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LANDASAN TEORI

3.1 Karakteristik Jalan

Menumt Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) karakteristik jalan

yang akan mempengamhi adalah geometrik, komposisi ams dan pemisahau arah,

aktivitas yang berada di samping jalan, pengaturan lalu-lintas dan juga perilaku

pengemudi dan populasi kendaraan.

A. Komposisi Ams Lalu-lintas danPemisahau Arah

a. pemisahan arah

Distribusi arah lalu-lintas pada jalan dua arah biasanya dinyatakan dalam

prosentase dari ams total pada masing-masing arah.

b. komposisi ams lalu-lintas

Komposisi lalu-lintas mempengamhi hubungan kecepatan ams jika ams

dan kapasitas dinyatakan dalam kend/jam, yaitu tergantung pada rasio

sepeda motor atau kendaraan berat dalam ams lalu-lintas.

B. Aktivitas Samping Jalan

Akibat aktivitas samping jalan atau disebut juga hambatan samping sering

mengganggu kelancaran jalannya ams kendaraan dan besar pengamhnya

terhadap kinerja jalan. Penentuan kelas hambatan samping diperoleh dari

jumlah berbobot kejadian per 200 meter per jam (tabel 3.1).
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Tabel 3.1 Hambatan samping untuk jalan perkotaan

Jumlah

Kelas hambatan

samping
Kode

berbobot

kejadian/200/m/

jam dua sisi

Kondisi khusus

Sangat Rendah

Rendah

VL

L

<100

100 - 299

Daerah pemukiman, jalan

dengan jalan samping
Daerah pemukiman, beberapa

kendaraan umum

Sedang M 300-499 Daerah industri, beberapa

toko di sisi jalan

Tinggi

Sangat tinggi

H

VH

500-899

>900

Daerah komersial, aktivitas

sisi jalan tinggi
Daerah komersial dengan

aktivitas pasar di samping jalan

Sumber : Manual Kapasias Jalan Indonesia (1997)

Tabel 3.2 Faktor bobot untuk berbagai tipe hambatan samping

Tipe kejadian hambatan samping Simbol Faktor bobot

Pejalan kaki PED 0,5

Parkir, kendaraan berhenti PSV 1,0

Kendaraan keluar + masuk EEV 0,7

Kendaraan lambat SMV 0,4

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)

Frekuensi berbobot adalah hasil dari faktor bobot dikali frekuensi kejadian.

C. Geometrik Jalan

a. Lebar jalan

Dengan jalan yang lebih lebar maka kecepatan suatu kendaraan dapat

menjadi lebih tinggi.
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b. Bahu

Bahu jalan adalah bagian jalanyang letaknya di tepi luar jalan. Bahu dapat

diberi perkerasan dan dapat juga tidak tergantung kelas jalan dan

perencanaan. Bahu dapat difungsikan sebagai tempat berhenti (istirahat)

atau juga dapat digunakan untuk kepentingan damrat.

c. Kereb

Kereb adalah penonjolan pada tepi perkerasan atau bahu jalan yang dapat

digunakan untuk keperluan drainasi jalan dan dapat mencegah keluarnya

kendaraan dari tepi perkerasanjalan yang dilalui.

d. Tipe jalan

Berbagai tipe jalan menunjukkan kinerja berbeda pada pembebanan lalu

lintas tertentu misalnyajalan terbagi dan tak-terbagi, jalan satu arah.

e. Median

Pambagi atau median adalah pembatas yang terletak di tengahjalan yang

digunakanuntuk membagi jalan agar kendaraan tidak melewati ruas.

D. Pengaturan lalu-lintas

Batas kecepatan jarang diberlakukan di daerah perkotaan di Indonesia dan

karenanya hanya sedikit berpengamh pada kecepatan ams bebas. Aturan lalu-

lintas lainnya yang berpengamh pada kinerja lalu-lintas adalah : pembatasan

parkir dan berhenti sepanjang jalan sisi jalan, pembatasan akses tipe

kendaraan tertentu, pembatasan akses dari lahan samping jalan dan

sebagainya.



12

E. Perilaku pengemudi dan populasi kendaraan

Karakteristik ini dimasukkan dalam prosedur perhitungan secara tidak

langsung yaitu melalui ukuran kota. Kota yang lebih kecil menunjukkan

perilaku pengemudi yang kurang gesit dan kendaraan yang kurang modem,

menyebabkan kapasitas dan kecepatan lebih rendah pada arus tertentu, jika

dibandingkan dengan kota yang lebih besar.

3.2 Kecepatan Arus Bebas

Menumt Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) kecepatan ams bebas

didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat ams nol, yang artinya bahwa

kecepatan yang akan dipilih oleh para pengemudi jika mengendarai kendaraan

bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lainnya di jalan.

Persamaan yang digunakan untuk menentukan kecepatan ams bebas

mempunyai bentuk umum sebagai berikut:

FV=(FV0 + FVw)xFFVSFxFFVCs- (1)

dengan:

FV = kecepatan ams bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan (km/jam)

FVO = faktor kecepatan ams bebas dasar kendaraan ringan pada jalan yang

diamati

FVw = faktor penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan (km/jam)

FFVSF = faktor penyesuaiankecepatan untuk hambatan sampingdan lebarbahu

atau jarak kendaraan penghalang

FFVCS = faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)
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Tipe jalan

Kecepatan arus bebas dasar (Fvo) (km/jam)

kendaraan kendaraan Sepeda Semua

ringan berat motor kendaraan

LV HV MC (rata-rats)

Enam-lajur terbagi (6/2 D) atau 61 52 48 57

tiga-lajur satu-arah(3/1)
Empat-lajur terbagi (4/2 D) atau 57 50 47 55

dua-lajur satu-arah (2/1)

Empat-lajur tak-terbagi (4/2 UD) 53 46 43 51

Dua-lajur tak-terbagi (2/2 UD) 44 40 40 42

Sumber : Manual Kapasias Jalan Indonesia (1997)

Tabel 3.4 Faktor Penyesuaian kecepatan ams bebas untuk lebar jalur lalu-lintas

1 Lebar jalur lalu-lintas FVw

Tipe jalan efektif(Wc)
(m) (km/jam)

Empat-lajur terbagi atau Per lajur
satu-arah 3,00 -4

3,25 -2

3,50 u

3,75 2

4,00 4

Empat-lajur tak-terbagi Per lajur
3,00 -4

3,25 -2

3,50 0

3,75 2

4,00 4

Dua-lajur tak-terbagi Total

5 -9,5

6 -3

7 0

8 3

9 4

10 6

11 7

Sumber : Manual KapasitasJalan Indonesia(1997)
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Tabel 3.5 Faktor penyesuaian kecepatan ams bebas untuk hambatan samping

Tipe jalan Kelas hambatan Faktor penyesuaian untuk hambatan

samping (SFC) samping dan jarak kereb-penghalang

jarak cereb-peng talang (Wg)(m)

<0,5 1,0 1,5 >2,0

Empat-lajur Sangat rendah 1,00 1,01 1,01 1,02

terbagi (4/2 D) Rendah 0,97 0,98 0,99 1,00

Sedang 0,93 0,95 0,97 0,99

Tinggi 0,87 0,90 0,93 0,96

Sangat tinggi 0,81 0,85 0,88 0,92

Empat-lajur tak- Sangat rendah 1,00 1,01 1,01 1,02

terbagi (4/2 UD) Rendah 0,96 0,98 0,99 1,00

Sedang 0,91 0,93 0,96 0,98

Tinggi 0,84 0,87 0,90 0,94

Sangat tinggi 0,77 0,81 0,85 0,90

Dua-lajur tak- Sangat rendah 0,98 0,99 0,99 1,00

terbagi (2/2 UD) Rendah 093 0,95 0,96 0,98

atau jalan satu Sedang 0,87 0,89 0,92 0,95

arah Tinggi 0,78 0,81 0,84 0,88

Sangat tinggi 0,68 0,72 0,77 0,82

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)

Ukuran kota (juta penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota

<0,1 0,90

0,1-0,5 0,93

0,50-1,0 0,95

1,0-3,0 1,00

>3,0 1,03

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)
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Derajat kejenuhan Q/C

Gambar 3.1 Kecepatan sebagai fungsi dari DS untuk jalan banyak-lajur

dan satu-arah

3.3 Kapasitas

Menumt Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), kapasitas adalah arus

lalu-lintas (stabil) maksimum yang dapat dipertahankan persatuan waktu yang

melewati suatu titik dalam kondisi tertentu. Persamaan dasarnya adalah :

C = C*FCxFCspxFCSFxFC('CS

Dengan:

C = kapasitas (smp/jam)

C0 = kapasitas dasar (smp/jam)

FCW = faktor penyesuaian kecepatan untuk lebar jalur lalu-lintas

FCSP = faktor penyesuaian kecepatan untuk pemisah arah

(2)



FCSF = faktor penyesuaian kecepatan untukhambatan samping

FCCS = faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)

Tabel 3.7 Kapasitas dasar (Co)

Tipe jalan
Empat lajur terbagi atau jalan
satu arah

Empat lajur tak-terbagi
Dua lajur tak-terbagi

Kapasitas jalan (smp/jam)
1650

1500

2900

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)

Catatan

Per lajur

Per lajur
total dua arah
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Tabel 3.8 Faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu-lintas (FCw)

Tipe jalan
Lebar jalur lalu lintas

(Wc) (m)
FCw

Empat-lajur terbagi atau Per lajur
jalan satu-arah 3,00 0,92

7 ">* 0 96

3,50 1,00

3,75 1,04

4,00 1,08

Empat-lajur tak-terbagi Per lajur
3,00 0,91

3,25 0,95

3,50 1,00

3,75 1,05

4,00 1,09

Dua-lajur tak-terbagi Total dua arah

5 0,56

6 0,87

7 1,00

8 1,14

9 1,25

10 1,29

11 1,34

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)
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Tabel 3.9 Fakor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah (FCsp)

Pemisahan arah SP %-%

FCsp Dua-lajur 2/2
Empat-lajur 4/2

50-50

1,00

1,00

55-45

0.97

0.985

60-40

0.94

0.97

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)

65-35

0.91

0.955

70-30

0,88
0.94

Menumt Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) untuk jalan terbagi dan

jalan satu-arah, faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah tidak dapat

diterapkan dan sebaiknya dipakai nilai 1,0.

Tabel 3.10 Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping (FCsf) jalan

dengan kereb

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan |
Kelas kereb-penghalang (FCsf)

Tipe jalan hambatan

samping Jarak kereb-penghalang Wg

<0,5 1=0 1,5 >2,0

4/2 D VL 0,95 0,97 1,99 1,01

L 0,94 0,96 1,98 1,00

M 0,91 0,93 0,95 0,98

H 0,86 0,89 0,92 0,95

VH 0,81 0,85 0,88 0,92

4/2 UD VL 0,95 0,97 0,99 1,01

L 0,93 0,95 0,97 1,00

M 0,90 0,92 0,95 0,97

H 0,84 0,87 0,90 0,93

VH 0,77 0,81 0,85 0,90

2/2 UD VL 0,93 0,95 0,97 0,99

atau jalan L 0,90 0,92 0,95 0,97

satu arah M 0,86 0,88 0,91 0,94

H 0,78 0,81 0,84 0,88

VH 0,68 0,72 0,77 0,82

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)
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Tabel 3.11 Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota(FCcs)

Ukuran kota (juta penduduk)
<0,1

0,1-0,5
0,5-1,0
1,0-3,0

>3,0

Faktor penyesuaian untuk ukuran kota

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)

0,86
0,90
0,94
1,00
1,04

3.4 Volume

Menumt Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) semua nilai ams lalu-

lintas baik satu arah dan dua arah hams diubah menjadi satuan mobil penumpang

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

secara empiris yaitu untuk kendaraan ringan, kendaraan berat dan sepeda motor.

Smp adalah satuan untuk ams lalu-lintas ams berbagai tipe kendaraan diubah

menjadi ams kendaraan ringan termasuk mobil penumpang dengan menggunakan

emp. Sedangkan emp adalah faktor yang menunjukkan berbagai tipe kendaraan

dibandingkan kendaraan ringan sehubungan dengan pengamhnya terhadap

kecepatan kendaraan ringan dalam ams lalu-lintas. Bobot masing-masing nilai

ekivalensi mobil penumpang dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Emp untuk jalan perkotaan terbagi dan satu-arah

Tipe jalan:

Jalan satu-arah dan

jalan terbagi

Ams lalu-lintas

per lajur

(kenu/jam)

emp

HV MC

Jalan satu arah (2/1)

Empat-lajur terbagi (4/2D)
Tiga-lajur satu-arah (3/1)
Enam-lajur terbagi (6/2D)

0

> 1050

0

> 1100

1,3

1,2

1,3

1,2

0,4

0,25

0,4

0,25

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)
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Untuk menghitung volume ams lalu-lintas kendaraan bermotor menggunakan

rum us sebagai berikut:

Q=[{empLVxLV)+{empm,xHV)+{empMCxMC)\ (3)

Dengan :

Q = jumlah amsdalam kendaraan/jam

LV = kendaraan ringan

HV = kendaraan berat

MC = sepeda motor

Sumber : ManualKapasitas Jalan Indonesia (1997)

3.5 Perilaku Lalu-lintas

3.5.1 Kecepatan Tempuh

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) menggunakan kecepatan tempuh

sebagai ukuran utama kinerja segmen jalan, karena mudah dimengerti dan diukur.

Segmen jalan didefinisikan sebagai panjang jalan diantara dan tidak dipengamhi

oleh simpang bersinyal atau simpang tidak bersinyal utama dan mempunyai

karakteristik yanghampir sama sepanjang jalan.

Kecepatan tempuh mempakan masukan yang paling penting bagi biaya

pemakai jalandalam analisa ekonomi.

Persamaan yang digunakan untuk menemukan kecepatan tempuh adalah :

V = - (4)
T
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Dengan :

V = kecepatan tempuh rata-rata kendaraan ringan (km/jam)

L = panjang segmen (km)

T = waktu tempuh rata-rata kendaraan ringan sepanjang segmen jalan (jam)

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)

3.5.2 Derajat kejenuhan

Dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) dikatakan bahwa derajat

kejenuhan adalah rasio ams terhadap besamya kapasitas yang digunakan sebagai

faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan.

Dengan adanya nilai derajat kejunuhan iniakan kita dapatkan bahwa pada segmen

jalan tersebut mempunyai masalah terhadap kapasitas jalanataupun tidak.

Persamaan yang digunakan :

DS =^ (5)

Dengan :

DS = derajat kejenuhan

Q = arus lalu lintas (smp/jam)

C = kapasitas (smp/jam)

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)

3.6 Analisis Regresi

Pembahan nilai suatu variabel tidak selalu terjadi dengan sendirinya, namun

pembahan nilai variabel itu disebabkan oleh bembahnya variabel lain yang
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berhubungan dengan variabel tersebut. Untuk mengetahui nilai pembahan nilai

suatu variabel yang disebabkan oleh variabel lain, diperlukan alat analisis yang

memungkinkan kita membuat perkiraan nilai variabel tersebut pada nilai tertentu

variabel yang mempengaruhinya.

3.6.1 Persamaan Regresi Polinomial

Model matematis dalam menjelaskan hubungan antarvariabel dalam analisis

regresi menggunakan persamaan regresi (regression equation) yaitu suatu

persamaan matematis yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel

(dependent variable dan independent variable).

Prinsip dasar yang hams dipenuhi dalam membangun persamaan regresi

adalah bahwa antara dependent variable dan independent variable mempunyai

sifat hubungan sebab akibat, baik yang didasarkan pada teori (teorical), hasil

penelitian sebelumnya (prior research), ataupun yang didasarkan pada penjelasan

logis (logical explanation) tertentu.

Sebuah prosedur telah dikembangkan untuk menurunkan persamaan dari

sebuah garis lurus dengan menggunakan kriteria kuadrat terkecil. Data teknik

yang dihasilkan menunjukan sebuah pola. Untuk kasus-kasus tertentu kurva harus

disesuaikan lebih baikagarmencocokan data, dalam penelitian ini dipakai regresi

polinomial yang dianggap paling tepat.

Prosedur kuadrat terkecil jelas dapatdapat diperluas untuk mencocokan data

terhadap polinomial berderajat ke-m :

y = a0 + ajc + ojx2 +... + antxm (6)



Dengan :

y =variabel tak bebas (dependent variable)

ao^^a^a,,, = konstata regresi

x = variabel bebas (independent variable)

m = orde polinomial

Sumber: Chapra-Canale. Metode Numerik untuk Teknik (1991)
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Untuk mengevaluasi nilai ao, au a2 digunakan aturan Cramer. Konsep

determinan yang digunakan untuk melakukan aturan Cramer bermanfaat untuk

mengevaluasikan kondisi timpang sebuah matrik.

Determinan dapat dijelaskan untuk sekumpulan tiga persamaan:

a„x, + a,2x2 + a13x3 = c,

a2,x, + a^Xj + aaaXj = c2

a31x, + a32x2 + a33x3 = c3

atau dalam bentuk matrik :

[A][X] ~ [C]

di mana nilai [A] adalahmatrik koefisien :

[A]»

an &n 8«

a2i a^ &23

&31 &32 3-33
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Determinan (D) dari sistem ini dibentuk dan koefisien-koefisien persamaan,

seperti

D

an an a)3

a2i a22 &23

a3i a32 a3J

3.6.2 Koefisien determinasi (r2)

Koefisien determinasi (r2) adalah angka yang menunjukan derajat

hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Nilai koefisien determinasi

digunakan untuk mengetahui prosentase pengamh independent variable terhadap

pembahan dependent variable. Misalnya nilai (r2) suatu persamaan regresi

mempunyai nilai 0,85 ini berarti bahwa variasi nilai Yyang dapat dijelaskan oleh

persamaan regresi yang diperoleh adalah 85%, sisanya 15% dipengaruhi oleh

variasi lain diluar persamaan.

3.6.3 Koefisien korelasi (r)

Koefisien korelasi (r) digunakan untuk menentukan korelasi antara

variabel tidak bebas dan variabel bebas atau antara sesama variabel bebas. Nilai

koefisien korelasi (r) = 1berarti bahwa korelasi antara variabel tidak bebas (y)

dan variabel bebas (x) adalah positif (meningkatnya nilai xakan mengakibatkan

meningkatnya nilai y) dan sebaliknya jiak nilai koefisien korelasi (r) =-1, berarti

bahwa korelasi antara variabel tidak bebas (y) dan variabel bebas (x) adalah

negatif (meningkatnya nilai xakan mengakibatkan menurunnya nilai y), jika nilai

koefisien korelasi (r) =0maka menyatakan tidak ada korelasi antar variabel.
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Rumus-rumus yang digunakan dalam persamaan regresi polinomial untuk

analisis pengaruh hambatan samping terhadap kapasitas dan kecepatan di ruas

jalan Gejayan adalah sebagai berikut:

S,= yt-y\ (?)

2>, =Z[^ -y) (8)

Dengan :
S, = jumlah kuadrat residual

yt —nilai dependent variable

y = nilai rata-rata dependent variable

Sumber: Chapra-Canale. Metode Numerik untuk Teknik (1991)

Sr =Zvj _ao ~ai-xi ~a2xi2)2

Dengan :

Sr = jumlah kuadrat residual

y, = nilai dependent variable

X; = variabel bebas (independent variable)

a0, a,, a2 = konstanta regresi

Sumber: Chapra-Canale. Metode Numerik untuk Teknik (1991)

•(9)


