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BABnI 

LANDASAN TEORI 

3.1 Komposisi lalu Iintas 

Dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 komposisi lalu lintas 

kendaraan dibedakan menjadi empat jenis kendaraan , yaitu : 

I.	 Kendaraan ringan (light vehicle, LV) yaitu kendaraan bermotor dengan 

roda 4, meliputi mobil penumpang, opIet, bus milcro, pick-up, station 

wagon, colt, jeep, dan milcroIet yang sesuai kIasifikasi Bina Marga). 

2.	 Kendaraan berat (heavy vehicle, HV) yaitu kendaran bermotor dengan 

roda 4 atau lebih. Jenis kendaraan yang termasuk dalam golongan ini 

adalah : bus, truk 2 gandar, truk 3 gandar, dan kombinasi sesuai dengan 

kIasifkasi Bina Marga. 

3.	 Sepeda motor (motor cycles, Me) yaitu kendaraan bermotor dengan 2 atau 

3 roda, meliputi sepeda motor dan kendaraan roda yang memenuhi syarat 

kIasifikasi Bina Marga. 

4.	 Kendaraan tak bennotor (unmotorize, UM) yaitu kendaraan tak bennotor 

dengan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan yang sesuai dengan 

L--------	 -k-lasi-fikasi-Hina-Marga. -- Kendal'aan dalam !¥lIang;)" ini adalab---sepeda, 

becak, kereta kuda dan kereta dorong. 

3.2 Simpang tak bersinyal 

Perilaku lalu lintas pada simpang tak bersinyal dalam MKJI 1997 tidak 

berdasarkan pada pengambilan celah, melainkan didasarkan pada kapasitas jalan 

yang didapatkan dari data empiris yang dikumpulkan. Batas nilai variasi dari 

variabel dalam data empiris dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Batas nilai variasi dalam data empiris untuk variabel-varibel masukan 

(beraasarkall perhltungan dalam kendaraan) 

Variabel 
3-lengan 

Minimum Rata-rata Maksimum 

Lebarmasuk 

Rasio belok kiri 

Rasio belok kanan 

Rasio arus jalan simpang 

% kendaraan ringan 

% kendaraan berat 

% sepeda motor 

Rasio kendaraan tak bermotor 

3,5 

0,06 

0,09 

0,15 

34 

I 

15 

0,01 

4,9 

0,26 

0,29 

0,29 

56 

5 

32 

0,07 

7,0 

0,50 

0,51 

0,41 

78 

10 

54 

0,25 
i... 
I 
i 

Sumber : Manual Kapasitas 1alan Indonesia 1997 

3.2.1 Data masukan 

Dalam melakukan analisis pada simpang tersebut guna mendapatkan 

gambaran kondisi simpang maka diperlukan data masukan, yaitu : 

1.	 Kondisi geometrik 

lalan utama adalah jalan yang terpenting diantara semua ruas jalan pada 

simpang, misalnya jalan yang memiliki klasifikasi fungsional tertinggi. Dalam 
._..--_ .... _-_. -MKJtt997;- untu"k:- s'ftn],-cmg-S-lengan, j-alan-yang menems--mempakan jalan 

utama. Kondisi geometrik digambarkan dalam bentuk sketsa yang 

memberikan informasi tentang lebar jalan, lebar bahu dan lebar median. 

Parameter-parameter geometrik yang diperlukan untuk keperluan anaJisa 

kapasitas, antara lain: 

a.	 Lebar rata-rata pendekat 

Lebar pendekat diukur dari jarak 10m dari gans ImaJmer yang 

menghubungkan tepi perkerasan dari jaJan berpotongan, yang dianggap 

mewakili lebar pendekat efektif untuk masing-masing pendekat, Jebar 

pendekat simpang dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Penentuan lebar pendekat 

Keterangan : 

1.	 B,C,D : lengan pendekat 

2.	 b,c,d : lebar lengan pendekat yang diukur pada jarak 10m dari garis 

IffiaJ mer yang menghubungkan tepi perkerasan dari jalan 

berpotongan 

Lebar pendekat rata-rata (WI) yang digunakan untuk menentukan faktor 

penyesuaian lebar pendekat (Fw) dalam perhitungan kapasitas simpang 

nilainya ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut : 

Jika C hanya untuk untuk keluar maka c = 0 dan persamaannya menjadi :
 

WI=(b+d)/2 (3.2)
 

b.	 Lebar lajur 

JUffilah lajur yang diperlukan untuk keperluan perhitungan ditentukan dari 

lebar rata-rata pendekat jalan minor dan jalan utama dari tabel 3.2 di 

bawah ini. 
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Tabe13.2 Jumlah lajur dan lebar rata-rata pendekat minor dan utama 

Lebar rata-rata pendekat minor Jumlah lajur 

dan utama (m) (total untuk kedua arah) 

WSD = (b + d) / 2 < 5,5 2 

~ 5,5 4 

We = (c / 2) / 2 < 5,5 2 

~ 5,5 4 

Sumber ; Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

c.	 Tipe simpang 

Tipe simpang ditentukan dari jumlah lengan simpang dan jumlah lajur 

pada jalan utama dan jalan minor pada simpang. Beberapa tipe simpang 

disajikan pada tabel 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3.3 Kode tipe simpang 

Kode IT Jumlah lengan 

slmpang 

322 3 

324 3 

342 3 

422 4 
. - -- ._ ... ._--" --_ .. 

4424 

Jumlah lajur
 

jalan minor
 

2
 

2
 

4
 

2
 
....__._.- -_-..-.-.--,-,--_._._.- ...__ ... - -

2


Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

2.	 Kondisi lalu lintas 

Data masukan kondisi lalu Hntas terdiri dari tiga 

Jumlah lajur
 

jalan utama
 

2
 

4
 

2
 

2
 
-

4 

bagian antara lain 

menggambarkan situasi lalu lintas, sketsa arus lalu lintas dan variabel-variabel 

masukan lalu lintas. Sketsa situasi lalu Hntas harus menerangkan gerakan lalu 

lintas (kend/jam) pada tiap pendekat yang dibagi dalam arah gerakan belok 

kanan, belok kiri dan lurus. Jenis kendaraan dalam perhitungan ini dibagi 

berdasarkan tipe kendaraan yaitu kendaraan ringan (Light vehicle, LV), 

kendaraan berat (Heavy vehicle, HV), sepeda motor, (Unmolorize, UM). Jenis

i' 

i 
I_.-._ .. 

I 
I 
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Jerns kendaraan di atas harns dikonversikan ke dalam satuan mobil 

penumpang, dengan cara mengahkannya dengan Hiktor (emp) yang mlamya 

dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Ekivalensi mobil penumpang 

No Jenis kendaraan Emp 

I Kendaraan ringan (LV) 1,0 

2 Kendaraan berat (HV) 1,3 

3 Sepeda motor (Me) 0,5 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

3.	 Kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan jalan memberikan keterangan mengenai : 

a.	 Kelas ukuran kota 

Ukuran kota diklasftkasikan dalam jumlah penduduk pada kota yang 

bersangkutan. Kelas ukuran kota dapat dilihat pada tabeI3.5. 

Tabel3.5 Kelas ukuran kota 

Ukuran kota Jumlah penduduk Guta) 
il 

Sangat keci I 

Kedl 

Sedang

< 0,1 

0,1 - 0,5 

O,5=1,U 
-~ 

Besar 1,0-3,0 

Sangat besar > 3,0 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

b.	 Tipe lingkungan jalan 

Kelas tipe lingkungan jalan menggambarkan tata guna lahan dan 

aksesibilitas dari seluruh aktivitas jalan. Tipe Iingkungan jalan dapat 

ditetapkan berdasarkan pada tabel 3.6 dibawah ini. 



-;~---l 

11 

Tabel 3.6 Tipe lingkungan jalan 

Tipe 

lingkungan 

jalan 

Ta13 guna tanah dan aksesibilitas jalan 

, 

I 
I 
! 

t 
I 

Komersial 

Pemukiman 

Akses terbatas 

Ta13 guna lahan komersial (misalnya pertokoan, rumah 

makan, perkantoran) dengan jalan masuk langsung 

bagi pejalan kaki dan kendaraan. 

Ta13 guna lahan tempat tinggal dengan jalan masuk 

langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan. 

Tanpa jalan masuk a13u jalan masuk langsung terbatas 

(misalnya karena ada penghalang fisik, jalan samping). 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

c.	 Hambatan samping 

Hambatan samping menunjukkan aktivitas samping jalan diseki13r 

simpang, yaitu pejalan kaki berjalan atau menyeberangi jalan, angkutan 

umum dan bis berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, 

kendaraan masuk dan keluar halaman dan tempat parkir di luar jalur. 

Hambatan samping ditentukan secara kualitatif dengan pertimbangan 

teknik lalu lintas sebagai tinggi, sedang atau rendah. Kendaraan 13k 

_hermotor-tidak_dianggap-sebagai bagiaILdarLarusJaluJintas tetapLsebagai 

unsur dan hambatan samping. Sehingga, rasio antara kendaraan tak 

bennotor dan kendaraan bennotor (UM/MV) turut menentukan besamya 

nilai faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan 

kendaraan 13k bennotor (FRSU) yang digunakan untuk menghitung 

kapasitas simpang. 

3.2.2 Kapasitas 

Dalam MKJI ]997, kapasitas dari sebuah simpang adalah perkalian antara 

kapasitas dasar (Co) untuk kondisi ideal dan faktor-faktor koreksi (F) dengan 

memperhitungkan pengaruh kondisi sesungguhnya terhadap kapasitas. 
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Kapasitas dihitung dengan rumus berikut : 

C = Co x Fw x FM x Fcs x FRSU x FLT x FRT x FMI	 (3.3) 

Dengan : 

C = kapasitas simpang (smp/jam) 

Co = kapasitas dasar (smp/jam) 

Fw = faktor penyesuaian lebar pendekat 

FM = faktor penyesuaian median jalan utama 

Fcs = faktor penyesuaian ukuran kota 

FRSU = faktor penyesuaian tipe Iingkungan jalan. hambatan samping dan 

kendaraan tak bermotor 

FLT = faktoc penyesuaian belok kiri 

FRT = faktor penyesuaian belok kanan 

FMI = faktor penyesuaian rasio arus jalan minor sirnpang _ 

I.	 Kapasitas dasar 

Nilai kapasitas dasar ditentukan berdasarkan tipe sirnpang IT. yang dijelaskan 

dalam tabel3.7 di bawah ini. 

Tabel 3.7 Kapasitas dasar menurut tipe simpang 

Tipe simpang IT Kapasitas dasar (smp/jam) 

2700322 l

""7VV I 

!3200 :' 

2900 
Ii 

3400 
Ii 

_.- . - -- -- _. ...- - ---_ ... _." - -	 --- --_.- - ..- 

..J"''''' 
324 atu 344
 

422
 

424 atau 444
 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

2.	 Faktor penyesuaian lebar pendekat (Fw) 

Faktor penyesuaian lebar pendekat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan-persamaan yang terdapat daJam tabel 3.8 di bawah ini. dengan 

variabel masukan lebar rata-rata semua pendekat WI dan tipe sirnpang IT. 
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Tabel 3.8 Faktor penyesuaian lebar pendekat (Fw) 

Tipe simpang IT Faktor penyesuaian lebar pendekat (FW) 

I0,70 + 0,0866 WI422 
i 

I0,61 + 0,0740 WI424 atau444 
i 
I0,73 + 0,0760 WI322 
I 

0,62 + 0,0646 WI
 

342
 

324 atau 344 

0,67 + 0,0698 WI 

Sumber :Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

3.	 Faktor penyesuaian median jalan utama (FM) 

Faktor penyesuaian median jalan utama diperoleh dengan menggunakan tabel 

3.9, dengan variabel masukan adalah tipe median jalan utama. 

Tabel 3.9 Faktor penyesuaian median jalan utama (FM) 

Uraian TipeM Faktor penyesuaian 

median (FM) 

Tidak ada median jalan utama 

Ada median jalan utama, lebar < 3 m 

Ada median jalan utama, lebar 2: 3 m 

Tidak ada 

Sempit 

Lebar 

1,00 

1,05 

1,20 

Sumber :Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

-4-. Faktorpenyesuaian-·ukuran k-ota-Wcsy- uuu 

..~ 
.. 

Faktor penyesuaian ukuran kota ditentukan dan tabel 3.10 dengan vanabel 

masukan adalah ukuran kota. 

Tabel3.10 Faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs) 

Ukuran kota (CS) Penduduk Guta) Faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs) 

Sangat keeil 

Keeil 

Sedang 

Besar 

Sangat besar 

< 0,1 

0, I - 0,5 

0,5 - 1,0 

1,0 - 3,0 

> 3,0 

0,82 

0,88 

0,94 

1,00 

1,05 

Sumber :Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

i 
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5. Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan 

tak bermotor (FRSU) 

Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan 

tak bermotor (FRSU) ditentukan dari tabel 3.11 dengan varabel masukan adalah 

tipe lingkungan jalan (RE), kelas hambatan samping (SF) dan rasio kendaraan 

tak bermotor (UM I MY). 

Tabel 3.11	 Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan 

kendaraan tak bermotor (FRSU) 

Kelas tipe Kelas hambatan Rasio kendaraan tak bennotor 

lingkungan jalan samping SF PUM 
RE 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 ~,25 

Tinggi 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70 

Komersial Sedang 0,94 0,89 0,85 0,80 0,75 0,70 

Rendah 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,71 

Pemukiman 
Tinggi 0,96 0,91 0,86 0,82 0,77 0,72 

Sedang 0,97 0,92 0,87 0,82 0,77 0,73 

Rendah 0,98 0,93 0,88 0,83 0,78 0,74 

Akses terbatas Tinggilsedang/rendah 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

Tabcl bcrdasarkan anggapan bahwa pengaruh kendaraan 13k bermotor tehadap 

---- ----------- -kapasita.s-a.aarahsamasepCrld(en(faraa.n-rlnga.n~yalttl-em p;;~ ..:. I~O:Persarriaan
berikut dipakai jika terdapat bukti bahwa empUM #; 1,0, yang dapat saja tcrjadi
 

bila kendaraan tak bermotor tersebut terutama berupa sepeda.
 

FRSU(PUM sesungguhnya) = FRSU(PUM = 0) X (I - PUM x emplJM) (3.4)
 

6.	 Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) 

Faktor penyesuaian belok kiri ditentukan dengan menggunakan persamaan 

berikut ini dengan variabel masukan rasio belok kiri (PI.T)' 

FLT = 0,84 + 1,61 PI.T (3.5) 

7.	 Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) 

Faktor penyesuaian belok kanan ditentukan dengan menggunakan persamaan 

berikut ini dengan variabel masukan rasio belok kanan (PRT)' 
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FRT = 1.09 - 0.922 PRT (3.6) 

8. Faktor penyesuatan raSIO arus Jalan minor (FMI) 

Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan-persamaan yang terdapat pada tabel 3.12 dengan 

variabel masukan rasio arus jalan minor (PMI)' 

Tabel3.12 Faktor penyesuaian arusjalan minor 

IT FMI PMl 

422 1,19 X P"Il!  1,19 X PMl + 1,19 0,1 - 0,9 

424 16,6 X plI.\l4  33,3 x PM? +25.3 x PMI! - 8,6 X PMI + 1,95 0,1 - 0,3 

444 1,11 x PMI! - I,ll X PlI.U + 1.11 0,3 - 0,9 

322 1,19 X PMI!  1,19 X PMl + 1, 19 0,1 - 0,5 

- 0,595 x PM.! + 0,595 X PMI J + 0.74 
_.. 

0,5 - 0.9 

242 1,19 x Pt.n!-1,19 x PI\f1+ 1.19 0,1 - 0,5 

2,38 x PMl!  2.38 X PMI + IA9 0,5 - 0,9 

324 16,6 x PMl 4 
- 33,3 X PM,J + 25,3 X PM'! - 8,6 X PMl + 1,95 0,1 - 0.3 

344 1.1 1 x PMI!  1,11 X pl\.n + 1.1 1 0,3 - 0,5 

- 0,555 x PMJ 2 + 0,555 X Pl\.11 J + 0.69 0,5 - 0,9 

Sumber: Manual KapasiIaS Jalan Indonesia 1997 

__ ~ __ ~ ~.2_.3 _~~_r~J~!_'-'~lc:!!!!!!~_~ ~ 

Menurut MKJI 1997, derajat kejcnuhan (DS) diperoleh dari perbandingan 

antara arus total simpang (Qsmp) dengan kapasitas simpang sesungguhnya (C). 

Derajat kejenuhan dihitung dengan rumus berikut : 

OS = Qsmp / C (3.7) 

Dengan: 

C = kapasitas (smp/jam) 

Qsmp = arus total sesungguhnya (smp/jam) 
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3.2.4 Tuodaan 

TUn<laan simpang (D) ditentukan dari hubungan empiris antara tundaan 

dan derajat kejenuhan, sebagai variabel masukannya adalah derajat kejenuhan 

(DS). Tundaan simpang dihitung dengan rumus berikut : 

D = DG + DTI (3.8) 

Dengan : 

DG = tundaan geometrik simpang (det/smp)
 

DTI = tundaan lalu liotas simpang (det/smp)
 

1.	 Tundaan lalu lintas simpang (DTl) 

Tundaan lalu lintas simpang adalah tundaan laJu Jintas rata-rata untuk semua 

kendaraan bermotor yang masuk simpang. Untuk mendapatkan tundaan nilai 

tundaan JaJu Jintas simpang dapat digunakan persamaan berikut ini. 

Untuk DS ~ 0,6 : 

DTI = 2 + 8,2078 x DS - (1 - DS) x 2 (3.9) 

Untuk DS > 0,6 : 

DTI = 1,0504/ (0,2742 - 0,2042 x DS) - (1 - DS) x 2 (3.10) 

2.	 Tundaan JaJu Jintas jalan utama (DTMA) 

Tundaan Jalu Jintas jaJan utama adaJah tundaan JaJu Jintas rata-rata semua 

kendaraan bermotor yang masuk persimpangan dan jalan utama yang 

Untuk DS ~ 0,6 : 

DTMA = 1,8 + 5,8234 x DS - (l - DS) (3.11)
 

Untuk DS > 0,6 :
 

DTMA= 1,05034/(0,346-0,246 x DS)-(I-DS) x 1,8 (3.12)
 

3.	 Tundaan laJu Jintas jalan minor (DTMI) 

Tundan Jalu Jintas jalan minor rata-rata, ditentukan berdasarkan tundaan 

simpang rata-rata dan tundaaan jaJan utama rata-rata dan dihitung menurut 

rumus berikut : 

DTMI = (QrOT x DTI - QMA x DTMA) / QMl (3.13) 

\1 
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Dengan : 

QrOT = arus total (smpljam)
 

DTt = tundaan lalu lintas simpang (detlsmp)
 

QMA = arusjalan utama (smp/jam)
 

DTMA =tundaan lalu lintasjalan utama (detlsmp)
 

QMI = arus jalan minor (smp/jam)
 

4.	 Tundaan geometrik simpang (OG) 

Tundaan geometirk simpang adalah tundaan geometrik rata-rata seluruh 

kendaraan bennotor yang masuk simpang dan dihitung dengan rumus berikut : 

Untuk DS < 1,0 : 

DO = (l - DS) X (Pr x 6 + (I - Pr) x 3) + DS x 4 (3.14) 

Untuk DS ~ 1,0 : 

00=4 (3.15) 

Dengan: 

DG= tundaan geometrik simpang (detlsmp)
 

DS = derajat kejenuhan
 

Pr = rasio belok total
 

3.2.5 Peluang antrian 

Rentang niJai pel-nang nantcian -ditentukan---dar:i hubungan empiris antara 

peluang antrian (QP%) dan derajat kejenuhan (DS). 

Untuk batas bawah : 

QP % = 9,02 x DS + 20,66 x DS2 + 10,49 x DS3 
••••••••••••••••••••••••••••.•.•.•••••.•••(3.16) 

Untuk batas atas : 

QP%=47,71 x DS+ 24,68 x DS2 + 56,47 x DS3 (3.17) 
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3.2.6 Prosedur analisis 

Prosedur analisis simpang tak bersinyal menurut MKJI 1997 dapat dilihat 

pada gambar 3.2 berikut ini : 

LANGKAH A : DATA MASUKAN 
1. Kondisi geometrik 
2. Kondisi lalu !intas 
3. Kondisi lingkungan 

LANGKAD B: KAPASITAS 
L Lebar pendekat dan tipe simpang 
2. Kapasitas dasar 
3. Faktor penyesuaian lebar pendekat 
4. Faktor penyeuaian medianjalan utama 
5. Faktor penyesuaian ukuran kota 
6. Faktor penyesuaian tipe lingkungan, harnbatan 

samping dan kendaraan tak bermotor Perubahan 
7. Faktor penyesuaian belok kin 
8. Faktor penyesuaian belok kanan 
9. Faktor penyesuaian rasio MUS jalan minor 
10. Kapasitas i 

i: 
I: 

LANGKAH c: PERILAKU LALU LlNTAS 
L Derajat kejenuhan 

VA 2. Tundaan 
3.f>~ll.l1lfJJtantrian ~ 

Gambar 3.2 Bagan alir analisis simpang tak bersinyal
 
Sumber : Manual Kapasitas Jatan Indonesia 1997
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3.3 Simpang bersinyal 

Menurut MKJI 1997, pada umumnya sinyallalu lintas dipergunakan untuk 

alasan berikut ini : 

1.	 Untuk menghindari kemacetan simpang akibat adanya konflik arus lalu 

lintas, sehingga terjamin bahwa suatu kapasitas tertentu dapat 

dipertahankan, bahkan selama kondisi lalu lintas jam puncak. 

2.	 Untuk memberi kesempatan kepada kendaraan dan atau pejalan kaki dari 

jalan minor untuk memotong jalan utama. 

3.	 Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan antara 

kendaraan-kendaraan dari arah yang bertentangan. 

3.3.1 Data masukan 

Data-data yang diperlukan untuk analisa operasional dan perencanaan 

suatu simpang bersinyal, yaitu : 

I.	 Kondisi geometri dan lingkungan 

Kondisi geometri digambarkan dalam bentuk gambar sketsa yang memberikan 

informasi lebar jalan, lebar bahu dan Iebar median serta petunjuk arah untuk 

tiap lengan simpang. Lebar pendekal unluk liap Icngan diukur kW'ang lebih 10 

m d~~g~~_~~J_~~Kpndisi Iingkungan jal~_~~__~in mengg~barkan tipe 

lingkungan jalan yang dibagi dalam tiga tipe yaitu : tipe komersial, 

pemukiman dan akses terbatas. 

2.	 Kondisi arus lalu Hntas 

Data lalu lintas dibagi dalam tipe kendaraan yaitu kendaraan tidak bennotor 

(UM), sepeda motor (Me), kendaraan ringan (LV) dan kendaraan berat (HV). 

Dalam MKJI 1997, kendaran tak bennotor dikategorikan sebagai hambatan 

samping. Gerakan belok kiri pada saat lampu merah (left turn on red, LTOR) 

diijinkan jika mempunyai lebar pendekat yang cukup sehingga dapat melintasi 

antrian pada kendaraan yang lurns dan belok kanan. 
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QLT LT(smp/jam) ................................. (3.18) 
Total(smpljam) 

pRT = RT(smpljam)o smp Jam (3 .19)
T tale Ii ) 

Dengan : 

LT = arus lalu lintas belok kiri 

RT = arus lalu liotas belok kanan 

Untuk penghitungan arus lalu lintas digunakan satuan srnp/jarn yang dibagi 

dalam dua tipe yaitu arus terlindung (protected traffic flow) dan arus 

,berlawanan arah (opposed traffic flow), yang tergantung pada fase sinyal dan I 

gerakan belok kanan. NHai konversi ini diterangkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.13 Nilai konversi srnp 

Tipe Nilai srnp 

kendaraan Terlindung Terlawan 

LV 1,0 1,0 

HV 1,3 1,3 

Me 0,2 0,4 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

3.3.2 Waktu antar bijau dan waktu bilang 

Menurut MKJI 1997, untuk analisa operasional dan perencanaan, 

disarankan untuk mernbuat suatu perhitungan rinei waktu antar hijau (fG) dan 

waktu hHang (LTI). Waktu antar hijau (fG) adalah periode kuning + merah semua 

antara dua fase sinyal yang berurutan. Waktu hHang (LTI) adalah jumlah semua 

periode antar hijau dalam siklus yang lengkap (det). Waktu hHang dapat juga 

diperoleh dari beda antara waktu siklus dengan hijau dalam semua rase yang 

berurutan. 
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Nilai nonnal waktu hijau yang digunakan pada analisis perancangan dapat 

dilihat pada tabeJ 3.14 dl bawaIl 1m. 

Tabel3.14 Nilai nonnal waktu hijau 

Ukuransimpang Lebar jalan rata-rata Nilai nonnal antar hijau 

Kecil 6-9m 4 detik/fase 

Sedang 10-14 m 5 detik/fase 

Besar ~ 15 m ~ 6 detik/fase 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

Waktu merah semua adalah waktu dimana merah menyala bersamaan 

dalam pendekat-pendekat yang dilayani oleh dua fase sinyal yang yang berurutan 

(det). Waktu merah semua yang dikehendaki seharusnya dapat digunakan oleh 

kendaraan terakhir untuk mengosongkan titik konflik sebelum datang kendaraan 

yang pertama dari fase berikutnya pada titik yang sarna. 

Titik konflik kritis pad~ masing-masing fase (i) adalah titik yang 

menghasilkan waktu merah semua terbesar. 

LAV ]Merah semua i = [LE~+ IE~ ........................................................(3.20) 
EV VAV ma.'. 

Dengan : 

LEV, LAv = jarak dari garis henti ke titik konflik untuk masing-masing 

kendaraan yang berangkat dan yang datang (m) 

lEV = panjang kendaraan yang berangkat (m) 

V EV, VAV = kecepatan masing-masing untuk kendaraan yang berangkat 

dan yang datang (m/det) 
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Titk-titik konflik 

Kendaraan 
yangdatang 

AV 

L'Av? 
,Vf7 

l. 

lEV 
LEV 

Peja1an kaki 11 I I 1 
yang berangkat 

Kendaraan 
yang I EV 
berangkal 

-L.. 

Gambar 3.3 Titik konflik danjarak keberangkatan dan kedatangan
 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997
 

Nilai-nilai untuk VEv, VAV dan lEV yang dapat digunakan sesuai peraturan 

Indonesia di bawah ini : 

1. Kecepatan kendaraan yang datang, VAV 

a. 10 m/det (kendaraan bermotor) 

2. Kecepatan kendaraan yang berangkat, VEV 

a. 10 m/det (kendardart bennulur) 

b. 3 m/det (kendaraan tak bermotor) 

c. 1,2 m/det (pejalan kaki) 

3. Panjang kendaraan yang berangkat, lEV 

a. 5 m (LV atau HV) 

b. 2 m (Me atau UM) 

Penghitungan waktu hilang (LTl), dihitung setelah ditetapkan periode 

merah semua untuk masing-masing akhir rase. Waktu hilang untuk simpang dapat 

dihitung sebagai jumlah dan waktu-waktu antar hijau. 

LTI = ~ (merah semua + kuning)i = ~ IOi (3.21) 

Menurut MKJI 1997, panjang waktu kuning untuk lalu lintas kecepatan tinggi 

digunakan 5 detik. 



, 
--------., 

23 

3.3.3 Penentuan waktu sinya} 

Penentuan waktu sinya! untuk: keadaan dengan kendaH waktu tetap 

dilakukan berdasarkan metoda Webster (1966) untuk meminimumkan tumlaan 

total pada suatu simpang. Pertama-tama ditentukan waktu siklus (c), selanjutnya 

waktu hijau (gi) pada masing-masing fase (i). 

1.	 Pemilihan tipe pendekat 

Penentuan tipe pendekat dengan tipe terlindung (P) atau terlawan (0) 

didasarkan pada teon pada gambar 3.4 di bawah inL 

1° 
- --.........-._-

Tipe 
Keterangan Contoh pola-pola pendekat 

pendekat 

Terlindung Tanpa konflik l-jalur I-jalur T-junction 

(P) lalu lintas 

dan arah J L J Lberlawanan 

l t I l r I iYi 
2-jalur pembalasan belok kanan 

, ....... ,_..... 

J 11L J ILL 
l I I III I 

Gambar 3.4 Penentuan tipe pendekat
 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997
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Lanjutan gambar 3.4. 

2-jalur dengan pembatasan fase sinyal tiap arah 

_1 11_ 
~ 

~ 
r-

Berlawanao 
(0) 

I. TeIjadi 
kontlik lalu 
linlas dari 
arah 
Berlawanan 

2-jalur lalu lintas berlawanan pada fuse yang sarna, tidak ada 

pernbatasan belok kanan 

Jill 
lfli 

J 11l 
lfli 

Gambar 3.4 Penentuan tipe pendekat
 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997
 

2.	 Lebar efektifpcndckal 

Penghitungan lebar efektif (Wt) pada tiap pendekat didasarkan pada infonnasi 

tentang lebar pendekat (WA),lebar masuk (Wentry) dan lebar ke1uar (Wexit). 

a.	 Untuk pendckat tanpa belok kiri langsung (LTOR) 

Periksa Wait> jika Wexit < We X (l - PRT - PLTOR), We sebaiknya diberi 

nilai barn yang sarna dengan We;tit, dan analisis penentuan sinyal pendekat 

ini dilakukan hanya untuk lalu lintas IUTUS saja, Q = QST. 

b.	 Untuk pendekat dengan belok kiri langsung (LTOR) 

We dapat dihitung untuk pendekat dengan atau tanpa pulau lalu lintas, 

seperti pada gambar di bawah ini. 

.------- 
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WA WA 

WF!' 
~ 

I- WLTOIl I WLTOR 

WE'"TRY 
~ 

I I 
WEXrT 

WEXIT 

Surnber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

WLTOR ~ 2 rn, dengan anggapan kendaraan LTOR dapat rnendahuIui antrian 

kendaraan lurus dan belok kanan dalarn pendekat selarna sinyal rnerah. 

•	 Arus lalu lintas belok kiri langsung QLTOR dikeluarkan dan perhitungan 

selanjutnya, yakni Q = QST + QRT 

Tentukan lebar pendekat efektif: 

We = Min - WA - WLTOR 

W enJry ....................................................................(3 .22)
-

•	 Periksa Wexil (hanya untuk pendekat tipe P) 

Jika Wexil < We X (1 - PRT - PLTOR), We sebaiknya diberi nilai baru yang sarna 

dengan Wexi" dan analisis penentuan waktu sinyal pendekat in i di lakukan 

hanya untuk lalu lintas lurus saja, yakni Q = QST 

WLTOR < 2 m, dengan anggapan bahwa kendaraan LTOR tidak dapat mendahului 

antrian kendaraan lainnya dalam pendekat selama sinyal merah. 

•	 Sertakan QLTOR dalam perhitungan selanjutnya. 

We=rnin - WA 

- Wentry + WLTOR
 

- WA x (I + PLTOR) - WLTOR (3.23)
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• Periksa Wexit (hanya untuk. pendekat tipe P) 

Jka Wexit < We X (1 - PRT - PLTOR), We sebaiknya diberi nilai barn yang 

sarna dengan Wexit , dan analisis penentuan waktu sinyal pendekat ini 

dilakukan hanya untuk lalu lintas lurus saja, yakni Q = QST 

3.	 Arus jenuh (S) 

Arus jenuh dinyatakan sebagai hasil perkalian dari arus jenuh dasar (So) yaitu 

arus jenuh pada keadaan standar, dengan faktor penyesuaian (F) untuk. 

penyimpangan dari kondisi yang sebenamya dari suatu kumpulan kondisi

kondisi ideal yang telah ditetapkan sebelumnya. 

S = So x Fcs x FSF x FG x Fp x FRT x FLT (3.24) 

Dengan : 

So = arus jenuh dasar
 

Fcs= faktor koreksi ukuran kota
 

FSF = faktor koreksi gangguan samping
 

FG = faktor koreksi kelandaian
 

Fp = faktor koreksi parkir
 

FRT= faktor koreksi belok kanan
 

FLT= faktor koreksi belok kiri
 

a.	 Arus jenuh dasar (So)
 

Nilai arus jenuh dasar untuk. setiap pendekat adalah :
 

•	 Untuk pendekat tipe P (arus terlindung) 

Nilai So untuk pendekat tipe P dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus di bawah ini. 

So = 600 x We (smp/jam hijau) (3.25) 

•	 Untuk pendekat tipe 0 (arus berangkat terlawan) 

Nilai So didapat dari gambar 3.6 untuk pendekat dengan garis pemisah 

belok kanan dan gambar 3.7 untuk pendekat tanpa garis pemisah belok 

kanan. 

1\ 

1\ 

I 

I 
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Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997
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b. Faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs) 

Faktor penyesuaian Ukuran kota ditentukan dari tabel 3.15 berikut ini'. 

Tabe13.15 Faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs) 

Penduduk kota 

(Jutajiwa) 

Faktor penyesuaian ukuran kota 

(Fcs) 

> 3,0 

1,0 - 3,0 

0,5 - 1,0 

0,1  0,5 

< 0,1 

1,05 

1,00 

0,94 

0,83 

0,82 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

c.	 Faktor penyesuaian hambatan samping (FSF) 

Faktor penyesuaian hambatan samping ditentukan dari tabel 3.16. 

Tabel3.l6 Faktor penyesuaian untuk tipe lingkunganjalan, hambatan samping 

dan kendaraan tak bermotor (FSF) 

Lin~un.:an Hambatan samping Tipe fase Rasio kendaraan tnk hennnlnr 
Jalan 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 ?:O,25 
Komersial Tmggi Terlawan 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70 

Terlindung 0,93 0,91 0,88 0,87 0,85 0,81 
Sedang Terlawan 0,94 0,89 0,85 0,80 0,75 0,71 

Terlindung 0,94 0,92 0,89 0,88 0,86 0,82 
Rendah Terlawan 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,72 

Terlindung 0,95 0,93 0,90 0,89 0,87 0,83 
Pemukiman Tinggi Terlawan 0,96 0,91 0,86 0,81 0,78 0,72 

TerlindWlg 0,96 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 
Sedang Terlawan 0,97 0,92 0,87 0,82 0,79 0,73 

Terlindung 0,97 0,95 0,93 0,90 0,87 0,85 
Rendah Terlawan 0,98 0,93 0,88 0,83 0,80 0,74 

Terlindung 0,98 0,96 0,94 0,91 0,88 0,86 
Akses terbatas TinggilSedangfRendah Terlawan 

Terlindung 
1,00 
1,00 

0,95 
0,98 

0,90 
0,95 

0,85 
0,93 

0,80 
0,90 

0,75 
0,88 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
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, 

d.	 Faktor penyesuaian kelandaian (FG) 

Falctor penyesualan kelanaalan dltentukan dan gambar 3.8 sebagai fungsi dari 

kelandaian (grad) . 
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Gambar 3.8 Faktor penyesuaian untuk kelandaian (Fa)
 
Sumber : Manual Kapasitas lalan Indonesia 1997
 

e.	 Faktor penyesuaian parkir (Fp) 

Faktor penyesuaian parkir ditentukan dari persamaan berikut ini, sebagai 

fungsijarak dari garis henti sampai kendaraan yang diparkir pertama dan lebar 

pendekat. 

Fp = [ Lp /3 - (WA - 2) x (Lp /3 - g) / WA ] /g (3.26) 

Dengan: 

Lp =jarak antara garis henti dan kendaraan yang diparkir pertama (m)
 

WA= lebar pendekat (m)
 

g = waktu hijau pada pendekat (nilai normal 26 det)
 

f.	 Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) 

Faktor penyesuaian belok kanan ditentukan sebagai fungsi dari rasio belok 

kanan PRT sebagai berikut : 

FRT = 1,0 + PRT x 0,26 (3.27) 

Faktor penyesuaian belok kanan hanya berlaku untuk pendekat tipe P, tanpa 

median, jalan dua arah, lebar efektif ditentukan oleh lebar masuk. 
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g.	 Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) 

Faktor penyesualan bClok kiri ditentukan sebagai fungsi dari rasio belok 

kiri PLT sebagai berikut : 

FLT = 1,0 - PLT X 0,16 (3.28) 

Faktor penyesuaian belok kiri hanya untuk pendekat tipe P tanpa LTOR, 

lebar efektifditentukan oleh lebar masulc 

4.	 Rac;;io arus dengan aros jenuh 

Penghitungan perbandingan arus (Q) dengan arus jenuh (S) untuk tiap 

pendekat dirumuskan di bawah ini. 

FR = Q / S (3.29) 

Perbandingan arus kritis (FRerit) yaitu nilai perbandingan arus tertinggi dalam 

tiap fase. Jika nilai perbandingan arus kritis untuk tiap fase dijumlahkan, akan 

didapat perbandingan ants simpang 

IFR =~ (FRerit) .•..••...................................................................................(3.30) 

Penghitungan rasio fase (PR) untuk tiap fase merupakan suatu fungsi 

perbandingan antara FRerit dengan IFR. 

PR = FReril / IFR (3 .31) 

5.	 Waktu siklus dan waktu hijau
 

Waktu untuk urotan lengkap dan indikasi sinyal.
 

a.	 Waktu siklus sebelum penyesuaian (cua) 

Waktu siklus sebelum penyesuaian untuk pengendalian waktu tetap,1 
I 
" ditentukan dengan menggunakan persamaan di bawah ini.
 

Cua = (1,5 x LTI + 5) / (1 - IFR) (3.32)
 

Dengan:
 

Cua = waktu siklus sinyal (detik)
 

LTI = total waktu hilang per siklus (detik)
 

IFR = perbandingan aros simpang ~ (FRerit)
 

Waktu siklus yang dihasilkan diharapkan sesuai batas yang disarankan 

oleh MKJI 1997, sebagai pertimbangan teknik lalu lintas, yang 

diterangkan dalam tabel 3.17. 
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Tabe13.17 Waktu siklus yang disarankan 

Tlpe pengaturan Waktu siklus yang layak • 

(det) 

2 fase 40-80 

3 fase 50 -100 

4 fase 80-130 
, 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

b. Waktu hijau (g) 

Waktu hijau adalah waktu nyala hijau dalam suatu pendekat (det). 

Penghitungan waktu hijau untuk tiap fase dijelaskan dengan rumus di bawah 

ffil: 

~ = (cua  LTI) X PRi (3.33) 

Dengan : 

~ = waktu hjau dalam fase i (detik) 

Cua = waktu siklus yang ditentukan (detik) 

LTI = total waktu hilang per siklus 

PRj = perbandingan fase FRcril / L (FRcril) 

c. Waktu siklus yang disesuaikan (c) 

Waktu siklus ini berdasarkan pada pembulatan waktu hijau yang diperoleh dan 

waktu hiJang (LTI). 

c = Lg + LTI (3.34) 

d. Rasio hijau (GR) 

Rasio hijau merupakan perbandingan antara hijau dengan waktu siklus dalam 

suatu pendekat. 

GR = g / c (3.35) 

Dengan : 

g = waktu hjau (detik) 

c =waktu siklus yang disesuaikan (detik) 
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3.3.4 Kapasitas 

Kapasitas untuk tiap lengan simpang dihitung dengan fonnula berikut. 

C = S x g I c ...•......•..•......................................................................................(3.36) 

Oengan : 

C = kapasitas (smp/jam) 

g	 = waktu hijau (detik) 

Oari hasil penghitungan kapasitas dapat dieari nilai derajat jenuh dengan 

rumus di bawah ini. 

OS=Q/C (3.37) 

Oengan: 

OS = derajat jenuh 

Q	 = arus lalu lintas simpang (smp/jam) 

C	 = kapasitas (smp/jam) 

3.3.5 Perilakn lain lintas 

Oari data hasil hitungan sebelumnya maka dapat diketahui perilaku lalu 

Hntas suatu simpang, antara lain : panjang antrian, kendaraan terhenti dan 

tundaan. 

I.	 Panjang anman 

Panjang antrian merupakan jumlah antrian smp pada awal sinyal hijau NQ 

dihitung sebagai jumlah smp yang tersisa dari fase sebelumnya NQI ditambah 

jumlah smp yang datang sesudahnya selama tase merah (NQ2)' Panjang 

antrian dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini. 

Untuk OS > 0,5 

) ~( )2 8X(OS-0,5)]NQI = 0,25 x C x [(OS-I + OS-I + C	 (3.38) 

Untuk OS :s 0,5
 

NQI = 0 (3.39)
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Dengan : 

NQt - jumhlh smp yang tersisa dari rase hijau sebelumnya 

DS = derajat jenuh 

GR = rasio hijau 

C = kapasitas (smp/jam) = S x GR 

Kemudian dihitung jumlah antrian smp yang datang selama fase merah (NQ2), 

dengan formula berikut : 

I-GR Q
NQ2=CX I- GR x DS x--3600 (3.40) 

Dengan: 

NQ2 =jumlah smp yang datang selama fase merah 

Q = volume lalu lintas yang masuk di luar LTOR (smp/detik) 

c = waktu siklus (detik) 

DS = derajat jenuh 

GR = rasio hijau 

Jumlah antrian total dihitung dengan menggunakan formula berikut : 

NQ=NQ.+NQ2 (3.41) 

Untuk menentukan NQMAX dapat dicari dari gambar 3.9 di bawah ini, dengan 

menghubungkan nilai Nq dan probabilitas overloading POL (%). Untuk 

perencanaan dan desain disarankan nilai POL < 5 %, sedangkan untuk operasional 

disarankan POL 5 - 10 %. 

r' 
----- I 
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Gambar 3.9 Perhitunganjumlah antrian (NQMAX) dalam smp
 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997
 

Penghitungan panjang antrian (QL) didapat dari perkalian antara NQMAX 

dengan rata-rata area yang ditempati tiap smp (20 m2
) dan dibagi lebar masuk 

(Wentry), yang dirumuskan di bawah ini. 

QL = NQMAX x 20 (meter)	 (3.42) . 
Wintry 

2.	 Kendaraan terhenti 

Angka henti (NS) adalah jumlah rata-rata berhenti per smp, termasuk berhenti 

berulang dalam antrian. Angka henti pada masing-masing pendekat dapat 

dihitung berdasarkan rumus berikut ini. 

NQ
NS = 0,9 x--x 3600 (3.43)

Qxc 

Jumlah kendaraan terhenti (Nsv) pada masing-masing pendekat dapat dihitung 

dengan rumus. 

Nsv = Q x NS (smp/jam)	 (3.44) 

Angka henti seluruh simpang didapatkan dengan membagi jumlah kendaraan 

terhenti pada seluruh pendekat dengan arus simpang total Q dalam kendljam. 

NS =LNsv .......................................................................................(3 .45)

tot Q 

tol 
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3. Tundaan 

Tunaaan lalu lmtas rata-rata hap pendekat dltentUkan dengan fonnula berikUi 

NQ I x 3600 
DT=cxA+ C (3.46) 

0,5 x (1- GR)2
A = (3.47)

(1-GRxDS)
 

Dengan :
 

DT = tundaan lalu lintas rata-rata (det/smp)
 

c = waktu siklus yang disesuaikan (det)
 

GR = rasio hijau (glc)
 

NQl = jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya 

Tundaan geometri rata-rata masing-masing pendekat (DG) akibat perlambatan 

dan percepatan ketika menunggu giliran pada suatu simpang danlatau 

dihentikan oleh lampu lalu lintas dihitung dengan formula berikut. 

DGj =(1- Psv) x py x 6 + (Psv x 4) {3.48) 

Dengan : 

DGj = tundaan geometri rata-rata untuk pendekat j (detik/smp) 

Psv = rasio kendaraan terhenti pada pendekat = Min (NS,1) 

Pr = rasio kendaraan berbelok pada pendekat 

Tundaan geometri rata-rata LTOR diambiI sebesar 6 detik.
 

Tundaan rata-rata untuk seIuruh simpang (D I ) didapat dengan membagi
 

jumlah nilai tundaan dengan arus total.
 

_ I{Qx OJ)
DI - (det/smp) {3 .49) 

Qtol 

I 
i~. 

l 
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3.3.6 Prosedur analisis 

Prosedur analisis simpang bersinyal menurut MKJI 1997 dapat dilihat 

pada gambar 3.10 berikut ini : 

Mulai 

1 
LANGKAH A : DATA MASUKAN 

7 
I. Geornetrik, pengaturan laIu 

!intas dan kondisi 
lingkungan 

2. Kondisi arus lalu Iintas 

T
 
LANGKAH B: PENGGUNAAN SIGNAL 

1. Fase sinyaI 
2. Waktu antar hijau dan waktu hilang 

1 
LANGKAH c: PENENTUAN WAKTU SINYAL 

L Tipe pendekat
 
Ubah penentuan fuse
 

PERUBAHAN 
2. Lebar pendekat efektif 

sinyal, lebar pendekat, 3. Arus jenuh dasar 
aturan mernbelok dsb 4. Faktor-fakror penyesuaian 

5. Rasio aruslarus jenuh 
6. Waktu sikhlS dan waktu hijau 

1 
LANGKAH D: KAPASITAS 

I. Kapasitas 
2. Keperluan untuk perubahan 

l 
LANGKAH E : PERILAKU LALU LlNTAS 

J• Persiapan 
2. Panjang antrian 
3. Kendaraan terhenti 
4. Tundaan 

T
 
Selesai 

Gambar 3.10 Bagan alir analisis simpang bersinyal 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 


