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HASIL PENELITIAN 

5.1 Kondisi geometrik 

Dari hasil pengamatan dan pengukuran di lapangan diperoleh lebar jalur 

lalu lintas Jalan Solo sebagai jalan utama adalah 14,0 m dan lebar jalur lalu lintas 

Jalan Tanjung sebagai jalan minor 5,0 m. Ruas jalan utarna terdiri dari 4 lajur 

sedangkan pada jalan minor terdiri dari 2 lajur. Pada jalan utama terdapat median 

sebagai pemisah jalur sedangkan pada jalan minor tidak ada. Pada jalan utama 

terdapat bahu jalan yang diperkera" dengan lehar 1,5 m dan pada jalan minor 

terdapat bahu jalan yang tidak diperkeras dengan lebar 1,0 m. Simpang ini tidak 

dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka jalan yang berguna untuk 

pengaturan lalu lintas dan keamanan pengendara seperti tanda stop, dilarang 

parkir, dan zebra cross. Kondisi geometrik simpang yang diteliti dapat dilihat 

pada gambar 5.1 berikut ini. 

I,S m 

JLSOLOB 
I I 1 

-------'illl-I-·-l·-
I I 9m --.. _ 

1,5 m 
I I 
I I 
I I 
I I DI I ILliV = 16m 
I I 
I I 

I,S m 

Gambar 5.1 Geometrik sirnpang 
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5.2 Kondisi lingkungan 

Simpang yang diteliti terletak di Jalan Solo kIn 13, dimana kondisi 

lingkungan simpang tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2. Menurut MKJI 1997 

faktor-faktor yang menentukan kondisi lingkungan jalan adalah tipe lingkungan 

jalan, ukuran kota dan hambatan samping. 

5.2.1 Tipe lingkungan jalan 

Simpang yang diteliti berada di kawasan perkantoran, pemukiman dan 

pertokoan. Menurut MKJI 1997 kondisi lingkungan tersebut termasuk dalam 

golongan lingkungan jalan kornersial. 

5.2.2 Ukuran kota 

Jurnlah penduduk Kabupaten Slernan pada pertengahan tahun 2003 

berdasarkan Biro Pusat Statistik Kodya Jogjakarta adalah 880.109 jiwa. Menurut 

MKJI 1997 ukuran kota dengan jumlah penduduk sebanyak ini termasuk dalam 

ukuran kota sedang. Narnun ukuran kota yang digunakan dalarn perhitungan 

adalah ukuran kota besar dengan jumlah penduduk 1,0 - 3,0 juta jiwa. Hal ini 

dikarenakan simpang tersebut terletak di Kabupaten Slernan, tetapi pengendara 

yang melewati sirnpang tersebut tidak hanya berasal dari Slernan saja melainkan 

banyak juga yang berasaI dari Klaten, Solo dan daerah-daerah lain disekitar 

Jogjakarta. Dengan kata lain, ukuran kota dalarn perhitungan ini tidak hanya 

ditentukan oleh jumlah penduduk dari suatu kota dimana sirnpang tersebut 

terdapat, rnelainkan ditentukan melalui pendekatan jurnlah penduduk yang 

diarnbil berdasarkan aktivitas lalu lintas yang terjadi pada simpang tersebut. Oleh 

karena itu ukuran kota yang digunakan adalah ukuran kota besar sehingga hasil 

analisis yang didapat akan lebih arnan. 
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5.2.3 Hambatan samping 

Hambatan samping adalah dampak terhadap kineIja lalu lintas dari 

aktivitas samping jalan, seperti pejalan kaki (bobot = 0,5), kendaraan umum yang 

berhenti (bobot = 1,0), kendaraan masuk atau keluar dan sisi jalan (hobot = 0,7), 

dan kendaraan lambat (hobot = 0,4). Kelas hambatan samping ditentukan 

berdasarkan tabel 5. t berikut ini. 

Tabel5.1 Kelas hambatan samping 

Kelas 

hambatan 

Sampmg 

Kode Jumlah 

berbobot 

dari kejadian 

Kondisi khas 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

VL 

L 

M 

H 

VH 

< 50 

50 -150 

150 - 250 

250 -350 

2: 350 

Pedesaan : pertanian atau belum berkembang 

Pedesaan : beberapa bangunan dan kegiatan sampingjalan 

Kampung : kegiatan pemukiman 

Kampung : beberapa kegiatan pasar 

Hampir perkotaan : banyak pasar I kegiatan niaga 

'.
 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

Pada sirnpang yang diteliti, terdapat banyak sekali kendaraan tak bermotor 

(UM) berupa sepeda yang melalui simpang pada jam-jam sibuk puncak. 

1. Jam puncak hari Senin tanggal 31 Mei 2004 

SF = UM x bobot UM
 

= 10ID x 0,4
 

= 404 (kelas hambatan samping tinggi)
 

2. Jam puncak hari Selasa tanggal 01 Juni 2004 

SF = UM x bobot UM
 

= 571 x 0,4
 

=228,4 (kelas hambatan samping sedang)
 

3. Jam puncak han Sabtu tanggal 05 juni 2004 

SF = UM x bobot UM
 

= 580 x 0,4
 

=232 (kelas hambatan samping sedang)
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5.3 Kondisi lalu lintas 

Data masukan kondisi lalu lintas akan memberikan informasi mengenai 

gambaran situasi lalu lintas, sketsa arus lalu lintas dan variabel-variabel masukan 

yang diperlukan UDtuk keperluan analisis. 

5.3.1 Komposisi kendaraan 

Komposisi lalu lintas dan hasil pengambilan data di lapangan digolongkan 

menjadi 4 tipe kendaraan, yaitu : 

1.	 Kendaraan berat (HV) 

Jenis kendaraan berat yang melewati simpang adalah bis dan truk.. Kendaraan 

berat yang melewati simpang pada jam-jam sibuk puncak selama penelitian 

cukup banyak terutama pada jalur lalu lintas jalan utama. Prosentase 

kendaraan berat yang yang melewati simpang pada jam sibuk puncak hari 

Senin adalah 2 %, hari Selasa adalah 4 % dan hari Sabtu adalah 5 %. 

2.	 Kendaraan ringan (LV) 

Jenis kendaraan ringan yang melewati simpang adalah mobil penumpang, bus 

mikro, pick-up, colt, jeep. Prosentase kendaraan ringan yang melewati 

simpang pada jam sibuk puncak hari Senin adalah 31 %, hari Selasa adalah 35 

% dan hari Sabtu adalah 38 %. 

3.	 Sepeda motor (Me) 

Sepeda motor merupakan kendaraan bennotor terbanyak yang melewati 

simpang. Prosentase sepeda motor yang melewati simpang pada jam sibuk 

puncak hari Senin adalah 51 %, hari Selasa adalah 47 % dan hari Sabtu adalah 

44%. 

4.	 Kendaraan tak bermotor (UM) 

Jenis kendaraan tak bermotor yang melewati simpang berupa sepeda. Jumlah 

kendaraan tak bermotor yang melewati simpang pada jam-jam sibuk puncak 

cukup besar dan prosentasenya pada jam sibuk han Senin 16 %, hari Selasa 14 

% dan hari Sabtu 13 %. 
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5.3.2 Volume lalu lintas 

Survei yang dilakukan pada tanggal 31 Mei, 01 dan 05 Juni 2004. 

menghasilkan data volume lalu lintas jam puncak. untuk digunakan menganalisis 

kondisi operasional simpang yang diteliti dan dapat dilihat pada tabel 5.2 sampai 

dengan 5.4. Volume jam puncak Senin 31 Mei 2004 adalah kondisi I, Selasa 01 

Juni 2004 adalah kondisi 2 dan Sabtu 05 Juni 2004 merupakan kondisi 3. 

Untuk memperoleh nilai arus total Q (smp/jam) dilakukan penjumlahan 

total kendaraan yang telah dikalikan dengan emp-nya. Contoh perhitungan, untuk 

jam puncak Senin 31 Mei 2004 dapat dilihat di bawah ini. 

Q=(LVx 1)+(HVx 1,3) + (MC x 0,5) 

= (1938 x 1) + (148 x 1,3) + (3170 x 0,5)
 

= 3715,4 smp/jam
 

Tabel5.2 Volume lalu liotas jam puocak SeoiD 31 Mei 2004 (06:30 - 07:30) 

Jenis 
kendaraan 

LT 
D 
ST , RT 

Pendekat 
C 

LT ST RT LT 
B 

ST RT 

Total 
(kend) 

Q 
(smp/jam) 

MC 80 1835 245 258 644 108 3170 
LV 
HV 

50 
I 

1336 
77 

18 
0 

23 
I 

492 
68 

19 
I 

1938 
148 

3715,4 

UM 16 909 43 14 12 16 10 to 

Tabel5.3 Volume lalu liotas jam pUDcak Selasa 01 JUDi 2004 (15:15 -16:15) 

Jenis 
kendaraan 

LT 
D 

ST I RT 

Pendekat 
C 

LT ST RT LT 
B 

ST RT 

Total 
(kend) 

Q 
(smp/jam) 

MC 118 471 82 212 898 75 1856 
LV 
HV 

51 
3 

443 
79 

28 
2 

31 
I 

807 
92 

17 
I 

1377 
178 

2536,4 

UM 16 20 6 21 497 II 571 

Tabel5.4 Volume lalu liDtas jam puocak Sabtu 05 JUDi 2004 (15:15 - 16:15) 

Jcnis 
kendaraan 

LT 
D 

ST RT 

Pendckat 
C 

LT ST RT LT 
B 

ST RT 

Total 
(kend) 

Q 
(smp/jam) 

MC 108 506 82 242 909 109 1956 
LV 
HV 

59 
3 

723 
94 

31 
2 

38 
0 

815 
106 

25 
I 

1691 
206 

2936,8 

UM II 19 6 19 503 12 580 


