
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Menurut Ahmad Munawar (2002), metodologi yang dipakai HCM

didasarkan pada perhitungan waku celah (gap time) dan tingkat arus lalulintas

(flow rate) yang digunakan untuk menghitung kapasitas potensial, panjang

antrian, tundaan serta LOS (numerik A-F berdasarkan tundaan rata-rata). Di

Indonesia, metode yang digunakan berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia

(MKJI) 1997 tidak berdasarkan celah (gap acceptance) melainkan didasarkan

kapasitas jalan yang didapatkan dari data empiris yang dikumpulkan. Untuk nilai

derajat jenuh (ds = degree ofsaturation dibawah 0,8-0,9) yang berarti analisis

simpang ini lebih bisa diandalkan daripada nilai ds diatasnya.

Alasan lain disusunnya MKJI 1997 adalah :

1. Tidak jelasnya prioritas penggunaan jalan yang berakibat gangguan yang

rumit di simpang, khususnya antara arus yang belok kanan dan arus yang

lurus.

2. Hambatan samping merupakan analisis yang komplek di ruas jalan

Indonesia. Di negara Barat hambatan samping hanya cukup

diperhitungkan berdasarkan lebar bahu atau jarak gangguan dari tepi

perkerasan.



3. Selain faktor perbedaan karakteristik penggunaan lahan di dalam kota,

dalam manual Indonesia juga dikenalkan karakteritik besaran kota yang

dalam manual negara lain belum muncul.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya mengenai kinerja simpang yang kami gunakan

sebagai tinjauan pustaka adalah sebagai berikut:

1. Analisis dan Pemecahan Masalah Lalulintas pada Simpang Empat Tanpa

Lampu Lalulintas oleh Bejo Setya Widodo dan Joenafriko (1998).

Pada penelitian ini kedua peneliti mencoba meneliti bagaimana kinerja

simpang empat jalan Gondosuli - jalan Mojo - jalan Melati Wetan -jalan

Suprapto daerah Istimewa Jogjakarta. Dari hasil penelitian didapat bahwa

tundaan simpang pada saat ini adalah 30,76 dtk/smp, sehingga masuk

kategori tingkat pelayanan E. Setelah diperbaiki dengan pelebaran kaki

simpang maka didapatkan tundaan sebesar 22.02 dtk/smp sehingga masuk

kategori tingkat pelayanan D. Perbaikan dengan pemasangan lampu

lalulintas 2 fase dan pelebaran kaki simpang didapatkan tundaan sebesar

22,188 det/smp sehingga menjadikan simpang masuk kategori tingkat

pelayanan jalan dengan lampu lalulintas C.

2. Analisis Kinerja Simpang Tiga Tak Bersinyal (Studi Kasus di Simpang

Tiga Jati Kudus) oleh Budi Santoso (2003).

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa simpang tiga Jati

Kudus saat ini sudah tidak layak lagi. Hal ini bisa dilihat dari derajat



kejenuhan (DS) yang sudah mencapai nilai DS=1,16 dan peluang antrian

55%-100%. Setelah dilakukan perbaikan dengan merubah bentuk geometri

jalan dan pelarangan belok kanan bagi kendaraan dari arah jalan minor,

maka didapatkan DS=0,781 dan peluang antrian 21%-42%.

3. Penentuan Hubugan antara Volume Jalan Major dan Kapasitas Jalan

Minor pada Persimpangan Tidak Bersinyal (Studi Kasus pada Pertigaan

Jalan Gayam dan Jalan Sukonandi) oleh Putih Fajariyadi dan Ratih Wisnu

Sari (2001)

Salah satu menghitung kapasitas adalah dengan MKJI 1997.

Pembuatan MKJI 1997 oleh Departemen Pekerjaan Umum (DPU) yang

membahas persimpangan tidak bersinyal didasarkan pada persimpangan di

kota-kota tertentu saja. Jadi tidak semua persimpangan tercatat di

dalamnya sehingga perlu diujikan apakah MKJI 1997 sesuai atau dapat

berlaku untuk persimpangan yang lebih kecil khususnya simpang tiga tak

bersinyal.

Penelitian ini mengacu pada fenomena yang terjadi pada pertigaan

tidak bersinyal yang menunjukkan bahwa volume yang terjadi pada jalan

minor tergantung pada volume jalan major. Hal ini ditunjang adanya PP

No. 43, pasal 63 ayat le, tahun 1993, bahwa pengemudi wajib

memberikan hak utama pada arus yang berjalan lurus pada simpang tiga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kapasitas, baik

secara teoritis (dengan formula MKJI 1997) maupun dengan kenyataan di

lapangan dengan mencoba mengembangkan model hubungan antara



kapasitas jalan minor dengan volume jalan major dengan analisis regresi

linier berganda dan kemudian membandingkan kapasitas teori baik dengan

kapasitas lapangan maupun prediksi model. Pengambilan data dilakukan

di pertigaan Jl. Gayam dan JL Sukonandi, Jogjakarta dengan menggunakan

handycam. Model teoritis dengan menggunakan MKJI 1997, sedangkan

analisis kapasitas lapangan menggunakan analisis regresi linier berganda

dengan menggunakan model komputer SPSS 9.0.

Hasil analisis antara kapasitas teori dan kapasitas lapangan maupun

hasil regresi dengan menggunakan chi-kuadrat terjadi perbedaan yang

signifikan. Jadi kapasitas yang digunakan untuk penelitian ini adalah

kapasitas berdasarkan MKJI 1997 yaitu sebesar 2.221,713 smp/jam.

4. Kondisi Lalulintas di Persimpangan Kota Yogyakarta oleh FX Pranoto

Dirhan Putra (2002)

Kota Yogyakarta merupakan kota yang unik ditinjau dari sisi sosial

budaya, jalan dan lalulintasnya karena di satu sisi pelestarian

dipertahankan dilain sisi berkembang modernisasi. Demikian pula halnya

yang terjadi pada persimpangannya. Untuk itulah maka studi ini

mengobservasi karakter persimpangan jalan tersebut. Survey secara

ringkas dilakukan di 25 persimpangan dan analisis berdasarkan MKJI

1997. Kesimpulan hasil studi ini adalah :

a. Sebagian persimpangan mendekati jenuh pada jam puncak yang

ditunjukkan pada nilai rata-rata ds = 0,75 dan tundaan total 94

detik/smp



b. Angkutan tradisional tidak didukung dengan penyediaan prasarana

di persimpangan

c. Ketidaktersediaan fasilitas angkutan tradisional di persimpangan

bukan karena fisik persimpangan tetapi karena adanya tundaan

yang merupakan ekspresi kemacetan

d. Besarnya tundaan di persimpangan karena peraturan dan disiplin

tidak berjalan semestinya

e. Pengembangan persimpangan di Yogyakarta yang terbaik adalah

dengan tidak mengubah geometrik persimpangan tetapi dengan

perbaikan pelaksanaan peraturan dan disiplin

f. Persimpangan dikembangkan dengan mempertahankan kondisi

geometrik yang ada. Dengan demikian peningkatan pelaksanaan

peraturan dan disiplin berkendara di persimpangan adalah saran

yang terbaik.

2.3 Tindak Lanjut

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian yang sudah ada,

maka penulis mencoba menganalisis simpang tiga tak bersinyal dengan

melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dengan mencoba menghitung

kinerja simpang pada beberapa tahun yang akan datang dengan menggunakan

metode analisis berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997

karena dianggap lebih cocok diterapakan di Indonesia. Apabila dari hasil

penelitian simpang tersebut sudah tidak layak lagi, maka perlu adanya alternatif



10

pemecahan masalah salah satunya yaitu dengan mengubah geometri jalan
disamping peningkatan pelaksanaan peraturan dan disiplin berkendara oleh pihak-

pihak terkait.


