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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Simpang tak bersinyal 

Menurut Wohl dan Martin (1967), simpang tak bersinyal dikategorikan 

menjadi: 

1.	 Simpang tanpa sinyal 

Pada simpang ini tidak terdapat hak untuk berjalan (right of way) terlebih 

dahulu yang diberikan pada suatu jalan dari simpang tersebut. Biasanya 

bentuk simpang tipe ini cocok pada simpang yang mempunyai volume arus 

lalu lintas rendah. 

2.	 Simpang dengan prioritas 

Simpang dengan prioritas memberi hak yang lebih kepada suatu jalan yang 

spesiflk. Bentuk operasi ini dilakukan pada simpang dengan volume yang 

berbeda dan pada pendekat jalan yang mempunyai volume arus lalu lintas 

yang lebih kecil sebaiknya dipasang rambu stop. 

3.	 Simpang dengan pembagian ruang 

Bentuk operasi simpang dengan pembagian ruang dimaksudkan untuk 

--memuogk-inkan pem-bagian prioRtasc-yang sarna -dan gefakan--¥ang- menems 

bagi semua arus kendaraan pada simpang. 

Aliran lalu lintas pada persimpangan jalan tanpa lampu lalu lintas 

(prioritas) dapat dirancang dengan memberikan tanda berhenti (stop), memberikan 

jalan atau mengalah (yield) atau jalan pelan-pelan. Jika terdapat volume lalu lintas 

belok kiri dan kanan yang besar maka perlu penambahan lajur yang dapat 

diperoleh dengan cara pelebaran kaki simpang (P. D. Hobbs, 1995). 

Volume persimpangan dengan lalu lintas kecil hanya memerlukan 

perlengkapan rambu-rambu lalu lintas seperti stop (berhenti) atau yield (beri 

jalan). Kegunaannya antara lain adalah mengurangi biaya operasi, mengurangi 
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polusi udara, pengurangan waktu tempuh dan beberapa hal mengurangi frekuensi 

kecelakaan (C. H. Oglesby dan R. G. Hicks, 1982). 

Menurut R. J. Salter (1976), pada suatu simpang kendaraan berpindah dari 

jalur yang sedang dilewatinya ke jalur lain. Dalam melakukan gerakan ini sebuah 

kendaraan mungkin menggabung (merge), memisah (diverge) atau memotong 

(cross) dengan jalur kendaraan lainnya. Gerakan menggabung, memisah dan 

memotong ini kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya tabrakan (collision) 

antar kendaraan. Titik tempat terjadi tabrakan dan daerah pengaruh sekitamya 

disebut daerah konflik. Daerah konflik bagi simpang tiga dapat dilihat pada 

gambar 2.1 di bawah ini. 

• Konflik memotong 

o Konflik memisah 

8 Konflik menggabung 

Gambar 2.1 Titik konflik pada simpang tiga tak bersinyal
 
Sumber : R. J. Salter, 1976, Highway Traffic Analysis and Design
 

2.2 Kinerja dan perilaku lalu lintas 

Menurut MKJI 1997, didefinisikan sebagai ukuran kwalitatif yang 

menerangkan kondisi operasional fasilitas lalu lintas seperti yang dinilai oleh 

pembina jalan. Pada umumnya dinyatakan dalam kapasitas, derajat kejenuhan, 

kecepatan rata-rata, waktu tempuh, tundaan, peluang antrian, panjang antrian atau 

resiko kendaraan terhenti. 



5
 

2.3 Basil peoeJitiao- sebelumnya 

Novianto (1999) dalam tugas akhir yang berjudul "Analisis Kinerja Pada 

Simpang Tiga Tak Bersinyal Jalan Kaliurang - Jalan Empat Lima Di Kota 

Jogjakarta". Simpang yang diteliti merupakan simpang tiga tak bersinyal yang 

terletak: di kawasan kampus Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. Analisis 

kondisi operasional menggunakan MKJI 1997. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kondisi operasional simpang tersebut sangat rendah, diketahui dan nilai derajat 

kejenuhan yang diperoleh dari hasil analisis > 0,75 untuk semua jam puncak pada 

hari-hari dilakukan survei. Untuk meningkatkan kondisi operasional simpang 

dilakukan 3 altematifpengaturan, yaitu : 

1. Pelebaran Jalan Empat Lima. 

2. Larangan belok kanan pada Jalan Empat Lima. 

3. Pemberlakuan jalan satu arah pada Jalan Empat Lima, sehingga jalan tersebut 

hanya digunakan oleh kendaraan yang akan keluar dari simpang. 

Analisis yang dilakukan terhadap ketiga altematif pengaturan tersebut 

menunjukkan bahwa altematif pertama tetap menghasilkan kondisi operasional 

simpang yang rendah, dengan niJai derajat kejenuhan sebesar 1,302. Sedangkan 

altematif kedua dan ketiga menghasilkan kondisi operasional simpang yang 

tinggi dengan derajat kejenuhan sebesar 0,393 dan 0,306. Nilai ini lebih kecil dan 

--ketentuan-yang -mtetapkan dalam MI0-1u 1-99-1 ya-itu--sebes-ar--O,7$. 
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