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6.1 Analisis simpang 

Data geometri dan data volume lalu lintas yang diperoleh dari hasil survei 

di lapangan, digunakan untuk analisis kondisi operasional sirnpang yang terjadi 

pada saat itu berdasarkan MKJl 1997. 

6.1.1	 Kapasitas 

Nilai kapasitas simpang tak bersinyal adalah perkalian antara kapasitas 

dasar simpang (Co) dengan faktor-faktor koreksi (F) dan dihitung dengan 

menggunakan persamaan 3.3. 

C =Co x Fw x FM x Fcs x FRSU x FLT XFRT x FMI 

1. Kapasitas dasar (Co) 

Pada simpang tiga tak bersinyal yang diteliti, lebar rata-rata pendekat jalan 

utama > 5,5 m sedangkan pada jalan minor lebar rata-rata pendekat < 5,5 m. 

Jumiah lengan simpang yang diteliti ada 3 lengan, jumlah lajur jalan utama 

ada 4 dan jumlah lajur jalan minor ada 2, oleh karena itu simpang tersebut 

termasuk tipe 324. Oalam MKJI 1997 kapasitas dasar untuk simpang tak 

bersinyal tipe 324 adalah 3200 smp/jam. 

2.	 Faktor penyesuaian lebar pendekat (Fw) 

Faktor penyesuaian lebar pendekat (Fw) ditentukan dengan menggunakan 

rumus yang terdapat pada tabel 3.8, dengan memasukkan variabel lebar rata

rata semua pendekat simpang (WI) dan tipe simpang (IT) dan nilainya 

dimasukkan dalam kolom 21 fonnulir USIG-II (Lampiran V-I). Simpang 

yang diteliti mempunyai tipe simpang 324 sedangkan untuk lebar rata-rata 

semua pendekat simpang diperoleh dengan persamaan 3.1. 
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WI = (b + c/2 + d) I 3 

= (7 + 572 +7) 73 

WI =5,5m 

Tipe simpang dimasukkan dalam kolom 11 fonnulir USIG-II (Lampiran V-I) 

dan nilai lebar rata-rata semua pendekat dimasukkan dalam kolom 8 Formulir 

USIG-II (Lampiran V-1). Besarnya nilai faktor penyesuaian lebar pendekat 

adalah sebagai berikut : 

Fw = 0,62 + 0,0646 x WI 

= 0,62 + 0,0646 x 5,5 

Fw=0,98 
i' 

3. Faktor penyesuaian medianjalan utama (FM) 

Karena Jalan Solo sebagai jalan utama memiliki median dengan lebar 1,5 m, 

maka dari tabel 3.9 diperoleh faktor penyesuaian median jalan utama (FM) 

sebesar 1,05. 

4. Faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs) 

Besarnya nilai faktor penyesuaian ukuran kota tergantung pada jumlah 

penduduk. dari sebuah kota. Jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada 

pertengahan tahun 2003 berdasarkan Biro Pusat Statistik Kodya Jogjakarta 

adalah 880.109 jiwa. Dalam MKJI 1997 ukuran kota dengan jumlah penduduk 

sebanyak ini termasuk dalam ukuran kota sedang. Tetapi karena pengendara 

yang melewati simpang tersebut tidak hanya berasal dan Sleman saja, 

melainkan banyak juga yang berasal dari Klaten, Solo dan daerah-daerah lain 

disekitar Jogjakarta maka ukuran kota yang digunakan dalam perhitungan 

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

Sehingga nilai faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs) untuk slmpang yang 

diteliti adalah 1,00 yang diperoleh dan tabel 3.10. Nilai tersebut dimasukkan 

dalam kolom 23 formulir USIG-II (Lampiran V-I). 
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5.	 Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan 

tal( t>ermotor (FRSU) 

Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan 

tak bermotor (FRSU) dihitung dengan menggunakan tabel 3.11. Nilai faktor ini 

tergantung dari kelas tipe lingkungan jalan, kelas hambatan samping dan rasio 

kendaraan tak bennotor (UM I MY). Nilai rasio kendaraan tak bermotor dapat 

dilihat dan hasil perhitungan pada formulir USIG-I baris 24 kolom II 

(Lampiran IV-I sid IV-3). Simpang yang diteliti terletak pada lingkungan 

jalan komersial dengan kelas hambatan samping tinggi pada kondisi I, dan 

pada kondisi 2 dan kondisi 3 adalah sedang. Rasio kendaraan tak bermotor 

untuk kondisi 1 sampai dengan kondisi 3 bcrturut-turut ndnlah 0,19; 0,17; 

0,15. Dan hasil interpolasi berdasarkan tabel 3.11 diperoleh nilai faktor 

penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak 

bennotor sebagai berikut : 

a.	 Kondisi 1 

FRSU = 0,74 + (0,05 x 0,01 10,05)
 

=0,75
 

b.	 Kondisi 2 

FRSU = 0,75 + (0,05 x 0,03 10,05)
 

=0,78
 

c.	 Kondisi 3
 

FRSU = 0,75 + (0,05 x 0,05 10,05)
 

=0,80 

Nilai-nilai tersebut di atas dimasukkan dalam kolom 24 formulir USIG-ll 

(Lampiran V-I). 

6.	 Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) 

Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) ditentukan dengan menggunakan 

persamaan 3.5, dengan memasukkan variabel rasio belok kiri (Pl.I.). Nilai rasio 

belok kiri diperoleh dari formulir USIG-I baris 20, kolom II (Lampiran IV-I 

sId IV-3). Faktor penyesuaian belok kiri untuk kondisi I, kondisi 2 dan 

kondisi 3 berturut-turut adalah : 
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a.	 Kondisi 1
 

FLT - 0,84 + 1,61 x PLT
 

= 0,84 + 1,61 x 0,06
 

FLT= 0,94
 

b.	 Kondisi 2
 

FLT = 0,84 + 1,61 X PlT
 

= 0,84 + 1,61 x 0,07
 

FLT= 0,95
 

c.	 Kondisi 3
 

FLT = 0,84 + 1,61 x PlT
 

= 0,84 + 1,61 x 0,07
 

FLT= 0,95 

Nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam kolom 25, formulir USIG-II (Lampiran 

V- 1). 

7.	 Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) 

Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) ditentukan dengan menggunakan 

persamaan 3.6, dengan memasukkan variabel rasio belok kanan (PRT). Nilai 

rasio belok kanan diperoleh dari formulir USIG-I baris 22, kolom 11 

(Lampiran IV-l sId IV-3). Faktor penyesuaian belok kanan untuk kondisi 1, 

kondisi 2 dan kondisi 3 berturut-turut adalah : 

a.	 Kondisi 1
 

FRT = 1,09 - 0,922 x PRT
 

= 1,09 - 0,922 x 0,06
 

FRT = 1,03
 

b.	 Kondisi 2
 

FRT = 1,09 - 0,922 x PRT
 

= 1,09 - 0,922 x 0,08
 

FRT = 1,02
 

1 
1,\ 

'·t
I
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c.	 Kondisi 3
 

FRT -1,09 - 0,922 x PRT
 

= 1,09 - 0,922 x 0,08
 

FRT= 1,02 

Nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam kolom 26, fonnulir USIG-IT (Lampiran 

V-I). 

8.	 Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor (FMl) 

Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor (FMr) ditentukan dengan 

menggunakan rumus-rumus yang terdapat pada tabeI 3.12 dengan 

memasukkan variabeI rasio arus jalan minor yang nilainya diperoleh dari hasil 

perhitungan pada formulir USIG-I baris 24 kolom 10 (Lampiran IV-1 sid IV

3). Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor untuk kondisi 1, kondisi 2 dan 

kondisi 3 berturut-turut adalah : 

a.	 Kondisi 1 
4 3 2FM( = 16,6 x PMl - 33,3 x PMI + 25,3 x PMl - 8,6 x PMI + 1,95 

= 16,6 x 0,0g4 - 33,3 x 0,083 + 25,3 x 0,082
- 8,6 x 0,08 + 1,95 

FMr = 1,41 

b.	 Kondisi 2 
2FM( = 16,6 x P~I! 4 - 33,3 x PMl 

3 + 25,3 x PMI - 8,6 x P~1l + 1,95 

= 16,6 x 0,084
- 33,3 x 0,083 + 25,3 x 0,082

- 8,6 x 0,08 + 1,95 

FMI=I,41 

c.	 Kondisi 3 
4FMI = 16,6 x PMl - 33,3 X PMl

3 + 25,3 X PM! 2 - 8,6 X PMI + 1,95 

= 16,6 x 0,084 
- 33,3 x 0,083 + 25,3 x 0,082 

- 8,6 x 0,08 + 1,95 

FMr = 1,41 

Nilai-nilai faktor penyesuaian rasio arus jalan minor (FMI) tersebut 

dimasukkan dalam koJom 27, fonnulir USIG-II (Lampiran V- 1). 



52 

Oengan menggunakan data kapasitas dasar dan nilai-nilai faktor koreksi di 

atas, untuk setiap kondlSI dapat dlperolefi mlai kapasttas sesunggUMya dellgall 

perhitungan sebagai berikut : 

a.	 Kapasitas simpang sesungguhnya untuk kondisi 1 adalah : 

C = Co x Fw x FM x Fcs x FRSU x FLT XFRT x FMI 

= 3200 x 0,98 x 1,05 x 1,00 x 0,75 x 0,94 x 1,03 x 1,41
 

C =3371,40 smp/jam
 

b.	 Kapasitas simpang sesungguhnya untuk kondisi 2 adalah : 

C=Co x Fw x FM x Fcs x FRSU x FLT XFRT x FMI 

= 3200 x 0,98 x 1,05 x 1,00 x 0,77 x 0,95 x 1,02 x 1,41
 

C =3509,16 smp/jam
 

c.	 Kapasitas simpang sesungguhnya untuk kondisi 3 adalah : 

C=Co x Fw x FM x Fcs x FRSU x FLT XFRT x FMI 

= 3200 x 0,98 x 1,05 x 1,00 x 0,79 x 0,95 x 1,02 x 1,41
 

C = 3599,14 smp/jam
 

6.1.2 Derajat kejenuhao 

Derajat kejenuhan (OS) adalah rasio arus lalu lintas total (Q) terhadap 

kapasitas (C). Oerajat kejenuhan diperoleh dan rumus : 

DS=Q/C 

Nilai arus lalu lintas (Q) diperoleh dan hasil perhitungan yang dapat 

dilihat pada formulir USIG-I baris 23 kolom 10 (Larnpiran IV-l sid IV-3). 

Sedangkan nilai kapasitas (C) diperoleh dari hasil perhitungan yang dapat dilihat 

pada formulir USIG-II kolom 28 (Lampiran V-I). NiJai derajat kejenuhan untuk 

tiap-tiap kondisi adalah : 

a.	 Kondisi 1 

DS=Q/C
 

= 3715,40 I 3371,40
 

DS = 1,10
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Nilai-nilai derajat kejenuhan dari tiap-tiap kondisi tersebut dimasukkan dalam 

formulir USIG-II pada kolom 31 (Lampiran V-I). 

6.1.3 Tundaan 

Tundaan merupakan waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk 

melewati simpang dibandingkan terhadap situasi tanpa sirnpang. Tundaan terdiri 

dari tundaan Jalu lintas (DT) dan tundaan geometrik (DG). 

1.	 Tundaan laJu lintas simpang 

Tundaan lalu lintas sirnpang (DTI) ditentukan dengan menggunakan 

persamaan berikut ini : 

DTI = 2 + 8,2078 x DS - (1 - DS) x 2 untuk DS < 0,6 

DTI = 1,0504/ (0,2742 - 0,2042 x DS) - (l - DS) x 2 untuk DS > 0,6 

NiJai tundaan Jalu lintas sirnpang untuk tiap-tiap kondisi berturut-turut adalah : 

a.	 Kondisi 1
 

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

= 1,0504 / (0,2742 - 0,2042 xI,10) - (l - 1,10) x 2
 

DTI = 21,39 det/smp
 

b.	 Kondisi 2
 

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

= 1,0504/ (0,2742 - 0,2042 x 0,72) - (1 - 0,72) x 2
 

DTI = 7,70 det/smp
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c.	 Kondisi 3
 

011 1,0504 I (0;2 742 0;2042 x DS) (I DS) x 1
 

= 1,0504 / (0,2742 - 0,2042 x 0,82) - (1 - 0,82) x 2
 

DTI = 9,48 detlsmp 

Nilai-nilai tundaan lalu lintas simpang dari tiap-tiap kondisi tersebut 

dimasukkan dalam fonnulir USIO-II kolom 32 (Lampiran V-I). 

2.	 Tundaan lalu lintas jalan utama 

Tundaan lalu lintas jalan utama (DTMA) ditentukan dengan menggunakan 

persamaan berikut ini : 

OTMA = 1,8 + 5,8234 x OS - (I - OS) x 1,8 untuk OS < 0,6 

DTMA = 1,05034/ (0,346 - 0,246 x OS) - (I - OS) x 1,8 untuk OS> 0,6 

Nilai tundaan Ialu lintas jalan utarna untuk tiap-tiap kondisi berturut-turut 

adalah: 

a.	 Kondisi 1
 

OTMA = 1,05034/ (0,346 - 0,246 x OS) - (1 - OS) x 1,8
 

= 1,05034/(0,346-0,246 x 1,10)-(1-1,10) x 1,8
 

OTMA = 14,11 det/smp
 

b.	 Kondisi 2
 

OTMA = 1,05034/ (0,346 - 0,246 x OS) - (I - OS) x 1,8
 

= 1,05034 / (0,346 - 0,246 x 0,72) - (1 - 0,72) x 1,8
 

DTMA = 5,72 det/smp
 

c.	 Kondisi 3
 

OTMA = 1,05034 / (0,346 - 0,246 x OS) - (1 - OS) x 1,8
 

= 1,05034 / (0,346 - 0,246 x 0,82) - (1 - 0,82) x 1,8
 

OTMA = 6,96 det/smp 

Nilai-nilai tundaan lalu lintas jalan utama dari tiap-tiap kondisi tersebut 

dimasukkan dalam fonnutir USIO-II kolom 33 (Lampiran V-I). 

3.	 Tundaan lalu lintasjalan minor 

Tundaan lalu lintas jalan minor (OTMI) ditentukan berdasarkan tundaan 

simpang (OTI) dan tundaanjalan utama (OTMA) dengan rnenggunakan rumus : 

DTMI = (QrOT x OTI - QMA x DTMA) / QMI 
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Nilai-nilai arus total (Qror) didapat dari perhitungan yang dapat dilihat pada 

fonnulir OSIG-I kolom 10 bans 23 (Lamprran 19-1 SJQ 19-3), arus jalan 

utama (QMA) dari formulir USIG-I kolom 10 baris 19 (Lampiran IV-1 sid IV

3), tundaan lalu lintas jalan utama (OTMA) dari formulir USIG-IJ kolom 33 dan 

arus jalan minor (QMI) dari fonnulir USIG-I kolom 10 baris 10 (Lampitan IV

1 sid IV-3). Nilai-nilai tundaan lalu lintas untuk tiap-tiap kondisi berturut-turut 

adalah sebagai berikut : 

a.	 Kondisi 1
 

OTMI =(Qror x OTI - QMA x OTMA) / QMl
 

= (3715,40 x 21,39 -3421,6 x 14,11) / 293,8
 

OTMI = 106,17 det/smp
 

b.	 Kondisi 2
 

OTMI = (Qror x OTt - QMA x OTMA) / QMI
 

= (2536,40 x 7,85 - 2326,5 x 5,83) / 209,9
 

OTMJ = 29,65 det/smp
 

c.	 Kondisi 3
 

OTMI = (Qror x OTI - QMA x OTMA) / QMJ
 

=(2936,80 x 9,69 - 2703,2 x 7,1 O) / 233,6
 

OTMJ = 38,64 det/smp 

Nilai-nilai tundaan lalu lintas jalan minor dari tiap-tiap kondisi tersebut 

dimasukkan dalam fonnulir USIG-II pada kolom 34 (Lampiran V-I). 

4.	 Tundaan geometrik simpang 

Tundaan geometrik simpang (DG) dihitung berdasarkan rumus : 

DG = (1 - OS) x (p-, x 6 + (1 - py) x 3} + OS x 4 untuk OS < 1,0 

DG = 4 untuk OS > 1,0 

Nilai derajat kejenuhan (OS) diperoleh dari formulir USIG-II kolom 31 

(Lampiran V-I) sedangkan nilai rasio belok total (py) diperoleh dari fonnulir 

USIG-I kolom II baris 23 (Lampiran IV-I sid IV-3). Nilai-nilai tundaan 

geometrik simpang untuk tiap-tiap kondisi adalah sebagai berikut : 

a.	 Kondisi I
 

DG = 4 det/smp (OS = I,IO)
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b.	 Kondisi2
 

DG - (l - DS) x (py x 6 + (l - py) x 3) + OS x 4
 

= (1 - 0,72) x (0,15 x 6 + (1 - 0,15) x 3) + 0,72 x 4
 

DG = 3,85 det/smp
 

c.	 Kondisi 3
 

DG = (1 - DS) x (py x 6 + (1 - py) x 3) + DS x 4
 

=(1-0,82) x (0,15 x 6+ (1-0,15) x 3) + 0,82 x 4
 

DG = 3,90 det/smp
 

Nilai-nilai tundaan geometrik simpang dari tiap-tiap kondisi tersebut
 
!. 

dimasukkan dalam fonnulir USIG-II daIam kolom 35 (Lampiran V-I). 

5.	 Tundaan simpang 

Tundaan simpang (D) merupakan penjumIahan dari tundaan lalu lintas 

simpang (DTl) dengan tundaan geometrik simpang (00). Tundaan lalu lintas 

simpang diperoleh dari hasil perhitungan pada formulir USIG-II kolom 32 

(Lampiran V-I) dan tundaan geometrik simpang diperoleh dari hasil 

perhitungan pada fonnulir USIG-II kolom 35 (Lampiran V-I). Nilai-niIai 

tundaan simpang untuk tiap-tiap kondisi adalah sebagai berikut : 

a.	 Kondisi 1
 

D=DTI +00
 

=21,39 +4
 

D = 25,39 det/smp
 

b.	 Kondisi 2
 

D=DTI +00
 

= 7,70 + 3,85
 

D = 11,55 det/smp
 

c.	 Kondisi 3
 

D=DTI +00
 

= 9,48 + 3,90
 

D = 13,38 det/smp
 

Nilai-nilai tundaan simpang dari tiap-tiap kondisi tersebut dimasukkan
 

kedalam fonnulir USIG-II pada kolom 36 (Lampiran V-I).
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6.1.4 Peluang antrian 

Rentang nilai peluang antrian ditentukan dengan menggunakan persamaan 

berikut ini : 

QPO,lo=47,71 x DS -24,68 x DS2 + 56,47 x DS3 untuk batas atas 

QPO,lo= 9,02 x DS + 20,66 x DS2 + 10,49 x DS3 untuk batas bawah 

Nilai derajat kejenuhan (OS) diperoleh dari hasil perhitungan pada 

fonnulir USIG-II kolom 31 (Lampiran V-I). Nilai peluang antrian untuk tiap-tiap 

kondisi adalah sebagai berikut : 

a.	 Kondisi I 

QP%=47,71 x 1,10-24,68 x 1,102 + 56,47 x 1,103 

= 97,78 % (batas atas) 

QP% = 9,02 x 1,10 + 20,66 x 1,102 + 10,49 x 1,103
 

= 48,88 % (hatas bawah)
 

b.	 Kondisi 2 

QP% = 47,71 x 0,72 - 24,68 x 0,722 + 56,47 x 0,723 

= 42,63 % (hatas atas) 

QP% = 9,02 x 0,72 + 20,66 x 0,722 + 10,49 x 0,723
 

= 21,12 % (batas bawah)
 

c.	 Kondisi 3 

QP% = 47,71 x 0,82 - 24,68 x 0,822 + 56,47 x 0,823 

= 53,66 % (batas atas) 

QP% = 9,02 x 0,82 + 20,66 x 0,822 + 10,49 x 0,823 

= 27,07 % (batas bawah) 

Nilai-nilai peluang antrian (QP%) dari tiap-tiap kondisi tersebut dimasukkan ke 

dalam fonnulir USIG-II pada kolom 37 (Lampiran V-I). 
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Hasil analisis kondisi operasional simpang di atas dapat dilihat pada tabel 

6.1 dan tabel 6.2 di bawah ini :
 

Tabel 6.1 Kapasitas teoritis simpang tahun 2004
 

Tanggal Periode 

Faktor penyesuaian kapasitas 
C 

(smpljam)Co 
(smp'"J8lI1) 

Fw FM Fcs FRSU FLT FRT FMI 

31105/04 06:30..()7:30 3200 0~8 1,05 1,00 0,75 0,94 1,03 1,41 3371,40 

01106/04 15:15-16:15 3200 0,98 1,05 1,00 0,78 0,95 1,02 1,41 3509,16 

05/06/04 15:15-16:15 3200 0,98 1,05 1,00 0,80 0,95 1,02 1.41 3599,14 

Sumber : HasH anaJisis, 2004 

Tabel 6.2 Derajat kejenuhan, tundaan dan peluang antrian tahoo 2004 

Tanggal 

31/05104 

Periode 

06:30-07:30 

Q 

(smpljam) 

3715,40 

DS 

1,10 

DTI 
(dctI....p) 

21,39 

Tundaan rata-rata 

DMA OM. DG 

(<1..tl....p) (deL'smp) (de1l....p) 
- -

14,11 106.17 4 

D 
{dctlsmp} 

25,39 

QPO/O 

48.88  97.78 

01/06/04 15:15-16:15 2536,40 0,72 7,70 5,72 29,65 3,85 11,55 21,12-42,63 

05/06/04 15:15-16:15 2936,80 0,82 9,48 6,96 38,64 3,90 13,38 27.07 - 53.66 

Sumber : HasH anaIisis, 2004 

6.2 Pengaturan simpang 

Dari tabel 6.2 di atas, dapat dilihat bahwa derajat kejenuhan simpang yang 

terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004 periode pagi hari (06:30-07:30) dan 

hari Sabtu tanggal 5 Juni 2004 periode sore hari (15:15-16:15) > 0,75. Hal ini 

menunjukkan bahwa kondisi operasional simpang tersebut rendah menurut MKJI 

1997. Untuk menurunkan nilai derajat kejenuhan dari simpang tersebut, maka 

dilakukan beberapa altematifpengaturan simpang. 

1.	 Perubahan geometrik pada jalan minor dan larangan belok kanan pada 

jalan minor. 

2.	 Perubahan geometrik pada jalan minor dan pemasangan lampu lalu !intas. 
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6.2.1 Perubahan geometrik pada jalan minor dan larangan belok kanan 

pada jalao minor 

Pada altematif pengaturan ini, Jalan Tanjung sebagai jalan minor 

dilebarkan seperti yang terlihat pada gambar 6.1, dan dilakukan pemberlakuan 

larangan belok kanan bagi kendaraan yang akan menuju kearah Solo dari jalan 

minor. Dengan adanya larangan belok kanan ini, maka lalu lintas yang akan 

menuju kearah Solo dari jalan minor dialihkan dengan jalan melakukan u-turn 

menuju bukaan median pada simpang 1alan Cangkringan yang berjarak ± 86,15 m 

dari simpang Jalan Tanjung. 

1,5 m 

B JLSOLO 

________ +- 9m --. _ 
1,5 m 

D 

_._._._._._._._._._._._._~~~_._._._._._.- 1,5 m 

7m 

JLTANJUNG 

Gamhar 6.1 Geometrik simpang setelah penanganan 

Keterangan : 

Bahujalan 

Altematif pengaturan ini dinamakan kondisi 4 dan data lalu lintas yang 

digunakan untuk penghitungan kondisi operasional simpang adalah data lalu lintas 

jam puncak han Senin, 31 Mei 2004 (kondisi I), karena lalu lintas pada waktu itu 

merupakan yang tertinggi selama dilakukan survei. 
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Nilai kapasitas dasar dan faktor-faktor penyesuaian untuk penghitungan 

kapasitas simpang pada kondisi 4 nilainya sarna dengan kondisi I, kecuali : 

1. Faktor penyesuaian lebar pendekat (Fw) 

WI = (b + c /2 + d) / 3 

= (7 + 5 /2 + 7) / 3 

WI = 5,83 m 

Besarnya nilai faktor penyesuaian lebar pendekat (Fw) untuk. kondisi 4 adalah 

sebagai berikut : 

Fw = 0,62 + 0,0646 x WI 

= 0,62 + 0,0646 x 5,83 

Fw= 1,00 

Nilai WI dimasukkan dalam kolom 8 formulir USIG-Il (Lampiran V-2), dan 

nilai Fw dimasukkan dalam kolom 21 fonnulir USIG-II (Lampiran V-2). 

2. Faktorpenyesuaian belok kiri (FLT) 

Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) ditentukan dengan menggunakan 

persamaan 3.5, dengan memasukkan variabel rasio belok kiri (PLT)' Nilai rasio 

belok kiri diperoleh dari formulir USIG-I baris 20, kolom 11 (Lampiran IV-4). 

Untuk kondisi 4 rasio belok kiri adalah 0,10. Dengan nilai rasio belok kiri 

tersebut maka besarnya faktor penyesuaian belok kiri adalah : I 
FLT =0,84 + 1,61 x PLT I 

= 0,84 + 1,61 x 0,10 I 
FLT = 1,00 

Nilai faktor penyesuaian belok kiri ini dimasukkan dalam kolom 25 formulir 

USIG-II (Lampiran V-2). 

3. Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) 

Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) ditentukan dengan menggunakan 

persamaan 3.6, dengan memasukkan variabel rasio belok kanan (PRT)' Nilai 

rasio belok kanan diperoleh dari dari formulir USIG-I baris 22, kolom 11 

(Lampiran IV-4). Untuk kondisi 4 rasio belok kanan adalah 0,02. Dengan nilai 

rasio belok kanan tersebut maka besamya faktor penyesuaian belok kanan 

adalah : 
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FRT = 1,09 - 0,922 x PRT 

= 1,09 - 0,922 x 0,02 

FRT = 1,07 

Nilai faktor penyesuaian belok kanan ini dimasukkan dalam kolom 26 fonnulir 

USIG-II (Lampiran V-2). 

Besarnya nilai kapasitas sesungguhnya setelah dilakukan perubahan 

geometrik dan larangan belok kanan pada jalan minor (kondisi 4) adalah : 

C = Co x Fw x FM x Fcs x FRSU x FLT x FRT x FMI 

= 3200 x 1,00 x 1,05 x 1,00 x 0,75 x 1,00 x 1,07 x 1,41 

C = 3801,92 smp/jam 

Derajat kejenuhan (OS) adalah rasio arus lalu lintas total (Q) terhadap 

kapasitas (C). Nilai derajat kejenuhan untuk koodisi 4 adaIah : 

OS=Q/C 

=3715,40/3801,92 

OS =0,98 

NiIai derajat kejenuhan kondisi 4 tersebut dimasukkan dalam fonnulir USIG-II 

pada koIom 31 (Lampiran V-2). 

Tundaan IaIu lintas simpang (DTI) uotuk kondisi 4 ditentukan dengan 

menggunakan persamaan 3.10, dan besarnya adaIah : 

DTI = 1,05041 (0,2742 - 0,2042 x OS) - (I - DS) x 2 

= 1,0504 I (0,2742 - 0,2042 x 0,98) - (1 - 0,98) x 2 

OTt = 14,14 detlsmp 

NiIai tundaan lalu Iintas simpang uotuk kondisi 4 dimasukkan dalam fonnuIir 

USIG-H kolom 32 (Lampiran V-2). 

Tundaan lalu Iintas jalan utama (DTMA) untuk kondisi 4 ditentukan dengan 

menggunakan persamaan 3.12, dan besarnya adaIah : 

DTMA = 1,05034 I (0,346 - 0,246 x OS) - (1 - OS) x 1,8 

= 1,05034 I (0,346 - 0,246 x 0,98) - (1 - 0,98) x 1,8 

OTMA = 9,97 detlsmp 

NiIai tundaan laIu Iintas jaIan utama untuk kondisi 4 dimasukkan daIam formuIir 

USIG-II koIom 33 (Lampiran V-2). 
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Tundaan lalu lintas jalan minor (DTMI) untuk: kondisi 4 dihitung 

berdasarkan fUOlUS :
 

DTMI = (QrOT x DTt- QMA x DTMA) / QMI
 

= (3715,40 x 14,14 - 3421,6 x 9,97) / 293,8 

DTMI = 62,70 det/smp 

Nilai tundaan lalu lintas jalan minor untuk kondisi 4 dimasukkan dalam formulir 

USIG-II kolom 34 (Lampiran V-2). 

Tundaan geometrik simpang (DO) untuk kondisi 4 dihitung berdasarkan 

rumus :
 

DO = (1 - DS) x (py x 6 + (1 - py) x 3) + OS x 4
 

=(1-0,98) x (0,12 x 6+ (1-0,12) x 3) + 0,98 x 4 

DO =3,99 det/smp 

Nilai tundaan geometrik simpang untuk kondisi 4 dimasukkan dalam fonnulir 

USIG-II kolom 35 (Lampiran V-2). 

Tundaan simpang (0) merupakan penjumlahan dari tundaan lalu lintas 

simpang (OTt) dengan tundaan geometrik simpang (DO). 

O=OTt +00 

= 14,14 + 3,99 

0= 18,13 det/smp 

Nilai tundaan simpang untuk kondisi 4 tersebut dimasukkan dalam fonnulir 

USIG-II kolom 36 (Lampiran V-2). 

Rentang nilai peluang antrian untuk kondisi 4 ditentukan dari perhitungan 

berikut ini : 

QPO/O = 47,71 x OS - 24,68 x OS2 + 56,47 x OS3 

= 47,71 x 0,98 - 24,68 x 0,982 + 56,47 x 0,983 

QPO/O = 76,20 % (batas atas) 

QP% = 9,02 x OS + 20,66 x OS2 + 10,49 x OS3 

= 9,02 x 0,98 + 20,66 x 0,982 + 10,49 x 0,983 

QPO/O = 38,55 % (hatas bawah)
 

Nilai peluang antrian untuk kondisi 4 dimasukkan dalam fonnulir USIG-II kolom
 

37 (Lampiran V-2).
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6.2.2 Perubahan geometrik pada jalan minoT dan pemasangan lampu lalu 

liotas 

Altematif ini sebagai usaha untuk mengatasi masalah pada simpang yang 

berupa arus laiu lintas yang tidak. teratur dan rawan kecelakaan lalu lintas dengan 

melebarkan jalan minor dan pemasangan lampu lalu lintas. Data dari Kantor 

Kepolisiaan Sektor Kalasan menunjukkan bahwa, pada daerah simpang dari bulan 

Januari 2003 sampai bulan Juni 2004 tercatat terjadi 22 kecelakaan laiu lintas. 

Belok kiri langsung (LTOR) di tiap-tiap kaki simpang tidak dibenarkan 

dalam perancangan ini, mengingat lebar kaki simpang yang kecil sehingga tidak 

memungkinkan uotuk belok kiri langsung. Pengaturan lampu lalu lintas pada 

perancangan ini dilakukan dengan 2 rase. Untuk keperluan analisis perancangan 

simpang bersinyal dengan 2 rase digunakan data lalu lintas jam puncak hari Senin, 

31 Mei 2004. 

1.	 Arus jenuh (S) 

Arus jenuh (S) adalah perkalian antara arus jenuh dasar (So) dan faktor 

penyesuaian (F). 

S = So x Fcs x FSF x FG x Fp x FRT x FLT 

a.	 Arus jenuh dasar (So) 

Pendekat B-ST dan pendekat D merupakan pendekat tipe P (arus 

terlindung), maka besamya nilai arus jenuh dasar dihitung dengan 

menggunakan persamaan 3.25. 

So = 600 x We smp/jarn hijau . 

•	 Pendekat B-ST .
 

So = 600 x We smp/jam hijau
 

=600 x 4
 

So = 2400 smp/jam hijau
 

•	 Pendekat D
 

So = 600 x We smp/jam hijau
 

= 600 X 7
 

So = 4200 smp/jam hijau
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Pendekat B-RT dan pendekat C merupakan pendekat tipe 0 (arns terlawan) 

tanpa lajur belok kanan terpisah, maka besarnya nila arus jenuh dasar 

ditentukan dengan menggunakan gambar 3.7. 

•	 Pendekat B-RT 

QRT = 63,5 smp/jam, QRTo = 127,5 smp/jam dan We = 3 m, maka dan 

gambar 3.7 diperoleh nilai So = 1420 smp/jam hijau. 

•	 PendekatC 

QRT = 127,5 smp/jam, QRTO = 63,5 smp/jam dan We = 3,5. Dari gambar 

3.7 diperoleh S3 = 1580 dan S4 = 2040, nilai S3,5 dihitung dengan 

interpolasi. 

S3.5 = (3,5 - 3) X (S4 - S3) + S3 

='0,5 X (2040 - 1580) + 1580
 

= 1810 smp/jam hijau
 

b.	 Faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs) 

Nilai faktor penyesuaian ukuran kota tergantung dari jumlah penduduk dari 

sebuah kota. Jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada pertengahan tahun 

2003 adalah 880109 jiwa. Dengan menggunakan tabel 3.15, maka diperoleh 

nilai faktor penyesuaian ukuran kota sebesar 1,00 dengan j umlah pt:nduduk 

1,0 - 3,0 juta jiwa agar diperoleh hasil analisis yang lebih aman. 

c.	 Faklor pcnycsuaian hambatan samping (Fsi-) 

Lingkungan jalan pada simpang diklasifikasikan ke dalam lingkungan jalan 

komersial. 

•	 Pendekat B-ST 

Pendekat dengan tipe terlindung, dengan hambatan samping tinggi dan 

rasio UM / MV sebesar 0,01 maka dari tabel 3.16 diperoleh nilai faktor 

penyesuaian hambatan samping adalah 0,926. 

•	 Pendekat B-RT 

Pendekat dengan tipe terlawan, dengan hambatan samping tinggi dan rasio 

UM / MY sebesar 0,125 maka diperoleh nilai faktor penyesuaian 

hambatan samping sebesar 0,815. 

I 
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• PendekatD 

Pendekat dengan tipe terlindung, dengan hambatan samping tinggi dan 

rasio UM I MY sebesar 0,274 maka diperoleh nilai faktor penyesuaian 

hambatan samping sebesar 0,81. 

• PendekatC 

Pendekat dengan tipe terlawan, dengan hambatan samping rendah dan 

rasio UM I MY sebesar 0, I05 maka diperoleh nilai faktor penyesuaian 

hambatan samping sebesar 0,855. 

d. Faktor penyesuaian kelandaian (FG) 

Dengan menggunakan gambar 3.8, maka diperoleh nilai faktor kelandaian 

untuk setiap pendekat yang besamya adalah 1,0. 

e. Faktor penyesuaian parkir (Fp) 

Faktor penyesuaian parkir untuk setiap pendekat ditentukan sebesar 1,0 agar 

diperoleh basil analisis yang lebih aman. 

f. Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) 

Faktor penyesuaian belok kanan untuk masing-masing pendekat ditentukan 

sebesar 1,0 dengan menggunakan persamaan 3.27. Hanya untuk pendekat tipe 

P, tanpa median, jalan dua arah dan lebar efektifditentukan oleh lebar masuk. 

g. Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) 

Faktor penyesuaian belok kiri ditentukan dengan menggunakan persamaan 

3.28. Hanya untuk pendekat tipe P tanpa LTOR dan. Untuk masing-masing 

pendekat ditentukan sebesar 1,0 kecuali pendekat D. 

FLT = 1,0 - PLT x 0,16 

= 1,0-0,037 x 0,16 

=0,99 

Dengan mengunakan nilai arus jenuh dasar dan faktor-faktor penyesuaian di atas 

maka nilai arus jenuh untuk masing-masing pendekat adalah : 

a. Pendekat B-ST 

S = So x Fcs x FSF x FG x Fp x FRT x FLT 

= 4200 x 1,00 x 0,926 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 

= 2222,40 smp/jam hijau 
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b. Pendekat B-RT 

S = So x Fcs x FSF x FG x Fp x FRT x FLT
 

= 1420 x 1,00 x 0,815 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00
 

= 1157,30 smp/jam hijau
 

c.	 Pendekat D
 

S = So x Fcs x FSF x FG x Fp x FRT x FLT
 

= 4200 x 1,00 x 0,810 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 0,99
 

= 3381,59 smp/jam hijau
 

d.	 Pendekat C
 

S = So x Fcs x FSF x FG x Fp X FRT X FLT
 

= 1810 x 1,00 x 0,855 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00
 

= 1547,55 smp/jam
 

Nilai-nilai arus jenuh di atas dimasukkan dalam kolom 17, fonnulir SIG-IV 

(Lampiran VI-4). 

2.	 Kapasitas dan derajat kejenuhan 

Kapasitas (C) diperoleh dan perkalian antara arus jenuh (S) dengan rasio hijau
 

(g / c).
 

C=Sxg/c
 

Sedangkan derajat kejenuhan diperoleh dari rasio antara arus lalu lintas (Q)
 

dengan kapasitas (C).
 

DS=Q/C
 

Nilai kapasitas dan derajat kejenuhan untuk masing-masing pendekat adalah :
 

a.	 Pendekat B-ST
 

C=S x g/c
 

= 2222,40 x 52,50/79
 

= 1476,94
 

DS=Q/C
 

= 709,20 /1476,94
 

=0,48
 

I· 
i . 
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b.	 Pendekat B-RT 

C=Sxg/c
 

= 1157,30 x 14,94/79
 

= 218,79 smp/jam
 

DS=Q/C 

= 63,50 1218,79
 

=0,29
 

c.	 Pendekat D 

C=Sxg/c
 

= 3381,59 x 52,50/79
 

= 2247,29 smp/jam
 

DS=Q/C 

= 1870,40 I 2247,29
 

= 0,83
 

d.	 Pendekat C 

C=Sxg/c
 

= 1547,55 x 14,94/79
 

= 292,57 smp/jam
 

DS=Q/C 

= 243,50 1292,57 

= 0,83 

Nilai kapasitas dan derajat kejenuhan untuk masing-masing pendekat diatas 

dimasukkan dalam kolom 22 dan kolom 23 formulir SIG-IV (Lampiran VI-4). 

3.	 Panjang antrian (QL) 

Panjang antrian diperoleh dengan mengalikan NQMAX dengan luas rata-rata 

yang dipergunakan per smp (20 m2
) kemudian dibagi dengan lebar masuk. 

NQMAX X 20 (meter) QL= 
Wenrry 

NQMAX diperoleh dari gambar 3.9 yang merupakan grafik hubungan antara
 

panjang antrian rata-rata NQ dengan pembebanan POL (%).
 

NQ =NQI + NOz, dengan :
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NQI 112j x e x [tDs -1)+ i(tls -If + 8 x (D~ - 0,5~, jib DS > 1l,5 

NQt =0, jika DS :5 0,5
 

I-GR Q

NQ2= ex x-

I-GRxDS 3600 

Besamya panjang antrian (QL) pada tiap-tiap pendekat dapat dilihat pada 

perhitungan berikut ini : 

a.	 Pendekat B-ST
 

DS = 0,48. maka NQt = 0
 

NQ2 = 79 x 1- 0,66 x 709,20
 
1- 0,66 x 0,48 3600
 

NQ2 = 7,75 smp
 

NQ=NQt +NQ2
 

=0+7,75 

NQ=7,75 smp 

N<MAx = 13 smp. ditentukan dari gambar 3.9. 

QL= 13x20 
4 

QL=65rn 

b.	 Pendekat B-RT
 

DS = 0,29, maka NQt = 0
 

- 79 1-0,19 63.50NQ2- x x- 
I- 0,19 x 0.29 3600
 

NQ2 = 1,19 smp
 

NQ=NQI +NQ2
 

=0+ 1,19
 

NQ= 1,19 smp
 

NQMAX = 3 smp. dari gambar 3.9.
 

QL= 3x20
 
3
i 

I 
:1 

QL=20m 
:1 

'I 

I 
:\ 
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c. Pendekat D 

NQ. =0,25 x 2247,29 x [(0,83 -1) + 

NQI = 1,92 smp 

NCb = 79 x 1- 0,66 x 1870,40 
- 1- 0,66 x 0,83 3600 

NQz = 30,86 smp 

NQ=NQI +NQz 

= 1,92 + 30,86 

NQ = 32,78 smp 

.' NQMAX = 46 smp, dari gambar 3.9. 

QL= 46x20 
7 

QL= 131,43 m 

d. Pendekat C 

NQI = 0,25 x 292,57 x [(0,83 -1)+ 

NQI = 1,81 smp 

N<b = 79x 1- 0,19 x 243,50
 
1- 0,19 x 0,83 3600
 

NQz = 5,14 smp 

NQ=NQI +NQz 

= 1,81 + 5,14 

.NQ = 6,95 smp 

NQMAX = 12 smp, ditentukan dari gambar 3.9. 
'I 

QL = 12x20
 
3,5
 

QL =68,57 m 

Nilai panjang antrian (QL) diatas dimasukkan dalam kolom 10 fonnulir SIG-V 

kolom 10 (Lampiran VI-5). 

. 1 
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4. Tundaan 

Tundaan rata-rata (D) merupakan penjumJahan dari tundaan lalu lintas rata


rata (Dn dengan tundaan geometri rata-rata (DG).
 

D = DT + DG, dengan :
 

0,5x(1-GR)2 NQ1 x 3600 
DT =cx +--'-'----- 

(1-GRxDS) C 

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

Besamya tundaan rata-rata tiap pendekat dapat dilihat pada perhitungan
 

berikut ini :
 

a. Pendekat B-ST 

DT:::79x 0,5x(1-0,66)2 + Ox 3600
 
(1- 0,66 x 0,48) 1476,94
 

DT = 6,68 detlsrnp
 

DGj =(1-0,78) x 0 x 6 + (0,78 x 4)
 

DGj = 3,12 detlsmp
 

D=DT+DG
 

= 6,68 + 3,12
 

D = 9,8 detlsmp
 

b. Pendekat B-RT 

DT = 79x 0,5 x (1-0,19)2 + Ox 3600
 
(I-0,19x 0,29) 218,79
 

DT"'" 27,43 detlsmp
 

DGj = (1-0,78) x 1 x 6 + (0,78 x 4)
 

DGj = 4,44 detlsmp
 

D=DT+OO
 

= 27,43 + 4,44
 

D = 3 I,87 detlsrnp
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c. Pendekat D 

DT=79x O,5x(I-0,66)2 + 1,92 x 3600
 
(1-0,66xO,83) 2247,29
 

DT = 13,17 det/smp
 

DGj=(l-0,78) x 0,037 x 6+(0,78 x 4)
 

DGj = 3,17 det/smp
 

D=DT+DG
 

=13,17+3,17
 

D = 16,34 det/smp
 

d. Pendekat C 

DT=79x 0,5x(I-0,19)2 + 1,81x3600
 
(1-0,19xO,83) 292,57
 

DT = 53,04 det/smp
 

DGj = (1 - 0,78) x 1 x 6 + (0,78 x 4)
 

DGj = 4,44 det/smp
 

D=DT+DG
 

= 53,04 + 4,44 

D = 57,48 det/smp 

Nilai-niJai tundaan rata-rata (D) hasil perhitungan diatas dimasukkan dalam kolom 

15 formulir SIG-V (Lampiran VI-5). 

....~ 

L 


