
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. LALULINTAS HARIAN RATA-RATA

Satuan yang digunakan dalam menghitung volume
lalulintas adalah lalulintas harian rata-rata ("LHR"),
atau disebut juga "Average Daily Traffic" ("ACT"/
Besar LHR didapatkan dari jumlah arus lalulintas pada
suatu titik dibagi jumlah harian dalam satu tahun (365
hari). >

LHR = Jumlah arus lalulintas pada satu tahun
365

Fungsi LHR/ADT adalah memberikan gambaran ten-
tang variasi volume lalulintas menurut waktu, misalnya
jam dalam hari, hari dalam minggu, minggu dalam bulan
dan bulan dalam tahun. Hasil pengukuran tentang varia
si ini sangat penting untuk menentukan kapasitas jalan
dan fasilitasnya. Secara keseluruhan hasil pengukuran
LHR/ADT memberikan dua kelompok yaitu volume lalulin
tas harian rata-rata dan volume pada jam sibuk "Peak
hour" .

3.2. METODA REGRESI

Pertumbuhan lalulintas adalah tingkat kenaikan
volume lalulintas dari tahun ke tahun. Untuk mencari
angka pertumbuhan volume lalulintas untuk tiap jenis
kendaraan atau jumlah total kendaraan dipergunakan
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perhitungan secara regresi. Perhitungan secara regresi
ini ada dua cara :

1) Regresi Linier

Garis linier yang diterapkan melalui titik-titik

koordinat diagram pencar (gambar 3.1) seringkali

juga dinamakan garis taksir ("estimating line").

Jika garis demikian itu diterapkan pada diagram

pencar dengan menggunakan metode "least square",

maka kita akan memperoleh garis regresi dari y
terhadap x (gambar 3.1),

Gambar 3.1 Diagram pencar dan garis regresi linier

Persamaan garis regresinya adalah

y = a + bx

di mana :

y = hasil ramalan tahun rencana.

x = tambahan tahun terhitung dari tahun dasar.

a,b = tetapan yang didapat dari r< mus berikut :

2y Sx
a = b

n n

(3 - 1)

(3 - 2)
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b =
n. 2xy - Zx.Sy

n. Zx2 - C2X)2 (3 r 3)

2) Regresi Non Linier

Penggunaan garis linier bagi penggambaran hubungan
antara dua variabel yang tidak berasosiasi secara
linier akan menghasilkan garis taksir yang "kurang
tepat", dapat dilihat pada gambar 3.2

Gambar 3.2. Diagram pencar dan garis regresi non

Secara teoritis, model regresi yang non linier
dapat dirumuskan secara sederhana sebagai :

y' =8+bx +°*2 (3 -4)
dimana konstanta a.b dan cdiberikan dalam tiga
persamaan normal sebagai :

2y = na + b2x + cSx2 ,„
vo - 5)

Zxy = a2x + blx2 + c2x3 (3 _6
5x2y =a2x2 +bZx2 +cSx4 (3 _?
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3.3. PROYEKSI LALULINTAS

Proyeksi lalulintas adalah hasil pertumbuhan
lalulintas pada tahun yang direncanakan (10 tahun yang
akan datang). Sedangkan proyeksi lalulintas untuk
tahun-tahun berikutnya dihitung dengan persamaan:

XVn = <1+ i)n •Ve (3-8)
dengan :

Vn = Volume pada tahun yang bersangkutan
Ve = Volume, sekarang

i = Faktor perkembangan

n = Selisih tahun yang bersangkutan dan tahun
sekarang

Karena pembangunan jalan dimaksud untuk melayani
lalulintas serta diharapkan mencapai keuntungan dari
Padanya, maka penyelidikan tentang lalulintas pada
masa lalu dan sekarang ini baik pada jalan yang baru
dibuka maupun jalan lama, perlu diselidiki dan diana-
lisis secara khusus. Dalam hal ini status lalulintas

Xdaann pandangan para ahli dalam perencanaan pembangu
nan atau penentu kebijaksanaan sangat bermanfaat untuk

Peramalan lalulintas yang akan datang. Memproyeksikan
keadaan lalulintas memang tidak gampang, apalagi di
Indonesia merupakan negarayang .„dang berkembang,
tetapi analisis pertumbuhan lalulintas akan mendekati
kebenaran, bila dasar-dasar yang dipergunakan untuk
asumsi dan data yang dapat dipercaya. Di dalam proyeksi
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pertumbuhan lalulintas dikenal tiga bentuk yaitu:

1- "Normal Traffic"

Dalam keadaan normal, suatu daerah mengalami kema-

juan dan peningkatann suatu bidang secara teratur,

dalam hal kendaraan akan bertambah secara teratur

pula. Oleh karena itu, pada keadaan yang luar

biasa, lalulintas di masa mendatang sudah diramal-

kan. Apabila di suatu daerah terdapat pemba-ngunan \
skala besar terutama pembangunan sarana transporta

si jalan raya baik dalam pola, jumlah serta- jenis-

nya, maka 'perubahan ekonomi khususnya yang berkai-/

tan dengan lalulintas dapat meningkat secara menyo-

lok. Tetapi itu hanya berlangsung hanya lima tahun

setelah pembangunan itu terwujud, tahun-tahun

selanjutnya peningkatan lalulinntas yang ada ber

gerak secara teratur kembali.

2. "Generated Traffic"

Pembangunan jalan raya dapat menimbulkan atau

membangkitkan aktivitass-aktivitas baru di bidang

ekonomi, sosial dan budaya, kemudian aktivitas

tersebut mendorong balik aktivitas transportasi.

Lalulintas yang diakibatkan adanya aktivitas beran-

tai ini disebut Generated Traffic. Pada umumnya

generated traffic yang berarti hanya terjadi pada

daerah-daerah yang baru dibuka, sehingga memungkin-

kan timbulnya aktivitas baru dan peningkatan pro-
duktivitas.
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3. "Development Traffic"

Adanya pembangunan suatu jalan dapat merubah arus

lalulintas atau meningkatkan penggunaan jenis alat

angkutan.

3.4. JUMLAH LAJUR LALULINTAS

Suatu jalan pada umumnya terdiri dari dua lajur

dan volume lalulintas baik yang dinyatakan LHR, maupun

V.J.P pada umumnya adalah "jumlah untuk kedua jurusan"

tersebut tidak memandang p_akah salah satu jurusan ada

volume lebih'besar dari pada jurusan yang lain.

Jumlah lajur lalulintas ini diperiksa derngan

rumus dan tabel-tabel dari "Highway Capacity Manual

1985" (-Multilane Highway") di mana lalulintas yang
lewat kendaraan campuran.

Rumus tersebut sebagai berikut:

N = DDHV/(SFL . fE .PHF) (3 . 9)

DDHV = AADT . K . D (3-10)

AADT = LHR (1 + i)" (3-11)
Dengan :

N = Jumlah jalur untuk satu (1) arah

DDHV = Volume jam perencanaan per arah

AADT = Volume lalulintas harian r^u-rata

K = Prosentase AADT pada jam sibuk

D = Prosentase lalulintas arah arus saat jam sibuk

n = Umur rencana
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SFL = Pelayanan arus dasar per jalur pada tingkat
pelayanan yang diinginkan

fE = Faktor penyusuaian terhadap lingkungan dan tipe
jalur lalulintas

PHF = Faktor jam sibuk

3,5. DASAR-DASAR PENENTUAN TINGKAT PELAYANAN

Besarnya volume lalulintas didapatkan dari hasil

pengamatan di lapangan, sedangkan besarnya kapasitas

ditentukan berdasarkan kapasitas jalur jalur dalam

kondisi ideal adapun komposisi yang ditetapkan dalam
buku HCM 1985, antara lain:

1. Kondisi medan datar

2. Lebar lajur 3,50 meter

3. Mobil penumpang hanya di dalam arus lalulintas

4. Jalan membagi sebagian wilayah pedalaman

Menurut buku HCM 1985, untuk menghitung tingkat

pelayanan dari suatu jalan menggunakan metoda ••Multi-
lane Highway. Rumus yang digunakan adalah sebagai
berikut :

SFi = 2800 x (V/C) x f„x fHvx fd (3 - 12)

«SF = C x (V/C) (3-13)
Dengan :

MSFi = Maximum Service Flow (HCM 1985, tabel 7-1)

V/C = Perbandingan volume dan kapasitas

SFA = Angka pelayanan aliran total pada jalan dalam

kondisi lalulintas dan tingkat pelayanan terten-
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tu (Service Flow)

C - Kapasitas tiap jalur raya yang berjalur banyak
pada suatu kecepatan rencana

N = Jumlah jalur satu (1) arah

fw = Faktor terhadap lebar jalur dan atau kebebasan

samping (HCM 1985, tabel 8-5, halaman 8-9)

fHV = Faktor penyesuaian terhadap kendaraan berat
pada arus lalulintas.

Untuk mencari fHy dengan rumus:

ffjy - — . __
1+PT(ET-1) +PB(EB-1) +PR(ER-1) ""(3 "14>

Dengan :

PT = Perbandingan jumlah truk dalam arus lalulintas

PB = Perbandingan jumah bus dalam arus lalulintas

ET = Angka ekuivalen jenis kendaraan truk dengan
penumpang (HCM 1985, Tabel 8-6, Halaman 8-9)

EB = Angka ekuivalen jenis kendaraan bus dengan penum
pang (HCM 1985, Tabel 8-6, Halaman 8-9)

PR = Perbandingan jumlah kendaraan rekreasi dalam arus
lalulintas

ER = Angka ekuivalen jenis kendaraan rekreasi dengan
penumpang (HCM 1985, Tabel 8-6, Halaman 8-9)

fE = Terhadap lingkungan dan t,pe jalur lalulintas
(HCM 1985, Tabel 8-4, Halaman 8-9)

fp = Faktor penyesuaian terhadap karakteristik pengem
udi (HCM 1985, Tabel,7-11, Halaman 7-13)



Untuk mencari SF dengan rumus :

V

SF =

PHF

Dengan :

SF = Standar arus pelayanan

V = Volume puncak selama satu jam

PHF = Peak Hour Faktor

Untuk mencari PHF dengan rumus :

V
PHF = . _ _

4 (Volume tersibuk 15 menit)

Dengan :

V = Volume lalulintas perjam dalam VPH

3.6. TINJAUAN GEOMETRIK

3.6.1. Lengkung Horisontal

Dalam pembahasan masalah lengkung Horisontal,

yang ditinjau adalah lengkung yang dibanding dengan

panjang lengkung minimum yang diperbolehkan dalam

Perencanaan geometrik jalan. Adapun data yang dibutuh-

kan adalah :

a. Kecepatan rencana ( V rencana )

b. Jari-jari tikungan ( R )

c. Kemiringan maksimum pada tikungan ( e )

d. Sudut luar tikungan

Adapun macam-macam tipe kurva tikungan dibagi menjadi
dua, yaitu :

!0

(3 - 15)
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a. Kurva tikungan tunggal yang terdiri dari :

- "Circle - Circle"

- "Spiral - Circle - Spiral"

- "Spiral - Spiral"

b. Kurva tikungan ganda yang terdiri dari :

- "Compound Curve With Spiral" ("CCWS")

- "Reserse Curve With Spiral" ("RCWS")

Bila jarak tikungan satu dengan yang lain berdekatan
maka dapat dipakai kurva tikungan ganda.

Adapun kegunaan kurva tikungan ganda adalah panjang
lengkung total dapat berkurang serta kenyamanan pen-
gendara masih terpenuhi.

Kurva tikungan tunggal terdiri dari .-

a. "Circle - Circle"

Apabila R > 1200 m

A'
dihitung L0 = , 2 . tt . R

360°
(3 - 17)

Tt - R . tg ( A. )

R

Et = _ R

Untuk menghitung e :

(3 - 18)

(3 - 19)

cos (—=-)
2
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D =

1432,4

R

V rencana
dari tabel Bina Marga atau
AASHO didapat e.

Gambar 3.3. Lengkung Full CircL

A = A - 2 e.

= R Lc =
A

360°

Lc = R -A . 0,01744 > 20 m

atau apabila R < 1200 m

1432,4
D =

(3 - 20)

• 2 tt R ...(3 - 21)

(3 - 22)

R

V rencana

dari tabel Bina Marga atau
AASHO di dapat e dan Ls de
ngan cara interpolasi linier

Diperiksa Ls terhadap "Modified Short Formul,

V° Y V.e
. . 2,727

0,22 R.C C
(3 - 23)

C = Perubahan kecepatan, dianjurkan harganya 0,4
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Bila diketahui landai relatif minimum, maka diperiksa

terhadap landai relatif maksimum tersebut, kemudian

dihitung:

28,648
Rumus : 6„ = — j,

3 R ' :

dengan :

6 = sudut pada busur lengkung spiral

R = jari-jari tikungan

Ls = panjang lengkung spiral

Rumus :

A = A - 2 0„ ..

dengan :

i

A = sudut yang dibentuk oleh lengkung circl.

A = sudut lengkung peralihan

Rumus :

A
Lc = . 2 . n . R

360°

dengan :

L ~ panjang lengkung circle

2 n R = keliling lingkaran

Rumus :

L = 2 . L^ + L

(3-24)

(3 - 25)

(3 - 26)

(3 - 27)



L = panjang total

dengan :
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A
(R + P) . tg ( ) + K (3-28)

2

(R + P)

cos (——)
2

(3 - 29)

Untuk mencari P dan K dipakai tabel Joseph Barnett
es " 1

diinterpolasi, didapat : P* dan K*

Dari L yang didapat, maka P = L . P* (3 _ 30)

k = L . K* (3-31)

L = Panjang lengkung pada spiral (meter)

V = Kecepatan rencana (km/jam)

R = Jari-jari tikungan (meter)

C = Perubahan kecepatan (meter/detik)

e = Sudut kemiringan jalan (%)

A

Gambar 3.4. Spiral - Circle - Spiral



c. "Spiral - Spiral"

Apabila Lc < 20 meter

Dihitung 9^ = 1/2 .

mendekati 0

Ls =

T* =

E
t ~

es . r

28,648

(R + P) . tg (~) + k

2

(R + P)

cos ( )

2

- R

25

(3 - 32)

(3 -33)

.-.(3 - 34)

(3 - 35)

Untuk mencari P dan K sama seperti pada spiral

circle - spiral.

Gambar 3.5. Spiral - Spiral
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Keterangan :

TS = Titik perubahan dari tangen ke spiral

ST = Titik perubahan dari spiral ke tangen

CS = Titik perubahan dari circle ke spiral

SC = Titik perubahan dari spiral ke circle

Ls = Panjang total bagian spiral dari TS ke SC

L = Panjang bagian spiral dari TS ke spiral titik

perubahan pada bagian spiral

R = Jari-jari busur lingkaran

0S = Sudut pada busur lengkung spiral

Hubungan antara kecepatan rencana dengan panjang

jari-jari tikungan yang diperlukan dapat dilihat pada
tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2. Hubungan Kecepatan Rencana Dengan Jari-jari
( R)

Kecepatan Rencana (km/jam) Jari-jari Tikungan (m)
100

80 70°
60 40°
50 20°
40 15°
™ 65°

30

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan
Tahun 1988 (Tabel 7-2)

3.7. TINJAUAN KANALISASI

Untuk mengontrol kendaraan di jalan raya dipakai

bentuk kanalisasi. Tujuan dasar ialah memisahkan

gerakan-gerakan kendaraan pada berbagai katagori, di



mana gerakan kendaraan pada adalah bersamaan. Konsep

ini mendasari pemisahan lalulintas pada jalan "dua

arah, yang masing-masing berada pada bagian jalan yang
berbeda.

Pada jalan raya modern, perbedaan warna dan

tekstur permukaan perkerasan jalan, marka jalan,

patok, kerb, pulau jalan, pagar pengaman, serta pagar

jalan lainnya digunakan secara luas untuk mengarahkan

dan mengatur gerakan kendaraan dan pejalan kaki.

Diantara kegunaan-kegunaan yang lebih penting
lainnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan kanalisasi, sudut perpotongan dua aliran

lalulintas dapat dibuat lebih baik. Bila dua aliran

lalulintas bertemu sudut tumpul (lihat gambar
3.6.a).

2. Dengan kanalisasi, pengemudi dapat di arahkan agar
dapat bergabung ke dalam aliran gerakan lalulintas

dengan sudut yang tumpul dan dengan kecepatan yang
cukup (lihat gambar 3.6.b). Jalan masuk seperti ini

tidak mengganggu lalulintas serta akibatnya tidak

terlalu besar pada kapasitas lalulintas jalan
utama.

3. Dengan kanalisasi, dapat dilakukan pengendalian

kecepatan kendar,nn yang akan memasuki perpotongan.

Slah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan

membengkokkan aliran lalulintas (lihat gambar

3.6.c). Dari yang lain adalah dengan menyalurkan



28

kendaraan ke jalan masuk yang sempit (lihat gambar

3.6.d).

4. Dengan kanalisasi, gerakan membelah yang dilarang

dapat dioegah (lihat gambar 3.6.e).

5. Dengan kanalisasi, tersedia tempat berlindung bagi

kendaraan atau pejalan kaki yang hendak menyeberang

jalan (lihat gambar 3.6.f).

(a; (b) (c)

^

(dv (e) (f)

Gambar 3.6. Teknik Kanalisasi




