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HAHII
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

Tinjauan pustaka merupakan salah satu kerangka teoritik yang memuat 

informasi yang didapat dalam pustaka maupun penelitian-penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan disajikan dengan sistematis. 

2.1 Arus Lalulintas 

Arus lalu lintas merupakan susunan dari beberapa individu pengemudi dan 

kendaraan, yang saling berinteraksi satu sarna lain dengan cara yang unik dalarn 

elemen jalan dan lingkungan umum Kendaraan dalam arus lalulintas terdiri dari 

berbagai tipe, tahun, ukuran, daya melintasi suatu system jalan dengan kecepatan dan 

jarak antara yang berbeda. Perbedaan karakteristik pengemudi akan menambah 

beragamnya aliran lalulintas dijalan (Shane, 1990 dari Fitrianto, 20(0) 

2.2 Parameter arus Ialulintas 

Sedikitnya ada delapan variable yang sering digunakan untuk menggarnbarkan 

arus lalulintas. Tiga variable yang dianggap paling utarna, yaitu kecepatan (speed), 

volume (volume), dan kepadatan (density). Tiga variabellain yang sering digunakan 

dalarn analisis arus lalulintas adalah headway, spacing, dan occupancy. Selain itu, 
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dua parameter lain yang berhubungan dengan pengukuran headway dan spacing 

adalah clearance dan gap (Khisty, 1990). 

Menurut Shane (1990), parameter-parameter aliran lalulintas dibagi menjadi 

dua kategori, yaitu : 

1) Golongan macroscopic parameters, sebagai suatu keseluruhan aliran arus 

lalulintas, 

2) Golongan microscopic parameters, berupa perilaku kendaraan individu 

dalam aliran lalulintas dengan saling menghormati terhadap yang lain. 

Aliran lalulintas digambarkan secara makro oleh tiga parameter, yaitu : 

1)	 Volume atau angka aliran (volume or rate ojjlow), 

2) Kecepatan (speed), dan 

3) Kepadatan (density). 

Untuk dapat mempresentasikan karakteristik arus lalu lintas dengan baik, 

dikenal tiga parameter utama yang hams diketahui dimana ketiga parameter tersebut 

saling berhubungan secara matematis satu dengan yang lainnya, yaitu (Hobbs, 1979, 

Seiter 1978, Tamin 1992e) : 

a.	 Volume lalu lintas, dinyatakan dengan notasi V adalah jumlah kendaraan 

yang melewati suatu titik tertentu dalam suatu mas jalan tertentu dalam satu 

satuan waktu tertentu, biasa dinyatakan dalam satuan Kendaraanljam. 

b.	 Kepadatan (Density) lalu lintas, dinyatakan dengan notasi D adalah jumlah 

kendaraan yang berada dalam satu satuan panjang jalan tertentu, biasa 

dinyatakan dalam satuan kendaraanlkm. 
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c.	 Kecepatan (Speed) lalu lintas, dinyatakan dengan notasi S adalah gerakan 

kendaraan untuk mencapai tempat tertentu yang biasanya dinyatakan dalam 

satuan km/jam. 

2.2.1 Volume 

Volume didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang melewati suatu titik 

pengamatan atau ruas jalan selama interval waktu tertentu, umumnya dinyatakan 

dalam kendaraanljam atau smp/jam. Volume merupakan parameter arus lalulintas 

yang sering kali digunakan untuk mengkuantifikasi kebutuhan lalulintas (taffic 

demand) (Shane, 1990). 

Menurut Malkamah (1990) survey volume lalulintas bertujuan untuk 

mencatat setiap kendaraan yang lewat (melewati suatu titik atau garis tertentu) 

sehingga didapatkan informasi mengenai : 

1) Pola arus lalulintas, 

2) Volume lalulintas tiap pergerakan, 

3) Komposisi kendaraan dalam lalulintas. 

Periode-periode perhitungan akan bervariasi dari periode jangka pendek pada 

tempat-tempat tidak tetap sampai periode menerus pada stasiun-stasiun permanen. 

Perhitungan per jam umumnya penting dalam semua desain teknik, sedangkan 

lalulintas harian dan tahunan penting dalam perhitungan dari segi ekonomi, 

klasifikasi sistem jalan dan investasi (Hobbs, 1995). 
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Perlode pengukuran volume lalulintas dijelaskan sebagai berlkut (Shane, 1990) : 

1) Volume Harlan 

Interval waktu yang biasa dipakai adalah satu harl sebagai dasar ootuk 

perencanaan jalan raya dan metode observasi secara umum 

a.	 Lalulintas Harlan Rata-rata Tahunan (LHR1) atau Average Annual Daily 

Traffic (AADT) 

AADT merupakan volume lalulintas rata-rata 24 jam pada sootu 

lokasi yang ditentukan selama 1 taboo penuh (356 harl). Sehingga AADT 

didapatkan dengan membagi jumlah total kendaraan yang lewat tempat 

tersebut dalam satu taboo dengan 365 hari. 

h.	 Lalulintas Hari Kerja Rata-rata Tahooan (LHKR1) atau Average Annual 

Weekday Traffic (AAWT) 

AAWT adalah volume lalulintas rata-rata 24 jam yang terjadi dalam 

harl kerja seminggu selama satu taboo penuh. Volume hari kerja rata-rata 

akan lebih besar diatas AADT. AAWT dihitung dengan membagi volume 

totallalulintas harl kerja dengan 260. 

c. Lalulintas Harlan Rata-rata (LHR) atau Average Dailly Traffic (ADT) 

ADT adalah volume lalulintas rata-rata 24 jam pada suatu lokasi 

tertentu untuk beberapa perlode waktu kurang dari satu taboo. 

d.	 Lalulintas Hari Kerja Rata-rata (LHKR) atau Average Weekday Traffic 

(AWl) 

AWT merupakan volume lalulintas rata-rata 24 jam yang terjadi 

dalam hari kerja untuk beberapa perlode waktu kurang dari satu taboo. 
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2) Volume Tiap Jam 

Volume ini sangat bervariasi selama 24 jam, biasanya volume maksimum 

terjadi selama jam sibuk kerja pagi dan sore yang sering disebut dengan 

volume jam poocak. Volume jam poocak ini biasanya volume satu arah pada 

aliran yang dipisahkan yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan dan 

analisis operasional. 

3) Volume Sub-jam dan AngkaAliran 

Volume tiap jam merupakan dasar untuk berbagai bentuk perancangan 

dan analisis operasionallalulintas. Namoo demikian, variasi dalam satu tahoo 

tertentu juga perlu dipertimbangkan karena kualitas aliran lalulintas selalu 

berhuboogan dengan fluktuasi masa pendek dalam tuntutan lalulintas. Suatu 

fasilitas dapat saja mempooyai kapasitas yang cukup ootuk melayani jam 

poocak, akan tetapi bisa jadi poocak masa pendek dari aliran dalam jam 

poocak tersebut dapat melebihi kapasitas sehingga menciptakan kongesti. 

Kementrian Transportasi dalam Surat Edaran (Circular) nomor 727 

mengemukakan pengertian tentang satuan mobil penumpang, disingkat smp. 

Data arus lalu lintas harns dikonversikan kesatuan tersebut (Hoobbs, 1995) 
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TabeI2.1. Daftar Satuan Mobil Penumpang 

Nilai ekivalen dalam satuan mobil DenumDalU! (smp) 

Kelas Kendaraan Urban 

(perkotaan) 

Rural 

(LuarKota) 

Raneangan 
perempatan 
bundaran 

Raneangan 
perempatan 
LamDuLL 

Mobil pribadi, taksi, 
kombinasi sepeda motor, 
kendaraan muatan ringan 
(sampai dengan 15 ton 
atau 30 ewt, tanpa 
muatan) 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Kendaraan barang sedang 
atau berat (lebih dari 15 
ton atau 30 ewt, tanpa 
muatan), kereta kuda 

2,00 3,00 2,80 1,75 

Bis sedang dan besar, 
gandeng, trem 

bis 3,00 3,00 2,80 0,20 

Sepeda motor (untuk 
seorang), skuter,moped 

0,75 1,00 0,75 0,33 

Sepeda 0,33 0,50 0,50 0,20 
Sumber: F.D. Hobbs, 1995 

Menurut Malkamah (1994), metode pengukuran volume lalulintas dapat 

dibedakan dalam dua eara, yaitu : 

1) Pencaeahan seeara manual 

Dalam bentuk yang sederhana, pengamat meneatat pada lembar formulir 

survei, setiap kendaraan yang lewat menurut Idasifikasi macam kendaraan 

kemudian memakai formulir terpisah untuk periode perhitungan. Metode 

peneacahan tersebut eocok diterapkan untuk menghitung volume ruas jalan 

yang tergolong rendah. Sebab secara kasar, seorang pengamat hanya dapat 

mencacah 500-600 kendaraanljam dengan baik. Tugas pengamat dapat 
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dipermudah dengan menggunakan alat penghitung mekanik (mechanical 

hand counter). 

2) Pencacahan secara mekanis/otomatis 

Pencacahan mekanis permanen digunakan untuk perhitungan secara terus 

menerus. Sampai saat ini metode pencacahan tersebut dianggap sebagai cara 

terbaik untuk memperkirakan volume lalulintas. AIat-alat yang digunakan 

antara lain: 

a. electric contact device, 

b. photo electric device, 

c. radar device, ultrasonic device, infrareddevice, 

d. inductance loop detection, pneumatic tube detection. 

2.2.2 Kecepatan 

Menurut Shane (1990), kecepatan adalah kecepatan rata-rata arus lalulintas 

yang dihitung dari panjang ruas jalan dibagi waktu tempuh rata-rata kendaraan untuk 

melintasi ruas jalan tersebut, umunnya dinyatakan dalam mil/jam (mph) atau 

km/jam. Kecepatan menunjukan kualitas aliran lalulintas. 

Kecepatan pada umumnya dibagi tigajenis yaitu :
 

1) Kecepatan setempat (spot speed)
 

Adalah kecepatan sesaat kendaraan pada suatu bagian jalan tertentu 

atau pada suatu titik tertentu. Pengukuran kecepatan setempat dapat 

dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan alat bantu 

enoscope, radar meter, electronic timing apparatus, dan video camera. 
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2) Kecepatan bergerak (running speed) 

Adalah kecepantan yang dipakai untuk menempuh sootu jarak tertentu 

selama kendaraan dalam keadaan berjalan (tidak termasuk stop delay). 

3) Kecepatan perjalanan (journey speed) 

Adalah kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam perjalanan 

antara doo tempat. 

Sedangkan untuk pengukuran kecepatan bergerak dan kecepatan 

perjalanan dapat menggunakan dua macam metode berikut : 

1) Floating Car Method (FCM) 

Merupakan metode pengukuran dengan mengikutsertakan pengamat 

dalam kendaraan bergerak mengikuti aliran lalulintas. Pengamat mencatat 

waktu berhenti dan bergerak kendaraan sehingga kecepatan perjalanan 

atau kecepatan bergerak dapat ditentukan. 

2) Moving Car Observer (MCO) 

Metode pengukuran hampir sarna dengan FCM, namun dengan 

metode ini dapat diperoleh doo hasil sekaligus yaitu volume rata-rata dan 

kecepatan rata-rata. 

Pada pergerakan arus lalulintas, tiap kendaraan berjalan dengan kecepatan 

yang berbeda-beda Oleh karena itu arus lalulintas tidak hanya melihat satu 

karakteristik kecepatan saja, melainkan distribusi kecepatan masing-masing 

kendaraan juga diperhitungkan. Sehingga dengan distribusi kecepatan kendaraan 

yang berlainan tersebut, nilai-nilai atau tipikal dapat digunakan untuk mewakili 

karakteristik arus lalulintas keseluruhan. 
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Kecepatan rata-rata dapat dihitung dengan memakai dua cara, yaitu : 

1)	 Space Mean Speed (SMS) 

Adalah Kecepatan rata-rata semua kendaraan yang melewati suatu titik di jalan 

raya selama beberapa periode khusus. 

2)	 Time Mean Speed (lMS) 

Adalah kecepatan rata-rata semua kendaraan yang menempuh suatu bagian 

jalan yang ditentukan selama periode waktu yang khusus. 

2.2.3 Kepadatan 

Menurut Shane (1990), kepadatan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan 

rata-rata yang berada pada suatu ruas jalan setiap satu satuan panjang mas jalan atau 

lajur jalan tersebut, umumnya dinyatakan dalam kendlmil (vpm) atau knd/mil/lajur 

(vpmpl). 

2.3	 Hubungan Kecepatan-Volume-Kepadatan 

Gambar 2.1. Hubungan matematis antara kecepatan, arus, dan kepadatan
 

Sumber : Wohl and Martin (1967), Pignataro (1973), Salter (1978) dan Hobbs (1979)
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Apabila kepadatan mooingkat dari nol, maka kecepatan akan menurun 

sedangkan arus lalu lintas akan meningkat. Apabila kepadatan terns meningkat. maka 

akan dicapai suatu kondisi di mana pooingkatan kepadatan tidak akan meningkatkan 

arus lau lintas, malah sebaliknya akan menurunkan arus lalu lintas (lihat Gambar 

2.1). Titik maksimum arus lalu lintas tersebut dinyatakan sebagai kapasitas penuh. 

Gambar 2.1 juga meperlihatkan beberapa parameter pooting arus lalu lintas 

lainnya yang dapat didefenisikan sebagai berikut (Hobbs, 1979, Salter 1978, Tamin 

1996e): 

VM = kapasitas atau arus maksimum (kendaraan/jam) 

SM = kecepatan pada kondisi arus lalu lintas maksimum (km/jam) 

DM = kepadatan pada kondisi arus lalu lintas maksimum (kendaraan/km) 

Dj = kepadatan pada kondisi arus lalu lintas macet total (koodaraan/km) 

SfT = kecepatan pada kondisi arus lalu lintas sangat rendah atau pada kondisi 

kepadatan moodekati 0 (nol) atau kecepatan aros bebas (km/jam) 

Greenshields (Seiter, 1978, dan Hobbs, 1979) merumuskan bahwa hubungan 

rnatematis antara kecepatan-kepadatan diasumsikan linier. 

HUbungan Matematla antara Kecepatan -Kepadatan
 

METODE CilREEN8H.ElLP$~""H§A~
 

I 
't '1 

Kepadatan (amplkm) 

Gambar 2.2. Pofa Hubungan matematis antara kecepatan dengan kepadatan dati 

pooelitian menurut model Greensheilds. 

-----~ -----
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Greenberg (Seiter, 1978, dan Hobbs, 1979) mengasumsikan bahwa hubungan 

matematis antara kecepatan-kepadatan bukan merupakan fungsi linear melainkan 

fungsi eksponensial. 

Kapadllt8n (emp/km)-I'"1 
Gambar 2.3. Pola Hubungan matematis antara kecepatan dengan kepadatan dari 

penelitian menurut model Greenberg 

Underwood (Seiter, 1978, dan Hobbs, 1979) mengasumsikan bahwa 

hubungan matematis antara kecepatan-kepadatan bukan merupakan fungsi linear 

melainkan fungsi logatritmik. 

Hubungan Maternatl. antara KecepataD - Jfl!.1'1IIJ,(I!;m 
MODEL UNDERWOOD (LOGARITMIK) ", ',".' 

I
 
J
 

Kepadatan (arnplkrn) 

Gambar 2.4. Pola Hubungan matematis antara kecepatan dengan kepadatan dari 

penelitian menurut model Underwood 
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Presentase komposisi banyaknya kendaraan pOOa masing-masing tipe 

sesuai dengan data dibawah ini : 

r- ---l...I_T_i_pe_A_1 Tipe B I Tipe C Tipe D I Tipe E I 
Jalan Solo Km 13,5 Kalasan 
(Selasa, 28 Desember 2004) 

Jogja-S 010 25, 71 % 10,38 % 8,34% 53,97 % 1,60 % . 

Solo-Joroa 20,68 % 9,41 % 5.78 % 60,88 % 3,25 % 

Jalan AM.Sangaji
 
(Kaml$, 30 Desember 2004)
 1 

27,29 % 0,40 % 0,84 % 70,51 % 0,96 % Utara-Selatan 

53,78 % . 23,66 % 20,57 % . 0,60 % 1,39 % Selatan-Utara 

Jalan Solo Km 13,$ Kalasan 
, (Selasa, 04 Janutlri 2005) 

26,50 % 55,35 % 1,59 % ,9,60 % ... 6,96 % Jo~a-Solo 

9,52 % 6,88 % 60,58 % 20,13 % 2,89 % Solo-Jogja 

Jalan AM.Sangaji 
(Kands, 06 Ja"uari 2005) 

27,14 % 
~... 

0,56 % 0,99 % 

Selatan-Utara 

Utara-Selatan 0,83 % I'·· 70,48 % 

26.48 % 0.53 % 1.04 % I 70.86% 1.09 % 
. 'I "I" ·'1 ·1'1 ·'1 
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3.1. Parameter-Parameter Utama 

Untuk dapat mempresentasikan karakteristik arus lalu lintas dengan baik, 

dikenal 3 (tiga) parameter utarna yang hams diketahui dimana ketiga parameter 

tersebut saling berhubungan secara matematis satu dengan yang lainnya, yaitu 

(Hobbs, 1979, Salter 1978, Tamin 1992e) : 

a. Volume lalu lintas, dinyatakan dengan notasi V adalah jumlah kendaraan 

yang melewati suatu titik tertentu dalam suatu mas jalan tertentu dalam satu 

satuan waktu tertentu, biasa dinyatakan dalam satuan Kendaraan/jam. 

b. Kepadatan (Density) lalu lintas, dinyatakan dengan notasi D adalah jumlah 

kendaraan yang berada dalam satu satuan panjang jalan tertentu, biasa 

dinyatakan dalam satuan kendaraanlkm. 

c. Kecepatan (Speed) lalu lintas, dinyatakan dengan notasi S adalah gerakan 

kendaraan untuk mencapai tempat tertentu yang biasanya dinyatakan dalam 

satuan krn/jam. 

Analisis karakteristik arus lalu lintas untuk suatu jalan dapat dilakukan dengan 

mempelajari hubungan matematis antara kecepatan, arus, dan kepadatan lalu lintas 
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yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Hubungan matematis antara kecepatan, arus, 

dan kepadatan dapat dinyatakan dengan persamaan (3.1) berikut ini (Tamin, 2003). 

s = V (3.1)
D 

Hubungan matematis antarparameter tersebut dapat juga dijelaskan dengan 

menggunakan Gambar 3.1 yang memperlihatkan bentuk umum hubungan matematis 

antara Kecepatan-Kepadatan (S-D), Arus-Kepadatan (V-D), dan Arus-

Kecepatan (V-S). 

Hubungan matematis antara Kecepatan-Kepadatan adalah monoton ke 

bawah yang menyatakan bahwa apabila kepadatan lalu lintas meningkat, maka 

kecepatan akan menurun. Arus lalu lintas akan menjadi 0 (nol) apabila kepadatan 

sangat tinggi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan kendaraan untuk 

bergerak lagi. Kondisi seperti ini dikenal dengan kondisi macet total (D=Dj). Pada 

kondisi kepadatan 0 (nol) (D=O), tidak terdapat kendaraan di ruas jalan sehingga arus 

lalu lintas juga 0 (nol). 
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Gambar 3.1 Hubungan matematis antara kecepatan, arus, dan kepadatan 

Sumber : Wohl and Martin (1967), Pignataro (1973), Salter (1978) dan Hobbs (1979) 

Apabila kepadatan meningkat dari nol, maka kecepatan akan menurun 

sedangkan arus lalu lintas akan meningknt. Apabiln kepndntan terns meningkat, maka 

akan dicapai suatu kondisi di mana peningkatan kepadatan tidak akan meningkatkan 

arus lau lintas, malah sebaliknya akan menurunkan arus lalu lintas (lihat Gambar 

3.1). Titik maksimum arus lalu lintas tersebut dinyatakan sebagai kapasitas penuh. 

Gambar 3.1 juga meperlihatkan beberapa parameter penting arus lalu lintas 

lainnya yang dapat didefenisikan sebagai berikut (Hobbs, 1979, Salter 1978, Tamin 

1996e) : 

VM = kapasitas atau arus maksimum (kendaraan/jam) 
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SM = kecepatan pada kondisi arus lalu lintas maksimum (kmljam) 

DM = kepadatan pada kondisi arus lalu lintas maksimum (kendaraan/km) 

Dj = kepadatan pada kondisi arus lalu lintas macet total (kendaraan/km) 

SfT = kecepatan pada kondisi arus lalu lintas sangat rendah atau pada kondisi 

kepadatan mendekati 0 (nol) atau kecepatan arus bebas (km/jam) 

Kecepatan arus bebas (8ft) tersebut tidak dapat diamati di lapangan karena kondisi 

tersebut teIjadi pada saat tidak ada kendaraan (D=O). Nilai kecepatan arus bebas bisa 

didapatkan secara matematis yang diturunkan dari hubungan matematis antara Arus

Kecepatan yang teIjadi di lapangan. Data yang bisa dikumpulkan di lapangan dengan 

melakukan survei lalu lintas adalah arus dan kecepatan lalu lintas. Lalu lintas yang 

lewat berrnacam-macam jenisnya sehingga data arus lalu lintas tersebut harus pilla 

dinyatakan dalam satu satuan lainnya yaitu satuan mobil penumpang (smp), untuk 

mengkonversikan data tersebut kedalam satu satuan smp maka perlu dikalikan 

dengan faktor tertentu yang dilihat darijenis kendaraannya seperti pada tabel 2.1. 

3.2. Analisis Regresi 

3.2.1. Model analisis regresi-linear 

Analisis regresi-linear adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk 

mempelajari hubungan antar sifat perrnasalah yang sedang diselidiki(Tamin,2003). 

Model analisi regresi-linear dapat memodelkan hubungan antara 2 (dua) perubah 

atoo lebih. Pada model ini terdapat peubah tidak bebas (y) yang mempunyai 

hubungan fungsional dengan satu atau lebih peubah bebas (Xl). Dalam kasus yang 
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paling sederhana, hubungan secara umum dapat dinyatakan dalam persamaan (3.2) 

berikut (Tamin, 2003) : 

A = Y - B.X (3.2) 

Y = rerata peubah tidak bebas 

x = rerata peubah bebas 

A = intersep atau konstanta regresi 

B = koefisien regresi 

Jika persamaan (3.2) akan digunakan untuk memperkirakan bangkitan 

pergerakan berbasis zona, semua perubah diidentifikasikan dengan tikalas i, jika 

persamaan (3.2) akan digunakan untuk tarikan pergerakan bebasis zona, 

diidentifikasikan dengan tikalas d 

Parameter A dan B dapat diperkirakan dengan menggunakan metode kuadrat 

terkecil yang meminimumkan total residual antara hasil model dengan hasil 

pengamatan. Nilai parameter A dan B bisa didapat dari persamaan (3.3) dan (3.3) 

berikut (Tamin, 2003) : 

N N N 

N L (Xi.Yi) -LXiLYi 
i=1 i-I i-IB = .................................................... (3.3)
 N (N)'N f; (Xi) 2 - f; Xi 

A = Y - B.X (3.4) 

X dan Y adalah rata-rata Yi (Speed) dan Xi (Density) 
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3.2.2. Koefisien Determinasi (If) 

Penentukan model dalam mempresentasikan karakteristik arus lalu lintas 

dengan hasil model terbaik yang dapat mewakili setiap hubungan matematis antara 

kecepatan-kepadatan (S-D), volume-kecepatan (V-S), volume-kepadatan (V-D), 

R2 dinamakan Koefisien determinasi atau koefisien penentu, kama 100 R2 % 

daripada variasi yang teIjadi dalam variabel tak bebas Y dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas X dengan adanya regresi linier Y atas X. 

Koefisien determinasi (k) didapat dari hubungan matematis pada setiap model 

dengan hasil analisis masing-masing, setiap hubungan matematis yang memiliki nilai 

koefisien determinasi dari 0,7-1,0 dipandang sudah cukup layak untuk melakukan 

prediksi, dari 0,5 - 0,7 kurang begitu layak, sedangkan 0,25-0,5 sangat meragukan, 

dan nilai-nilai 0,0-,025 secara praktis tidak dapat digunakan sarna sekali. 

Koefisien determinasi (R2
) ini bersifat bila titik-titik diagram pencar letaknya 

makin dekat kepada garis regresi, maka harga k makin dekat kepada satu (1), 

sebaliknya bila semakin menjauh dari regresi, maka harga K semakin dekat kepada 

nol (0). Untuk koefisien determinasi multiple digunakan untuk kolerasi (hubungan) 

antara tiga variabel atau lebih. 

3.3. Analisis Model 

3.3.1 GREENSHEILDS 

Greensheilds (Wohl and Martin, 1967 dan Hobbs, 1979) merumuskan bahwa 

hubungan matematis antara kecepatan-kepadatan diasumsikan linear, seperti yang 

dinyatakan dengan persamaan (3.6) (Tamin, 2003) 
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S = Sff - Sff D .......................................................................... (3.6)
 D. 
J 

Selanjutnya, hubungan matematis antara arus-kepadatan dapat diturunkan dengan 

menggunakan persamaan dasar (3.1), dan selanjutnya dengan memasukkan 

persamaan (3.1) ke persamaan (3.6), maka bisa diturunkan persamaan (3.7)-(3.8). 

--v _Sff _ Sff D . (3.7)D D. . .
 
J
 

2v =D,Sff - ; D (3.8) 
J 

Persamaan (3.7) adalah persamaan yang menyatakan hubungan matematis antara 

arus-kepadatan. Kondisi arus maksimum (V~ bisa didapat pada saat arus D=~. 

nilai D=~ bisa didapat melalui persamaan (3.9)-(3.10) 

ffav =Sff - 2S =0 (3.9)aD Dj 

D M 

D. 
D M =-t (3.10) 

Oengan memac;;ukkan persamaan (3.10) ke persamaan (3.8), rnaka nilai VM bisa 

didapat seperti terlihat dalam persamaan (3.14) 

V D - [SIf(D j J2J .-- - (3.11)2js If D 2M - j 

jsV --D If _(Sff.D/J . (3.12)
M - 2 D j.4 
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VM = 2D ;Sff _ (Sff~D j ) (3.13) 

VM _Dj.Sff ..- 4 (3.14) 

Selanjutnya, hubungan matematis antara arus-kecepatan dapat diturunkan dengan 

menggunakan persamaan (3.1), dan dengan memasukkan persamaan (3:15) ke 

persamaan (3.6), maka bisa didapat melalui persamaan (3.18) 

D - V . (3.15)- S 

S = Sff _ Sff ~ D. S (3.16) 
J 

SD.ff VS = Sff - S . (3.17) 
J 

D. 2 

V = D j'S - ~S (3.18) 
.u 

Persamaan (3.18) adalah persamaan yang menyatakan hubungan matematis antara 

arus-kecepatan. Kondisi arus maksimum (VM) bisa didapat pada saat arus S=SM. 

nilai S=SM bisadidapat melalui persamaan (3.19)-(3.14) 

av =D. _ 2D
j 

SM = 0 (3.19)as J Sff 

8M = 82ff (3.20) 

Maka Kondisi Maksimal, didapat : 
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D. 
J V = D j.Sff 

D M =2 M 4
, SM = S; (3.21) 

Maka dapat disimpulkan bahwa VM dapat dicapai pada kondisi S=SM dan D=DM. 

Dengan melakukan transformasi linear, persamaan (3.6) dapat 

disederhanakan dan ditulis kembali sebagai persamaan linear YI=A+BXi dengan 

mengasumsikan 8 = YI dan Ln D = Xi. Dengan mengetahui beberapa set data 81 dan 

Di yang bisa didapat dari hasil survei kecepatan dan kepadatan arus lalu lintas, 

maka dengan menggunakan analisis regresi-linear (lihat persamaan 3.3 dan 3.4), 

parameter A dan B dapat dihitung dan dihasilkan beberapa nilai berikut 

A =Sft' dan B =- Sft' . Dan, akhirnya didapat : 
Dj 

Sff = A Dj = - ~ (3.22) 

3.3.2 GREENBERG 

Greenberg (Wohl and Martin, 1967 dan Hobbs, 1979) mengasumsikan bahwa 

hubungan matematis antara kecepatan-kepadatan bukan merupakan fungsi linear 

melainkan fungsi eksponensial. Persamaan dasar model Greenberg dapat dinyatakan 

dengan persamaan (3.23) (Tamin, 2003) 

D = C.e bS (3.23) 

Dimana C dan b konstanta. 

Jika persamaan (3.23) dinyatakan dalam bentuk logaritma natural, maka persamaan 

(3.23) dapat dinyatakan kembali sebagai persamaan (3.24), sehingga hubungan 
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rnatematis antara kecepatan-kepadatan selanjutnya dapat dinyatakan dalam 

persamaan (3.26)
 

LnD =LnC+ bS (3.24)
 

bS =LnD - LnC (3.25)
 

LnD LnC 
S = b - b (3.26) 

Selanjutnya, hubungan rnatematis antara ams-kecepatan dapat diturunkan dengan 

menggunakan persamaan dasar (3.1), dan dengan memasukkan persamaan (3.1) ke 

persamaan (3.26), maka bisa diturunkan persamaan (3.27)-(3.28). 

v LnD LnC 
-= .......................................................................... (3.27)
 
D b b 

D.LnD D.LnC (3.28)V -- b - b . .
 

Persamaan (3.28) adalah persamaan yang menyatakan hubungan matematis antara
 

arus-kepadatan. Kondisi arus maksimum (VM) bisa didapat pada saat arus D = OM.
 

Nilai D = OM bisa didapat melalui persamaan (3.29)-(3.31)
 

av _ (LnD M + 1) _ LnC = 0 (3.29)an - b b 

(LnDM + 1) = LnC (3.30) 

LnC 1DM =e - (3.31) 

Selanjutnya, hubungan rnatematis antara ams-kecepatan dapat diturunkan dengan 

menggunakan persamaan dasar (3.1), dan selanjutnya dengan memasukkan 

persamaan (3.1) ke persamaan (3.26), maka bisa diturunkan persamaan (3.32)-(3.33) 
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~S = C.e bs .. (3.32) 

v = S.C.e bs ................................................... (3.33) 

Persamaan (3.33) adalah persamaan yang menyatakan hubungan matematis antara 

arus-kecepatan. Kondisi arus maksimum (VM) bisa didapat pada saat arus 8 = 8M. 

Nilai 8 = 8M bisa didapat melalui persamaan (3.35)-(3.36) 

BV =C.e bS + S.C.b.e bS =0 (3.34)
as 

e bs (l+S.b) =0 (3.35) 

SM = -b1 
(3.36) 

Maka pada Kondisi Maksimal, didapat : 

D = LnC -1. __ !. . V =S .C.e SM 
Me,SM - b' M M (3.37) 

Dengan melakukan transfonnasi linear, persamaan (3.28) dapat 

disederhanakan dan ditulis kembali sebagai persamaan linear Yj=A+BXj dengan 

mengasumsikan S =Vi dan Ln D =Xj. Dengan mengetahui beberapa set data Sj dan 

Dj yang bisa didapat dari hasil survei kecepatan dan kepadatan arus lalu lintas, 

maka dengan menggunakan analisis regresi-linear (lihat persnmaan 3.3 dnn 3.4), 

parameter A dan B dapat dihitung dan dihasilkan beberapa nilai berikut : 

A =- InC dan B =.!. .Dan, akhimya didapat : 
b b 



34 

-A
 
b= ~ C = e B '" '" (3.38)


B 

3.3.3 UNDERWOOD 

Underwood (Wohl and Martin, 1967 dan Hobbs, 1979) mengasumsikan bahwa 

hubungan matematis antara kecepatan-kepadatan bukan merupakan fungsi linear 

melainkan fungsi logaritmik. Persamaan dasar model Underwood dapat dinyatakan 

dengan persamaan (3.39) (Tamin, 2003) 

D 

s = S tf .e D M ............................... (3.39) 

Dimana: 8ft' = kecepatan arus bebas 

DM = kepadatan pada kondisi arus maksimum (kapasitas) 

Jika persamaan (3.39) dinyatakan dalam bentuk logaritma natural, maka persamaan 

(3.39) dapat dinyatakan kembali sebagai persamaan (3.40), sehingga hubungan 

matematis antara kecepatan-kepadatan selanjutnya dapat dinyatakan dalam 

persamaan (3.40) 

D 
LnS = LnS ff - M "" , " " (3.40) 

8elanjutnya, hubungan matematis antara arus-kecepatan dapat diturunkan dengan 

menggunakan persamaan dasar (3.1), dan dengan memasukkan persamaan (3.1) ke 

persamaan (3.39), maka bisa diturunkan persamaan (3.41)-(3.42). 

D 

VD -_ S tf·e -D
M 

. (3.41) 
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D 

V = D.Sff.e D
M 

(3.42) 

Persamaan (3.42) adalah persamaan yang menyatakan hubungan matematis antara 

arus-kepadatan. Kondisi arus maksimum (VM) bisa didapat pada saat arus D = OM. 

Selanjutnya, hubungan rnatematis antara arus-kecepatan dapat diturunkan dengan 

menggunakan persamaan dasar (3.1), dan selanjutnya dengan memasukkan 

persamaan (3.1) ke persamaan (3.40), maka bisa diturunkan persamaan (3.43)-(3.46) 

v 

S=Sff.e S.D 
M (3.43) 

V 
LnS= Ln~ - S.~ (3.45) 

v 
S.~ = Ln~ - LnS (3.46) 

v = S.~.(Ln~ - LnS). (3.47) 

Persamaan (3.47) adalah persamaan yang menyatakan hubungan matematis antara 

arus-kecepatan. Kondisi arus maksimum (VM) bisa didapat pada saat arus S = SM. 

Nilai S = SM bisa didapat melalui persamaan (3.48)-(3.51) 

~ =DM·(Lnllr - Ln8..)+Dm.SM(- S~ J=0 (3.48) 

DM.(LnSff -LnSM)-Dm =0 (3.49) 

(LnS ff - LnSM ) = 1 (3.50) 

SM = eLnSg--1 (3.51) 
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Maka pada Kondisi Maksimal, didapat : 

D 

DM =-B 
1 

; SM = Sff·e
-0 

M; VM=SM·DM(Ln·Srr - Ln.~) (3.52) 

Dengan melakukan transformasi linear, persamaan (3.40) dapat 

disederhanakan dan ditulis kembali sebagai persamaan linear Yi=A+BXj dengan 

mengasumsikan S =Yi dan Ln D =~. Dengan mengetahui beberapa set data Sj dan 

Dj yang bisa didapat dari hasil survei kecepatan dan kepadatan arus lalu lintas, 

maka dengan menggunakan analisis regresi-linear (lihat persamaan 3.3 dan 3.4), 

parameter A dan B dapat dihitung dan dihasilkan beberapa nilai berikut : 

A = LnS dan B =__1_ . Dan, akhimya didapat : rr DM 

A =-D M
1 8 ff - e (3.53)
B 

3.4. Analisis Kecepatan Rata-rata 

Untuk menghitung kecepatan rata-rata kendaraan, dilakukan dengan memakai 

rumus (Shane, 1990): 

d 
SMS=nx-n - (3.54) 

~)i 
i=1 

t(. d{) . . (3.55)TMS = 1=1 /t i 

n 
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Dengan : TMS = time mean speed (km/jam) 

SMS = space mean speed (km/jam)
 

d = jarak yang ditempuh (meter)
 

n = jumlah waktu tempuh yang diamati
 

"ti = waktu tempuh kendaraan ke i (detik ataujam)
 

Untuk space mean speed (SMS) diasumsikan dengan rata-rata waktu tempuh 

kendaraan (ti) sedangkan time mean speed (TMS) diasumsikan dengan rata-rata 

kecepatan pada masing-masing kendaraan. Dalam hal ini dipakai metode analisis 

dengan cara space mean speed (SMS) yaitu dengan cara rata-rata waktu lalu didapat 

kecepatan rata-rata dengan jarak dan jumlah kendaraan yang diketahui, dipakai cara 

SMS karena dilapangan hanya waktu yang berubah-ubah sedangkan jaraknya tetap. 


