - DS)x2 untuk DS < 0,6 (3.14)

DTI = 1,0504 / ( 0,2742 - 0,2042 x DS ) - (1-DS) x 2 (3.15)

untuk DS > 0,6

b. Tundaan lalulintas jalan utama (DTma)

Tundaan ini mempakan tundaan lalulintas rata-rata semua kendaraan bennotor

yang masuk persimpangan dari jalan utama. DTma ditentukan dari mmus beiikut:

DTma^ 1,8 + 5,8234 x DS - ( 1-DS )xl,8 untuk DS < 0.6 (3.16)

DTma= 1,05034/(0,346-0.246 xDS ) - ( 1 - DS ) x 1.8 (3.17)

untuk DS > 0,6

dengan . DS - Derajat kejenuhan

c. Tundaan lalulintas jalan minor (DTIvn)

Tundaan lalulintas jalan minor rata-rata ini ditentukan berdasarkan tundaan

sunpang rata-rata dan tundaaan jalan utama rata-rata.
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DTmi - ( Q tot x DTj - Qma x DTma ) / Qmi (3.18)

dengan :

Qmi : Besamya arus rata-rata pada jalan minor (smp jam)

Q tot : Besamya ams total pada persimpangan (smp jam)

QMA : Besarnya arus rata-rata pada jalan mayor (smp jam)

DTj : Nilai waktu tundaan laluhntas simpang (det/smp)

DTma : Nilai waktu tndaan laluhntas pada jalan mayor (det/smp)

d. Tundaan geometiik shnpang (DG)

Tundaan geometrik simpang mempakan tundaan geometiik rata-rata selumh

kendaraan bennotor yang masuk shnpang, diliitung dengan :

untuk DS < 1,0 :

DG = ( 1 - DS ) x ( pT x 6 + ( t - pT) x 3 ) + DS x 4 (det/smp ) (3.19)

untuk DS >- 1,0 : DG = 4

dengan :

DS : Derajat kejenuhan

p. : Rasio belok total

e. Tundaan simpang (D)

Tundaan simpang dihitung sebagai beiikut

D = DG + DT\ (det/smp) (3.20)
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dengan :

DG ; Tundaan geometrik simpang (det/smp)

DTj = Tundaan lalulintas shnpang (det/smp)

3. Peluang antrian

Rentang nilai peluang antrian ditentukan dari hubungan empiris antar peluang

antrian dan derajat kejenuhan. Rentang peluang antrian tersebut adalah

QP % (bawah) =9,02 * DS +20,66 * DS2+ 10,49 * DS3, (3.21)

QP%(atas) =47,71 * DS+24,68 *DS2+ 10,49 * DSX (3.22)

3.2 Simpang Bersinyal

3.2.1 Kondisi geometiik

Lebar efektif (Wc) ditetapkan dengan mempertimbangkan denah dari bagian

masuk dan keluar suatu simpang dan distiibusi dari gerakan-gerakan membelok.

Penentuan lebar efektif (We) dari setiap pendekat berdasarkan lebar pendekat (WA).

lebar masuk dan lebar keluar.

1. Untuk pendekat tanpa belok kiri langsung (LTOR)

Lebar keluar ( hanya untuk pendekat tipe P) dipeiiksa jika

W keluar < We x ( 1- pRT - Pltor ) (3.23)

2. Untuk pendekat dengan belok kiri langsung (LTOR)

Lebar efektif (Wre) untuk pendekat dengan pola lalulintas. dapat diliitung dengan

peneruan lebar masuk (W masuk)



W masuk = WA - WLTOr (3-24)

Jika WrR)R - 2.0 m dalam ha! ini dianggap bahwa kendaraan LTOR dapat

mendabului antrian kendaraan lurus dan belok kanan dalam pendekat selama sinyal

merah .

Lebar pendekat efektif didapat sebagai beiikut :

We = Min : \VA - WlTOr (3.25)

" masuk

Jika W keluar lebih kecil daripada We x ( 1- pRT ), WTe sebaiknya diberi nilai

bam sama dengan W keluar dan anahsis penentuan waktu sinyal unmk pendekat ini

dilakukan untuk bagian lalulintas lurus saja,

Jika W7ltor <: 2,0 m dalam hal ini dianggap bahwa kendaraan LTOR tidak

dapat mendahului antrian kendaraan lainnya dalam pendekat selama sinyalmerah

We = Min : WA

W masuk - WLTOr (.3• 26)

WA x( l-prnm) -WLTOR (3-27)

Jika W keluar < We x ( 1- pRT - Pltor )• We sebaiknya diberi nilai bam yang

sama dengan W keluar dan anhsis penentuan waktu sinyal untuk pendekat ini dilakukan

hanya untuk bagian lalulintas Turns saja.

Untuk lebili mengetahui perbedaan tata letak serta pengukuran dari lebar

pendekat yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3.3 beiikut ini.
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W Keluar

W-

\

A W Masuk

<r ->

Sumber : Gambar C-2:l Simpang bersinyal MKJl 1997

Gambar 3.3 Pendekat dengan dan tanpa pulau laluhntas

3.2.2 Arus Lalulintas

Arus laluhntas diperliitungkan berdasarkan gerakan kendaraan per satuan jam

untuk satu atau lebih periode. Ams lalulintas (Q) untuk setiap gerakan dikonversi dari

kendaraan per jam menjadi satuan mobil penumpang (smp) per jam dengan

menggunakan ekuivalen mobil penumpang (emp) masing-masing pendekat terlindung

dan terlawan. Nilai ekuivalen mobil pemumpang sepeiti label 3.13 di bawah ini .

Qmy = Qlv + ( Qir/xempHv) - (QMC x emp MC) (3.28)

densan

Omv = Ams kendaraan motor total

Qhv, Qlv- Qmc = Ams kendaraan tiap tipe kendaraan

emp hv , emp LV; emp MC = Nilai emp untuk tiap tipe kendaraan



Nilai emp tiap kendaraan pada sunpang bersinyal adalah seperti pada Tabel 3.13 ini

Tabel 3.13 Nilai emp kendaraan

Jenis Kendaraan Emp unUik tipe simpang
i

Terlindung Terlawan

Kendaiaan Ringan (Lv) LO 1,0

Kendaraan Berat (LTV) 1.3 1.3

Sepeda Motor (MC) 0.2 0,4

Sumber : MKJl 1997

Perliitungan rasio belok khi (pLT) dan rasio belok kanan (pRT) menggunakan mmus

LT (smp /jam)

Plt

Prt

denaan :

LT

Total (smp /jam)

RT (smp /jam)

Total (smp /jam)

Ams kendaraan belok khi

.(3.29)

.(3.30)

RT = Arus kendaraan belok kanan

Total = Arus kendaraan total

Untuk perliitungan rasio kendaraan tak bennotor (pra) digunakan mmus beiikut :

Pum = Qum/Qmv (3.31)

dengan :

QUM ~ Arus kendaraan tak bennotor

Qmv =• Ams kendaraan bennotor
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3.2.3 Penentuan fase sinyal

Untuk analisa operasi dan pereneanaan, disarankan untuk membuat suatu

perhitungan rinci waktu antar hijau (IG) dan waktu hilang (LTI). Waktu antar hijau (IG)

adalah periode kuning + merah semua antara dua fase sinyal yang benirutan. Waktu

hilang (LTI), adalah jumlah semua periode antar hijau dalam siklus yang lengkap (del).

Waktu hilang dapat jtiga diperoleh dari beda antara waktu siklus dengan waktu hijau

dalam semua fase yang benirutan.

Nilai normal waktu antar hijau yang digunakan pada analisis perancangan dapat

dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini.

Tabel 3.14 Nilai normal waktu antar hijau

Ukuran simpang Lebar jalan rata-rata Nilai normal anatar-hijau

Kecil 6-9 m 4 delik/fase

Sedang 10-14 m 5 detik/fase

Besar 15 m 6 detik/fase

Sumber : Simpang bersinyal MKJl 1997

Waktu antar merah semua (all red), adalah waktu dimana sinyal merah menyala

bersamaan dalam pendekatan-pendekatan yang dilayani dua fase sinyal yang benirutan

(det). Waktu kuning (amber), adalah waktu dimana kuning dinyalakan setelah hijau

dalam sebuah pendekat (det).

Perhitungan merah seinua yang diperiukan untuk pengosongun pada akhir setiap

fase hams memberikan kesempatan bagi kendaraan terakhir (melewati garis henti



pada aklui- sinyal kuning) berangkat dari titik korrflik sebelum kedatangan kendaraan

pertama dari fase beiikutnya (melewati garis henti pada awal simal hijau) pada titik

vane, sama.

itik konflik kedua

Pejalan kaki
Titik Konflik Utama

I Kendaraan vane datang
Kendaraan yana berangkat

Sumber :Gambar B-2.1 Shnpang bersinyal MKJT97

Gambar 3.4 Titik konflik kiitis danjarak untukkeberangkatan & kedatangan

Titik konflik kiitis pada masing-masing fase adalah titik yang menghasilkan

waktu merah semua terbesar.

Merah semua ;

( LEv + IEv ) L..

' EY VAV

.(3.32)

Max.
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dengan :

Lj-y. LAV = Jarak dari garis henti ke titik konflik masing-masing untuk

kendaraan yang berangkat dan datang (m)

IFV = Panjang kendaraan yang berangkat dengan nilai :

5m (untuk LY atau FTV)

2m (untuk A1C atau LAI)

VEv, VAv = Kecepatan masing-masing untuk kendaraan yang berangkat

dan yang datang (m/det) dengan nilai :

VAv = 10 m/det (kendaraan bennotor)

3 m/det (kendaraan tak bennotor)

1,2 m/det (pejalan kaki)

Perliitungan waktu hilang (LTI). dihitung setelali ditetapkan periode merah

semua untuk masing-masing akhir fase. Waktu hilang untuk shnpang dapat dihitung

sebagai jumlah dari waktu-vvaktu antar hijau.

LTI = X (merah semua + kuning )i = Y I gi (3.33)

1. Arus jenuh

Ams jenuh dinyatakan sebagai basil perkalian dari arus jenuh dasar (So) yaitu

ams jenuh pada keadaan standar. dengan faktor penyesuaian (F) untuk

penyimpangan dari kondisi sebenamya dari suatu kumpulan kondisi-kondisi ideal

yang telah ditetapkan sebelumnya
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S = SoxFcsxFGxFSFxFpxFRTxFI.T.. (3.34)

dengan :

So = Arusjenuh dasar ( smp/jam hijau)

Fcs = Faktor penyesuaian ukuran kota

FG = Faktor penyesuaian kelandaian

FSf = Faktor penyesuaian hambatan samping

FP = Faktor penyesuaian parkir

FRr = Faktor penyesuaian belok kanan

FLI = Faktor penyesuaian belok kiri

Untuk pendekat yang mempunyai sinyal hijau lebih dari fase (misalnya

pada fase satu dan dua) dengan arus jenuh S, dan S2 maka nilai ams jenuhnya

adalah nilai arus jenuh kombinasi yang dihitung dengan rumus berikut:

S, Xgi+ S2xg2

s1+2- — <3-35)
gl + g2

dengan :

Si+2 = Arus jenuh kombinasi ( smp/jam hijau )

g,,g2 = Waktu hijau fase 1,2

Jika salah satudari fase merupakan fase pendek misalnya "waktu hijau

awal" dimana satu pendekat menyala hijau beberapa saat sebelum mulainya hijau

pada arah yang berlawanan, dipergunakan waktu hijau awal antara 1/4 sampai 1/3

dari total waktu hijau pendekat yang diberi hijau awal. Perhitungan ini dapat juga
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dipergunakan untuk "waktu hijau akhir" dimana nyala hijau pada suatu pendekat

diperpanjang beberapa saat setelali berakhirnya nyala hijau pada arah yang

berlawanan. Lama waktu hijau awal clan akhir lebih kecil 10 detik.

a. Arus jenuh dasar

Nilai ams jenuh dasar (So) untuk setiap pendekat adalah :

Untuk pendekat Tipe P atau ams terlindung, ams jenuh dasar ditentukan sebagai

fungsi dari lebar efektif pendekat (We)

So = 600 x We ( smp/jam hijau) (3.36)

Untuk pendekat tipe O (ams berangkat terlawan )

So ditentukan dari Gambar 3.5 (untuk pendekat tanpa lajur belok kanan teipisah)

dan dari Gambar 3.6 (untuk pendekat dengan lajur belok kanan teipisah) sebagai

fungsi dari We. QRT dan Qrto.

Dalam peiiiitungannya digunakan cara interpolasi antara lebar pendekat ( We) vang

lebih besar dengan yang lebih kecil.

b. Faktor penyesuaian ams jenuh

Faktor penyesuaian untuk nilai ams jenuh dasar pada pendekat tipe P dan O adalah

sebaaai beiikut :
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1) Faktor penyesuaian ukuran kota (F(;s) ditentukan dari label 3.15 berikut

Tabel 3.15 Faktor penyesuaian ukuran kota padasimpang bersinyal

Penduduk kota (jula jiwa) Faktor penyesuaian ukuran kola

>3,0

1,01 -3,0

1,05

1,00

0,51 -1,0 0,94

0,1 -0,5 0,83

<0,1 0,82

Sumber : Tabel C4:3 Simpang bersinyal MKJl 1997

2) Faktor Penyesuaian kelandaian sebagai fungsi dari kelandaian (grade)

ditentukan dari Gambar 3.7 di bawah ini.

<
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Y,
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— ._
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—
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n
—

Y

^
Y

0.7

-13 • -4 .7 .« .} ~t -1 .J .1 0 1 I i * 3 • » • I ">

TA.'.'JAKAN (%)

Sumber : Gambar C-4:l Simpang bersinyal MKJl 1997

Gambar 3.7 Faktor penyesuaian untuk kelandaian

3) Faktor penyesuaian parkir (Fp) dapat dihitung dari mmus :

Fp=((LI5/3-(WA-2))x((l4,/3-g)/WA)/g) .(3.37)
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dengan :

Fp ="-"• Faktor penyesuaian parkir

L<> Jarak antara garis henti dengan kendaraan yang diparkir pertama (in)

Vv^ LU..J pendekat (m)

g : waktu hijau pada pendekat (nilai nonnai 26 detik)

4) Faktor penyesuaian hambatan samping FSF ditentukan dari Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16 Faktor penyesuaian hambatan samping

Lingkungan j Hambatan j Tipe fase
Rasio kendaraan tak bennotor

jalan samping

(1) (2) (3) J (4) (5) ! (6) (7) .(?)..J_(?I
0,00 0.05 ! 0.10 0.15 0.20 I >0.25

Komersiai \ Tinesi I Terlawan ! 0.93 0.88 | 0.84 ! 0.79 ! 0.74 ; 0.70

(COM)

-emuKiman

i'RKS'i

Terlindung | 0.93 ! 0.91 | 0.88 | 0.87 \ 0.85 : 0.81

Sedans • Terlawan ; 0.94 j 0.89 j 0.85 0.80 ! 0.75 " 0.71

0.88 ! 0.86 0.82Terlindung \ 0.94 : 0.92 ! 0.S9

rrlawan \ 0.95 | 0.90 ! 0.86 ! 0.81 ! 0.76 : 0.72

rerluidung ; 0.95 ! 0.93 i 0.90 I 0.89 I 0.87 <0.83

"Tinatu Terlawan i 0.96 ! 0.91 I 0.86 i 0.81 ! 0.78 0.72

Terlindung ! 0.96 I 0.94 I 0.92 | 0.89 j 0.86 \ 0.84

Sedans ! Terlawan \ 0.97 ! 0.92 ! 0.87 i 0.82 : 0.79 ; 0.73

ndimg | 0.97 \ 0.95 : 0.93 >0.90 i 0.87 0.85
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Tabel 3.16 (lanjutan)

(1) (2)

Terlawan

(4) (5) (6) i (?)
0.83 0.80

1 (9)
Rendah 0.98 0.93 0.88 0.74

Terlindung 0.98 0.96 0.94 0.91 0.88 0.86

Akses

terbatas

(RA)

Tinggi
sedang'
rendah

Terlawan 1 00 0.95 0.90

0.95

^1.85 0.80 0.75 1

Terlindung
i

loo !
1

0.98 0.93 0.90 0.88

Sumber: Tabel C-4:4 Simpang bersinyal MKJl '97

Faktor penyesuaian ams jenuh dasar hanya pada pendekat tipe P adalah:

Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) ditentukan sebagai fungsi dari rasio belok

kanan (pRT), hanya untuk pendekat tipe P, tanpa medan jalan dua arah lebar efektif

ditentukan oleh lebar masuk.

FRT =1+ pRTx 0,26 (3.38)

Pada jalan dua arah tanpa median kendaraan belok kanan dari arus belok kanan

terlindung (pendekat tipe P) mempunyai kecendemngan untuk memotong garis

tengah jalan sebelum melewati garis henti ketika menyelesaikan beloknya hal ini

menyebabkan peningkatan rasio belok kanan yang tinggi pada ams jenuh.

Faktor penyesuaian belok khi (FLT) digunakan mmus

FLt= 1- Plt x 0,16 (3.39)

Pada pendekat-pendekat terlindung tanpa penyidikan belok khi langsung

kendaraan-kendaraan belok khi cendemng lambat dan mengurangi ams jenuh pada

pendekat tersebut. Karena ams berangkat pada pendekat-pendekat terlawan (tipe O)

umumnya lebih lambat, maka tidak perlu penyesuaian untuk pengaruh belok khi.
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c. Rasio ams jenuh

Rasio ams (FR) ialah rasio terhadap ams jenuh dari suatu pendekat yang dihitung

dengan mmus beiikut :

FR=QYS (3.40)

dengan :

Q = Ams lalulintas masing-masing pendekat.

S = Ams jenuh.

Rasio arus simpang (IFR) adalah jumlah dari ams kiitis (tertinggi) untuk semua fase

sinyal yang bemrutan dalam suatu siklus, dengan mmus :

IFR = S(FRcri») (3.41)

dengan :

FR CIli, = arus rasio kiitis tertinggi pada masing-masing fase

Rasio fase (PR) adalah rasio ams kiitis masing-masng fase dibagi dengan rasio arus

shnpang. Dihitung dengan minus:

PR = FR cril / TFR (3.42)

3.2.4 Penentuan waktu sinyal

Penentuan waktu sinyal untuk keadaan dengan kendali waktu tetap dilakukan

berdasarkan metode Webster (1996). Untuk meininhnuinkan tundaan pada suatu

shnpang. Pertama-tama ditentukan waktu siklus ( c ) selanjutnya waktu lujau ( g ) pada

masing-masing fase ( i ). Fase adalah bagian dari siklus sinyal dengan lampu lujau,

dengan kombinasi tertentu dari gerakan lalulintas
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1. Waktu siklus sebelum penyesuaian

Waktu siklus sebelum penyesuaian (eua ) merupakan pengendali waktu tetap

untuk ukuran lengkap dan indikasi sinyal.

cu, = (1.5x TTI + 5 )/(l- EFR) (3.43)

dengan :

LTI = Waktu hilang total per siklus (det)

IFR = Rasio ams simpang = Z(FR nit)

Waktu siklus yang terlalu panjang akan menyebabkan meningkatnya tundaan

rata-rata. Jika nilai (EFR) mendekati atau lebili dari satu maka simpang tersebut

adalah lewat jenuh dan mmus tersebut akan mengliasilkan nilai waktu siklus yang

sangat tinggi atau negatif.. Adapun batasan-batasan waktu siklus tersebut menumt

MKJl adalah seperti pada Tabel 3.17 beiikut ini.

Tabel 3.17 Waktu kelayakan waktu siklus berdasarkan fase

Tipe pengaturan Waktu siklus yang layak (det )

Pengaturan dua fase 40-80

Pengaturan tiga fase 50-100

Pengaturan empat fase 80-130

Sumber : Shnpang bersinyal MKJl 1997

2. Waktu hijau

Waktu lujau (g) adalah waktu nyala hijau dalam suatu pendekat (det).

Untuk perhitungan hijau diliitung dengan ramus beiikut:
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g, = ( cua - LTI) x PR; (3.44)

dengan:

gi •- Tampilan waktu lujau pada fase i (det)

c„, ^ Waktu siklus sebelum penyesuaian (det)

LTI = Waktu Mang (det)

PRi = Rasio fase FRait / £ (FRclit)

3. Waktu siklus yang disesuaikan

W7aktu siklus yang disesuaikan (e) diliitung dengan minus :

c = Zg + LTI (3.45)

dengan :

Y g = Jumlah waktu hijau yang diperoleh (det)

LTI = Waktu Mang (det)

4. Rasio lujau

Rasio lujau (GR) merupakan perbandingan antara waktu hijau dengan waktu siklus

dalam suatu pendekat.

GR = g/c (3.46)

dengan :

g = Waktu hijau (det)

c = Waktu siklus (det)
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3.2.5. Kapasitas

1. Kapasitas

Kapasitas ( C ) dari suatu pendekat shnpang bersinyal dapat dinyatakan sebagai :

C --~ S x g ; c (smp jam) (3.47)

dengan :

S = Arusjenuh yang disesuaikan (smp jam lujau)

g = Waktu liijau (detik)

c = Waktu siklus

2. Derajat kejenuhan ( DS) diperoleh dari :

DS = Q/C (3-48)

dengan :

DS = Derajat kejenuhan

C = Kapasitas (smp/jam)

3.2.6 Kinerja lalulintas

1. Panjang antrian

Panjang antrian merupakan jumlah antrian smp pada awal sinyal liijau NQ diliitung

sebaaai jumlah smp yang tersisa dari fase sebelumnya NQi ditambah jumlah smp

yang datang sesudahnya selama fase merah (NQ2).

NO - NO, + NCY (3-49)

Untuk DS 0.5 : minus yang digunakan NQi adalah :



NQ, = 0,25 x C x (DS-1) + (DS- 1)2-

Sedangkan untuk DS s 0,5 => NQj - 0

1 - GR Q

NQ2 = cx x

8 x ( DS - 0.25 )

42

.(3.50)

.(3.51)

1-GRxDS 3600

dengan :

NQx = Jumlah smp yang tertinggi dari fase hijau sebelumnya

NQ2 = Jumlah smp yang datang selama fase merah

DS = Derajat kejenuhan

GR = Rasio ams lujau

c = WTaktu siklus (det)

C = Kapasitas (smp /jam)

Q = Arus lalu-lintas pada pendekat tersebut (smp / det)

Panjang antrian (QL) didapat dari perkalian NQmax dengan luas rata-rata yang

dipergunakan per smp (20 nY). kemudian dibagi dengan lebar masuk pendekat.

NQmax x 20
QL .(3.52)

Wmasuk

NQ max mempakan angka penyesuaian terhadap peluang yang diinginkan unhik

terjadinya pembebanan lebih (p0L %)• NQ max didapatkan dari pembacaan grafik

pada gambar 3.8, dengan pembebanan lebili (Pol) yang disarankan untuk

pereneanaan < 5 % .



20 2S

JUMLAH ANTRIAN RATA-RATA NQ

Sumber : Gambar E-2:2 Shnpang bersinyal MKJl 1997

Gambar 3.8 : Peluang jumlah antrian (NQmax) dalam smp

2. Kendaraan terhenti

Angka henti (NS) diliitung dengan mmus beiikut:

NS = 0,9 x NQ / (Q x c) x 3600.
dengan:

NQ) - Jumlah kendaraan antri

c - Waktu siklus

Q = Arus lalu-lintas (smp jam)

Jumlah kendaraan terhenti (Nsv) masing-masing pendekat:

NSv - Qx NS (smp jam)

Angka henti seluruh simpang didapatkan dari ramus:

NStot = £NSv/Qtot (3.55)

43

.(3.53)

.(3.54)
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3. Tundaan

a) lundaan lalulintas rata-rata setiap pendekat (DT) didapat dengan rumus:

DT-cxA i NQ,x 3600 /C (det/smp) (3.56)

dengan:

c = Waktu siklus yang disesuaikan (det)

0,5x(1-GR)2
A= — (357)

(1-GRxDS)

GR = Rasio hijau (g/c)

DS = Derajat kejenuhan

NQi = Jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya

C = Kapasitas (smp/jam)

b) Tundaan geometri rata-rata pada suatu pendekat (DG) dapat dihitung dengan

rumus sebagai berikut:

D(3j=( l-psv)xp-r x6 f (p.svx4) (3.58)

dengan :

DGj = Tundaan geometri rata-rata pada pendekat j (det/jam)

psv = Rasio kendaraan terhenti pada suatu pendekat = Min (NS=1)

Pi ^ Rasio arus kendaraan membelok pada suatu pendekat

c) Tundaan rata-rata untuk seluruh simpang (Df)

E(QxDj)
D.= _ (359)

Qtot
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dengan :

Di = Tundaan rata-rata shnpang (det/smp)

Q = Ams lalulintas (smp/jam)

Dj 7Tundaan geometri rata-rata masing-masing pendekat j (d-T^mp)

Q tot = Arus lalulintas total (smpjam)

3.3 Tingkat Pelayanan Jalan pada Persimpangan ("Level ofService")

Tingkat pelayanan mempakan perbedaan kondisi operasional yang terjadi pada

suatu jalan jalur pada saat jalan tersebut melayani berbagai macam volume lalulintas.

Menurut HCM 1994, tingkat pelayanan dipengamlii oleh lama waktu

penundaan ("delay"). "Delay" merapakan ukuran dari kegehsahan pengemudi, tingkat

frastasi pengemudi, kebutuhan bahan bakar kendaraan dan waktu perjalanan yang

hilang. Kiiteria tingkat pelayanan ditetapkan dalam bentuk rata-rata waktu berhenti

("average stoped delay") tiap kendaraan dalam periode anahsis selama 15 menit.

Menumt HCM 1994, hubungan antara tingkat pelayanan dan waktu tertunda

dapat digolongkan dalam beberapa tingkat pelayanan, seperti sebagai beiikut im.

1. Tingkat pelayanan A

Menggambarkan pengoperasian penundaan sangat rendah kurang dari atau sama

dengan 5 detik tiap kendaraan. Hal ini terjadi jika gerak maju kendaraan sangat

menguntungkan bagi kebanyakan kendaraan yang datang baik dari arah mas minor

maupun mayor.
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2. Tingkat pelayanan B

Menggambarkan pengoperasian penundaan sangat rendah dalam interval 5.1 hinaaa

10 detik tiap kendaraan untuk simpang tak bersinyal dan 5.1 sampai 15 detik tiap

kendaraan untuk shnpang bersinyal Hal ini terjadi dengan adanya sedikit kendaraan

yang mengalami pemberhenrian sementara serta gerak maju yang lebili rendah

daripada tingkat pelayan A.

3. Tingkat pelayanan C

Menggambarkan pengoperasian penundaan yang lebili tinggi dari level terdahulu

dengan interval antara 10,1 liingga 20 detik tiap kendaraan untuk simpang tak

bersinyal dan 15,1 sampai 25 detik per kendaraan untuk shnpang bersinyal. Hal ini

disebabkan oleh gerak maju kendaraan yangsedangsaja.

4. Tingkat Pelayanan D

Menggambarkan pengoperasian dengan waktu penundaan berkisar antara 20.1

liingga 30 detik tiap kendaraan unmk shnpang tak bersinyal dan 25,1 sampai 40

detik per kendaraan untuk sunpang bersinyal. Pada tingkat pelayanan ini penundaan

yang lebili lama disebabkan oleh kombinasi gerak maju dari masing-masing ruas

yang kurang menguntungkan. Pada kondisi tingkat pelayanan ini mulai terlihat

adanya kemacetan.

5. Tingkat pelayanan E.

Menggambarkan pengoperasian dengan waktu penundaan berkisar antara 30.1

hingga 45 detik tiap kendaraan untuk shnpang tak bersinyal dan 40,1 sampai 60
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untuk shnpang bersinyal. Tingkat penundaan ini mempakan batas akhir yang masih

dapat diterima oleh pemakai jalan hal ini dikarenakan semakin bertambah lamanya

waktu berhenti di kaki simpang.

6. Tmgkat pelayanan F

Menggambarkan pengoperasian dengan waktu penundaan lebih dari 45 detik tiap

kendaraan untuk shnpang tak bersmyal dan lebili besar dari 60 detik per kendaraan

untuk simpang bersinyal. Ini mempakan penundaan yang sudah tidak dapat lagi

diterima oleh pemakai jalan. Kondisi tersebut seiing terjadi bersamaan dengan

keadaan yang sudah teriampau jenuh yaitu pada saat ams kedatangan melebilii

kapasitas persimpangan jalan. Hal ini terjadi pada saat perbandingan volume

terhadap kapasitas (V/C) > 1 dengan beberapa kemacetan individual.

Batas waktu tundaan menurut HCM 1994 yang mempakan ukuran dari

pengklasifrkasian tingkat pelayanan secara tabel dapat terlihat seperti pada Tabel 3.18

untuk simpang tak bersinyal dan label 3.19 untuk shnpang bersinyal.



Tabel 3.18 Tingkat pelayanan pertemuan jalan tanpa lampu lalulintas

Tingkat pelayanan Waktu tundaan per kend;iraan (detik)

I A < 5.0

B : 5,1 - 10.0

C 10,1 -20,0

D 20,1 -30,0

E 30,1 -45,0

F > 45,0

Sumber: HCM 1994

Tabel 3.19 Tingkat pelayanan pertemuan jalan dengan lampu lalulintas

Tingkat pelayanan Waktu tundaan per kendaraan (detik)

A < 5,0

B 5,1 - 15,0

C 15,1 -25,0

D 25,1 -40,0

E 40,1 -60,0

F 60,0

Sumber: HCM 1994
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