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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
 

5.1 HasH Penelitian 

Data Volume dan Kecepatan diambil tiap 5 menit, 15 menit, dan 1 jam 

dengan maksud agar diperoleh data (titik) yang lebih banyak sehingga menghasilkan 

variasi hasil penelitian yang lebih variatif 

5.2 Data Geometrik Jalan 

5.2.1 Ruas Jalan Solo Km 13,5 Kalasan 

Tergolong sebagai mas jalan luar kota kelas IIlB (lampiran 1) bertipe jalan 4 

lajur 2 arab. dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Lebar jalur lalulintas 8,5 m masing-masing sisi, 

2. Lebar efektif bahu 1,8 m masing-masing sisi, 

3. Terdapat median dengan lebar 0,9 m, 

4. Pemisahan arus lalulintas 50-50, 

5. Tipe alinemen datar, 

6. Kelas fungsional jalan termasukjalan skunder. 
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5.2.2 Ruas Jalan AM Sangaji 

Tergolong sebagai mas jalan dalam kota kelas III.B (lampiran 1) bertipe 

jalan 2 lajur 2 arab, dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Lebar jalur lalulintas 7 m, 

2. Tipe alinemen datar, 

3. Kelas fungsional jalan termasuk jalan skunder. 

5.2.3	 Volume Lalulintas 

Volume lalulintas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp), yaitu !" , 

dengan eara mengalikan jumlab total masing-masing kendaraan selama 5 menit, 15 

menit, dan 1 jam dengan faktor konversi (smp) sesuai jenis kendaraannya dan jenis 

jalannya (Jalan Pedesaan / Jalan Perkotaan) yang tereanturn dalam tabeI2.1. 

Untuk data dari hasil survey diolab dengan bantuan komputer program MS

EXCEL dengan mengalikan masing-masing kendaraan dengan faktor konversinya. 

Dapat diambil contoh perhitungan volume lalulintas jalan Solo km 13,5 (termasuk 

jalan pedesaan, maka smpnya menggunakan jalan pedesaan pula) dan jalan AM 

Sangaji (termasuk jalan perkotaan, maka smpnya menggunakan jalan perkotaan 

pula). Contoh perhitungan smp untuk mas jalan Solo km 13,5 arab Solo-Jogja 

menggunakan analisis 15 menit sebagai berikut: 

Tabel5.1	 Data Volume Kendaraan, JIn Solo KIn 13,5 Kalasan arab Solo-Jogja, 28 

Desember 2004 Data dengan Perhitungan 15 menit. 

Waktu 
Int 
5' 

TIPE (A) 

(Kendljam) 
06.00-06.05 1 33 
06.05-06.10 2 31 
06.10-06.15 3 20 

TIPE (B)
 

(Kendijam)
 

10 
1 
5 

TIPE (C) 

(Kendljam) 

TIPE (D) 

(Kendljam) 

TIPE (E) 

(Kendijam) 

5 58 6 
2 110 9 
7 98 10 

Sumber : lampiran 3 
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Volume kendaraan di atas diubah menjadi volume dalam satuan mobil penumpang 

(smp), sebagai berikut : 

A.	 Mobil pribadi 33 x 1,00 = 33 

B.	 Kendaraan barang sedangfberat 10 x 3,00 = 30 

C.	 Bis sedang dan besar 5 x 3,00 = 15 

D.	 Sepeda motor 58 x 1,00 = 58 

E.	 Sepeda 6 x 0,50 = 3 + 

Jumlah 139 smp/jam 

Tabel5.2	 Data Volume Kendaraan yang telah dikonversikan menjadi smp, JIn Solo 

Km 13,5 Kalasan arah Solo-Jogja, 28 Desember 2004 Data dengan 

Perhitungan 15 menit. 

Waktu Int 
5' 

TIPE (A) 
smp/jam 

TIPE (B) 
smp/jam 

TIPE (C) 
smp/jam 

TIPE (D) 
smpljam 

TIPE (E) 
smpljam 

Total 
smpljam 

06.00-06.05 1 33.00 30.00 15.00 58.00 3.00 139.00 
06.05-06.10 2 31.00 3.00 6.00 110.00 4.50 154.50 
06.10-06.15 3 20.00 15.00 21.00 98.00 5.00 159.00 

Sumber : Lampiran 4 

Dan agar volume lalulintas dengan satuan smp/ 5 menit menjadi smp/ jam, 

maka dikalikan dengan 12. Begitujuga dengan per 15 menit, angka volume yang ada 

dikalikan dengan 4. 

Sedangkan data 1 jam dapatkan dengan menjumlahkan data dengan 

menjumlahkan volume persatu jamnya sehingga dari 48 data yang ada hanya didapat 

45 data, data yang telah didapatkan dari arus tiap 15 menit dijumlahkan 1 jam dati 15 

pertama, lalu 1 jam 15 menit kedua, dan seterusnya, untuk data 1 jam tersebut 

didapat dengan perhitungan sebagai berikut : 
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Tabe15.3 Tabel cara perhitungan Arus yang mewakili 1 jam 

Waktu Int 
S 

Arus 
tiap 15 

mnt 
06.00-06.05 

06.05-06.10 

06.10-06.15 

r-1
r--L 

3 727.97 
06.15-06.20 

06.20-06.25 

06.25-06.30 

r--!
~ 

3 847.21 
06.30-06.35 

06.35-06.40 

06.40-06.15 

r---L 
-L 

3 1034.18 
06.45-06.50 

06.50-06.55 

06.55-07.00 

----.!.
--L 

3 1175.44 
07.00-07.05 

07.05-07.10 

07.10-07.15 

~ 
-L 

3 1309.70 
07.15-07.20 

07.20-07.25 

07.25-07.30 

~ 
e---L

3 1478.79 

._-----1--, 
I
 
I
 
I
 

I 

---~-I 
I 

: 1
 
: 1
 
: .... 

--------~	 1 
1 
1 

-----1 

Rate 

Of Flow 

3784.80 

r----+ 
I 
I 
I 4366.53 
I 
I 
I 

1'-+ 
I 

~-1------1 1 4998.11 

1 
1 

__1 5437.85 

5631.65 

5653.01 

=> 1 

=> 2 

=> 3 

Secara analitik perhitungan arus yang mewakili 1 jam sebagai berikut : 

1. 727.97 + 847.21 + 1034.18 + 1175.44 = 3784.80 

2. 847.21 + 1034.18 + 1309.70 + 1309.70 = 4366.53 

3. 1034.18 + 1309.70 + 1309.70 + 1478.79 = 4998.11 

5.2.4 Kecepatan Rata-Rata Lalu1intas 

Dalam pengambilan data kecepatan kami memakai metode spot speed, 

dikarenakan jenis hambatan samping pada masing-masing mas jalan baik jalan Solo 

maupun jalan AM Sangaji adalah seragam. Pada mas jalan solo jenis hambatan 

sampingnya antara lain: 

1. Pejalan kaki 

2. Kendaraan melambat 
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2. Kendaraan melambat 

3. Keluar masuk kendaraan dari jalan akses 

Kemudian pada ruasjalan AM Sangajijenis hambatan sampingnya yaitu 

1. Pejalan kaki 

2. Kendaraan melambat 

3. Parkir 

4. Keluar masuk kendaraan dari jalan akses 

Bagi pejalan kaki didaerah ini didaerah ini memakai lebar bahu efektif, dan 

rambu-rambu lalulintas telah dipasang seperti Gambar 5.1 untuk meberitahukan 

kepada sipengemudi agar berhati-hati melewati kawasan tersebut juga tepat pada titik 

pengambilan data juga terdapat zebra cross. 

Gambar 5.1 Fasilitas pejalan kaki pada jalan Solo km 13,5 Kalasan 

Pada jalan Solo km 13,5 Kalasan, kendaraan melambat yang diakibatkan dari 

kendaraan keluar dari jalan primer ke jalan skunder yang melintasi jalur skunder 
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yang berlawanan, dan keadaan ini tidak begitu mengganggu kecepatan untuk daerah 

1 km yaitu daerah tempat pengambilan data. Untuk kendaraan yang keluar masuk 

dari jalan akses yang dapat dilihat pada Gambar 5.2 tidak terialu besar, keadaan ini 

tidak mengganggu kepadatan untuk daerah 1 km yaitu daerah tempat pengambilan 

data. 

Gambar 5.2 Keluar masuk kendaraan dari jalan akses dan perlambatannya pada 

jalan Solo Ion 13,5 Kalasan 

Sedangkan pada jalan AM Sang~i, pejalan kaki diberikan fasilitas tlVtoar 

terlihat pada Gambar 5.3 jadi tidak mengganggu kegiatan lalulintas jalan tersebut. 

Kendaraan melambat pada daerah jalan AM Sangaji ini disebabkan dari kendaraan 

keluar dari jalan primer dan juga kendaraan yang parkir pada badan jalan wrlihat 

pada Gambar 5.4, tapi keadaan ini adalah normal untuk keadaan lalu lintas pada 

jalan AM Sangaji. 
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Gambar 5.3 Fasilitas pejalan kaki pada Jalan AM Sangaji 

Gambar 5.4 Keluar masuk kendaraan dari jalan akses dan perlambatannya pada 

Jalan AM Sangaji 

Contoh perhitungan kecepatan rata-rata dengan menggunakan rumus SMS 

(space mean speed) pada ruasjalan Solo Km 13,5 arab dari Solo ke Jogja. Kemudian 
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dilanjutkan dengan menghitung keeepatan rata-rata berdasarkan TMS, yang nantinya 

akan digunakan dalam proses analisi berikutnya 

Tabel 5.4 Data Kecepatan Kendaraan, JIn. Solo Km 13,5 Kalasan arah Solo-Jogja, 28 

Desember 2004, data dengan Perhitungan 15 menit. 

·.·Rata·· .... 
f-!.!!:~27-Y:~+-f-!~~~&~~;J.!.f'~"T':~':+'~T--'O:-=;,,=,,'-.-l;1~"'T,:g":T:'::~-4 (chitik) 

Tabe15.5 Rekapitulasi Kecepatan Rata-rata Kendaraan, JIn Solo Km 13,5 Kalasan 

arah Solo-jogja, 28 Desember 2004, dengan Perhitungan 15 menit dalam 

satuan km/jam. 

Waktu Int5' 
Waktu 

(detik per 7m') 

Kec. Rata2 

(ml detik) 

Kec. Rata2 

(Kml jam) 
06.00-06.05 1 0.46 15.22 54.78 
06.05-06.10 2 0.41 16.99 61.17 
06.10-06.15 3 0.37 19.13 68.85 

Sumber : Lampiran 19 

Data kecepatan diatas adalah keeepatan rata-rata dengan 

menggunakan analisis keeepatan rata-rata secara space mean speed (SMS) yaitu 

dengan merata-ratakan waktu tempuh kendaraan lalu dilakukan perhitungan 

keeepatan dengan jarak yang telah diketahui, pOOa kasus diatas jaraknya mewakili 7 

meter, yaitu pOOajalan Solo km 13,5 sedangkanjalan AM Sangaji mewakili 5 meter. 

Maka wakiu yang didapat dari ptlrhitwigart diatas diolah kernbaJi agar dapat 

mewakili 1 meter dan kemudian satuannya diubah menjOOi km/jam, lalu setelah 

satuannya diubah maka data keeepatan tersebut diolah untuk data per 15 menit dan 1 

jam, sedangkan data 5 menit langsung didapat dari perhitungan awal. Untuk eara 

perhitungan 1 jam sarna dengan perhitungan volume seperti tertera pada tabe15.3. 
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Setelah didapat data volume dan kecepatan lalu data-data tersebut 

dimasukkan kedalam perhitungan masing-masing model seperti pada Bab IV, dan 

contoh perhitungan untuk waktu per 15 menit terdapat pada lampiran 

5.3	 Analisis Hasil Penelitian 

A.	 Analisis model Greenshields (contoh perhitungan pada mas jalan Solo km 13,5 

arab Solo-Jogja menggunakan analisis 15 menit) 

1.	 Menghitung berapa nilai Sff dan OJ 

Dari lampiaran 35, nilai B dan A dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan (3.3)-(3.4) 

B = -0,0720 

A= 65.827 

Sehingga, dari persamaan (3.22) dihasilkan nilai Sff =65.827 kmljam dan Dj 

= 914.746 smp/km 

2.	 Menentukan hubungan matematis antara Kecepatan-Kepadatan, Volume

Kecepatan, dan Volume-Kepadatan. 

Dengan menggunakan nilai Sff dan Dj, maka dapat ditentukan hubungan 

rnatematis antar parameter sebagai berikut : 

Hubungan Kecepatan-Kepadatan : S = 65.827 - 0.072 D (5.1) 

Hubungan Volume-Kepadatan : V =65.827 D - 0.072 D2 (5.2) 

Hubungan Volume-Kecepatan : V =914.746 S - 13.896 S2 (5.3) 

3.	 Menentukan berapa kapasitas (volume maksimum) dan pada kondisi yang 

bagaimana volume maksimum tersebut dapat teIjadi. 
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Volume maksimum dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

(5.2) atau (5.3) didapat :
 

Dari persamaan (3.21) dihasilkan : OM = 457.373 smp/km
 

Dari persamaan (3.21) dihasilkan : 8M = 32.9137 km/jam
 

Oengan memasukan nilai OM = 457.373 smp/km kepersamaan (5.2) 

atau nilai 8M = 32.9137 km/jam kepersamaan (5.3), akan didapatkan nilai VM 

= 15053.8 smp/jam. Dapat disimpulkan bahwa volume maksimum tersebut 

teIjadi pada kondisi kepadatan 0 = 457.373 smp/km yang bergerak dengan 

kecepata 8 = 32.9137 km/jam. 

4.	 Menentukan pada kondisi yang bagaimana saja volume terbesar dari data 

dilapangan V= 6834 smp/jam dapat teIjadi 

Dengan menggunakan persamaan (5.2) dan memasukkan nilai V = 

smp/jam, maka didapat persamaan (5.4) berikut : 

6834 = 66.767 D - 0.08902 (5.4) 

0.089 D2 
- 66.767 D + 6834 =0	 '" (5.5) 

Persamaan kuadrat (5.5) dapat diselesaikan melalui persamaan (5.7)-(5.9) 

berikut ini : 

D	 =(-b)±.J(b2J.4nc . (5.6)
1,2 2a 

(66.767)± ~(66.767Y - 4.(0.089X6834)
D1,2	 = 2.(0.089) (5.7) 

Akhimya, akan dihasilkan 2 (dua) buah nilai D yang akan memenuhi 

persamaan (5.5), yaitu : D1 = 122.29 smp/km dan D2 = 627.90 smp/km. 
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Dengan menggunakan persamaan (5.3) dan memasukan nilai V = 6322
 

smp/jam, maka didapat persamaan (5.8) berikut.
 

6834 = 751.952 S - 11.262 S2 (5.8)
 

11.262 S2 -751.952 S + 6834 = 0 (5.9) 

Persamaan kuadrat (5.9) dapat diselesaikan melalui persamaan (5.10)- (5.11) 

berikut ini : 

D =(- b)±J(b2J-4ac (5.10)
1,2 2a 

(751.952)± ~(751.952Y - 4.(11.262).(6834)
SI,2 = 2.(11.262) (5.11) 

Akhimya, akan dihasilkan 2 (dua) buah nilai S yang akan memenuhi 

persamaan (5.9), yaitu : Sl = 55.91 km/jam dan S2 = 10.85 km/jam. 

Dapat disimpulkan bahwa volume sebesar 6834 smp/jam dapat dihasilkan 

pada 2 (dua) kondisi, yaitu : 

Kondisi (1): Kepadatan Dl = 122.29 smp/km yang bergerak dengan 

kecepatan SI =55.91 km/jam dan, 

Kondisi (2): Kepadatan ~ = 627.90 smp/km yang bergerak dengan 

kecepatan S2 =10.85 km/jam. 

Jika dilihat dati kedua kondisi tersebut terlihat jelas perbedaan perilaku 

arus lalu lintas yang terjadi, yaitu: (1) kepadatan Ialulintas rendah yang 

bergerak dengan kecepatan tinggi, sedangkan (2) kepadatan lalulintas 

tinggi yang bergerak dengan kecepatan rendah. 

Sudah barang tentu, kita sebagai pengguna akan selalu menginginkan 

bergerak dengan kondisi (1) dibanding dengan kondisi (2). Dan sebagai 
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perencana, kondisi yang sangat diharapkan adalah kondisi di mana arus lalu 

lintas bergerak pada kondisi kepadatan D=OM= 457.373 smp/km yang 

bergerak dengan kecepatan S=SM= 32.9137 km/jam dimana akan dihasilkan 

volume maksimum sebesar 15053.8 smp/jam. 

Untuk perhitungan analisis yang 5 menit dan 1 jam baik untuk ruas 

jalan Solo km 13,5 dan ruas jalan AM Sangaji cara perhitungan model 

Greenshieldsnya sarna cuma perbedaannya terletak pada pemasukan data 

awalnya. untuk analisis 5 menit menggunakan data kecepatan rata-rata dan 

volume dengan perhitungan 5 menit, begitu pula untuk analisis 15 menit dan 

Ijam. 

B.	 Analisis Model Greenberg (contoh perhitungan jalan Solo km 13,5 arab Solo

Jogja menggunakan analisis 15 menit) 

1.	 Dari lampiaran 37, nilai B dan A dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan (3.3)-(3.4) 

B =-4.3785 

A=	 79.1583 

Selarijutnya, dengan menggunakan nilai A = 79.1583 dan B = -4.3785 

dimasukkan kepersamaan (3.38) dihasilkan nilai b = -0.2284 dan C = 

71050413.2 

2.	 Dengan menggunakan nilai b dan C, maka dapat ditentukan hubungan 

matematis antar parameter sebagai berikut : 

Hubungan K.ecepatan-Kepadatan : S = 79.1583 - 4.3785 Ln D (5.13) 

Hubungan Volume-Kepadatan : V = 79.1583 D - 4.3785 D Ln D (5.14) 
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Hubungan Volume-Kecepatan : V = 71050413.2 8 e -0.22845 •.•...... (5.15) 

3.	 Volume maksimum dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (5.14). 

Dari persamaan (3.37) didapat: DM= 26137986.3 smp/km 

Dari persamaan (3.37) didapat : 8M = 4.3785 km/jam 

Dengan memasukkan nHai 8M ke persamaan (5.14) akan didapat nilai VM= 

114444909 smp/jam. Dapat disimpulkan bahwa Volume maksimum VM = 

114444909 smp/jam terjadi pada kondisi kepadatan D = 26137986.3 smp/km 

yang bergerak dengan kecepatan 8 = 4.3785 km/jam. 

4.	 Dengan menggunakan persamaan (5.14) dan memasukkan nilai Volume 

terbesar dilapangan V =6834 smp/jam, didapat persamaan (5.16) berikut : 

6834 = 84.0766 D - 5.62646 D Ln D (5.16) 

84.0766 D - 5.62646 D Ln D - 6834 = 0 (5.17) 

Dengan menyelesaikan persamaan (5.17) dengan cara coba-coba, akan 

dihasilkan nilai D yang akan memenuhi persamaan (5.17), yaitu: D = 119.558 

smp/km. 

Dengan menggunakan persamaan (5.15) dan memasukkan nilai Volume 

terbesar dari data lapangan V = 6834 smp/jam, didapat persamaan (5.19) 

berikut: 

V = 3.09E+06 8 e -0.17773 s (5.19) 

3.09E+06 8 e -0.17773 S =0 (5.20) 

Dengan menyelesaikan persamaan (5.20) dengan cara coba-coba, akan 

dihasilkan nitai 8 yang akan memenuhi persamaan (5.20), yaitu: 8 = 57.161 

km/jam. 
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Dapat disimpulkan babwa Volume terbesar dari data lapangan V = 6834
 

smp/jam dapat dihasilkan kondisi, yaitu :
 

Kepadatan D = 119.558 smp/km yang bergerak dengan kecepatan S =57.161
 

smp/jam.
 

Untuk perhitungan analisis yang 5 menit dan 1 jam baik untuk ruas 

jalan Solo km 13,5 dan ruas jalan Am Sangaji cara perhitungan model 

Greenbergnya sama cuma perbedaannya terletak pada pemasukan data 

awalnya. untuk analisis 5 menit menggunakan data kecepatan rata-rata dan 

volume dengan perhitungan 5 menit, begitu pula untuk analisis 15 menit dan 

Ijam. 

C.	 Analisis Model Underwood (contoh perhitungan jalan Solo km 13,5 arab Solo

Jogja menggunakan analisis 15 menit) 

1.	 Dari lampiran 39, nilai B dan A dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan (3.3)-(3.4) 

B = -0.001234 

A= 4.191 

Selanjutnya, dengan menggunakan nilai A = -0.001234 dan B = 4.191, 

dimasukkan kepersamaan (3.53) dihasilkan nilai DM = 810.6934 smp/km dan 

Sf!= 66.11 km/jam 

2.	 Dengan menggunakan Nilai Sff dan DM, maka dapat ditentukan hubungan 

matematis antar parameter sebagai berikut : 

Hubungan Kecepatan-Kepadatan : S = 4.191 - 0.001234 Ln D (5.21) 

Hubungan Volume-Kepadatan : V = 66.112 D e -0.001234D (5.22) 
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Hubungan Volume-Kecepatan : V = 3397.8998-810.698 Ln8 (5.23) 

3.	 Volume maksimum dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (5.23). 

Dari persamaan (3.52) didapat DM = 810.69 Km/jam 

Dari persamaan (3.52) didapat 8M = 24.32 Km/jam 

4.	 Dengan memasukkan nilai ~ = 810.69 smp/km kepersamaan (5.22) atau 

nilai 8M= 24.32 km/jam kepersamaan (5.23), maka akan didapat nilai VM= 

19717.04 smp/jam . Volume maksimum tersebut teIjadi pOOa kondisi 

kepOOatan D = 810.69 smp/km yang bergerak dengan kecepatan 8 = 24.32 

km/jam. 

5.	 Dengan menggunakan persamaan (5.22) dan memasukkan nilai Volume 

terbesar dari data lapangan V = 6834 smp/jam, maka didapat persamaan 

(5.24) berikut. 

66.9726 De -o.001494D - 6834 =0 (5.24) 

Dengan menyelesaikan persamaan (5.24) dengan cara eoba-coba, akan 

dihasilkan nilai D yang akan memenuhi persamaan (5.24), yaitu : D = 

122.543 smp/km. Dengan menggunakan persamaan (3.e) dan memasukkan 

nilai Volunle terbesar dari data lapangnn V = 68311 smp/jam, didapat 

persamaan (5.25) berikut : 

2814.478 - 669.438 LnS - 6834 =0 (5.25) 

Dengan menyelesaikan persamaan (5.25) dengan cara eoba-coba, akan 

dihasilkan nilai 8 yang memenuhi persamaan (5.25), yaitu : 8 = 55.769 

km/jam. 

Dapat disimpulkan bahwa Volume terbesar dari data lapangan sebesar 6834 

smp/jam dapat dihasikan pOOa dua kondisi, yaitu : 
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Kondisi Kepadatan 0 = 122.543 smp/km yang bergerak dengan kecepatan S 

= 55.769 km/jam. 

Untuk perhitungan analisis yang 5 menit dan 1 jarn baik untuk mas jalan Solo 

Km 13,5 dan mas jalan AM Sangaji cara perhitungan model Underwoodnya sarna 

hanya perbedaannya terletak pada pemasukan data awalnya. Untuk analisis 5 menit 

menggunakan data kecepatan rata-rata dan volume dengan perhitungan 5 menit, 

begitu pula untuk analisis 15 menit dan 1jam. 

5.4 Rangkuman 

Tabe1 5.6 dan Gambar 5.5-5.7 memperlihatkan hasil akhir hubungan 

rnatematis antara Kecepatan-Kepadatan, Volume-Kepadatan, dan Volume

Kecepatan, yang terjadi pada mas jalan Solo kIn 13,5 arab Solo-Jogja dengan 

rnenggunakan analisis 15 menit untuk masing-masing model Greenshields, 

Greenberg, dan Underwood. 

Tabel 5.6 Hubungan Matematis antara Kecepatan-kepadatan, Volume-Kepadatan, 

dan Volume-Kecepatan 

Model Greensheilds Greenbera Underwood 

S-D s = 65.827 - 0.072 0 S = 79.1583 - 4.3785 Ln 0 

,-

Ln S = 4.191- 0.00 1214 0 

V-D V = 65.827 0 - 0.072 0 2 V= 79.1583 0-4.3785 D Ln 0 V = 66.112 0 eoO.OOI234 D 

V-S V = 914.746 S - 13.896 82 V = 71050413.28 e oO .2284S V = 3397.899 8 - 810.69 8 Ln 8 
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Gambar 5.5.	 GrafIk Hubungan matematis antara kecepatan-kepadatan untuk Model 

Greensheilds~ Greenberg~ dan Underwood serta Regresi Polynomial 

dan Regresi Power pada Jalan Solo Km 13~5 Kalasan, arab Solo

Jogj~ Selasal 28 Desember 2004~ Lampiran 64 
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Gambar 5.6.	 Grafik Hubungan matematis antara volume-kepadatan untuk Model 

Greensheilds~ Greenberg~ dan Underwood serta Regresi Polynomial 

dan Regresi Power pada Jalan Solo Km 13~5 Kalasan, arab Solo

Jogj~ Selasal 28 Desember 2004~ Lampiran 65 
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Gambar 5.7.	 Grafik Hubungan matematis antara volume-kecepatan untuk Model 

Greensheilds, Greenberg, dan Underwood serta Regresi Polynomial 

dan Regresi Power pada Jal80 Solo Km 13,5 Kalasan, arab 8010

Jogja, Selasa/ 28 Desember 2004, Lampiran 66 

Koefisien	 determinasi (R2) didapatkan dengan bantuan Microsoft Excel 

digunakan untuk menentukan model terbaik yang dapat mewakili setiap hubung80 

matematis antar parameter. 

Tabel 5.7	 Nilai R2 untuk setiap hubungon matematis antara Kcccpatan-Kcpadatan, 

Volume-Kepadatan, dan Volume-Kecepatan yang terjadi pada mas jal80 

Solo km 13,5 arah Solo-Jogja, Selasal28 Desember 2004 menggunakan 

analisis 15 menit. 

1500 +I----,-----~--~---~---~--~---~---~--~--_____j 
158 80 8:1 84 68 88 

-....n11lnl/JOnl1 

Model Greensh6llds GreenbetTl Underwood Polynomial Power 

S·D 
V-D 
V-S 

0.2036 
0.9633 
0.0831 

0.2177 
0.9345 
0.0735 

0.1806 
0.9568 
0.0913 

0.2369 
0.9702 
0.1845 

0.1914 
0.9732 
0.0808 

Sumber : Lampiran 112 

70 
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Dari tabel 5.7 dapat ditarik kesimpulan tentang model yang terbaik 

(Greenshields, Greenberg, dan Underwood) yang dapat menggambarkan 

karakteristik arus lalulintas yang terjadi pada mas jalan Solo km 13,5 menggunakan 

analisis perhitungan 15 menit 

1.	 Model Greenberg merupakan model yang terbaik untuk hubungan matematis 

antara Kecepatan-Kepadatan dengan nilai R2 tertinggi (R2 = 0.2177); 

2.	 Model Greenshields merupakan model yang terbaik untuk hubungan matematis 

antara Volume-Kepadatan dengan nilai R2 tertinggi (R2 = 0.9633); 

3.	 Model Underwood merupakan model yang terbaik untuk hubungan matematis 

antara Volume-Kecepatan dengan nilai R2 tertinggi (R2 =0.0913); 

Lebih lengkapnya untuk kesimpulan nilai R2 dapat dilihat pada lampiran 112 

lampiran 114. 


