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ANALISIS LALU LINTAS 

3.1 Umum 

Lalu lintas secara langsung mempengaruhi perancangan, seperti penentuan , ~ .

lebar lajur, alinyemen, kelandaian dan lain - lain. Keterangan tentang lalu lintas 

dipakai sebagai "beban" untuk perancangan. 

Dalam perancangan jalan Tol Padalarang- Cileunyi, data mengenai 

komposisi lalu !intas didapat dari survei lalu lintas atau pengamatan lapangan. 

Pengaruh lalu hntas paling dominan adalah pada arah Padalarang dan 

Cileunyi, yang di tahlUl 1980 masing - masing mempunyai ADT sekitar 30.000 
I 

kendaraan, menurut perhitlUlgan Bina Marga. 

3.2 Survci LaIn Lintas l
/

Data mengenai lalu ]intas diperlukan untuk berbagai hal. Untuk dapat 

melakukan survei secara efisien, maka maksud atau sasaran survei hams jelas 

dulu. Suatu survei dapat terbatas pada satu lokasi atau kelompok penduduk saja 

dlpl bisa juga merupakan suatu pengamatan terhadap pola pergerakan dalam 

daerah yang luas. 

Metoda survei lalu lintas, biasanya dipengaruhi oIeh : 

1. Tujuan atau sasaran survei. 

2. Dana dan peralatan yang tersedia. 
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3. Luas daerah survei. 

4.	 Waktu yang tersedia 

Survei yang telah dilakukan oleh Konsultan adalah : 

1.	 Perhitungan lalu lintas secara manual pada 9 lokasi pos pengamatan. 

2.	 Survei asal tujuan pada 4lokasi pos. 

3.	 Survei kecepatan kendaraan dan waktu peIjalanan sepanjang jalan masuk yang 

ada. 

Sehubungan dengan keterbatasan dana yang ada, maka survei dilakukan 

terbatas (beberapa hari saja). Diambil hari - hari yang dapat mewakili bari - hari 

secara keseluruhan : 

1.	 Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, diwakili hari Rabu dan hari Kamis. 

2.	 Hari Jumat, dipihh karena han ini bukan hari normal dimana penduduk 

melakukan peljalanan akhir pekan. 

3.	 Had Sahtu, Minggu diwakili hari Minggu. 

3.2.1 Perhitungan Lalu Lintas 

Survel Int bertuJuan unfuk mendapaIkan data mengenal volwne laIu Iintas, 

fluktuasi lalu lintas dan komposisi lalu Iintas. Volume lalu hntas yaitu jumlah 

kendaraan yang melewati suatu titik pada jalan raya dalam suatu satuan waktu, 

yang berubah - ubah dengan waktu tergantung dari interval waktu yang dijadikan 

satuan waktu, sehingga. dikenal variasi jam, variasi harian, variasi mingguan, 

variasi bulanan dan sebagainya, dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan 

volume sibuk ("peak volume") yang terjadi pada masing - masing variasi. 

i
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Perhitungan volwne lalu lintas bila digabungkan dengan hasil pengamatan 

komposisi kendaraan dan arah kendaraan mempunyai kegunaan dalam 

penghitungan kapasitas dan studi ekonomi. jal.an raya, dalam penentuan design 

geometrik serta kriteria kontrol lalu !intas ("Traffic Control Criteria"), terutama 

pada pertemuanjalan. 

3.2.1.1	 Pos Pengamatan. 

Perhitungan lalu lintas dilaksanakan konsultan secara manual selarna 
I' 

24 jam. Dengan pas - pos pengamatan diletakkan pada lokasi -lokasi : 

• TC-Ol (Bandung - Padalarang), pada kIn 9,0 dan Bandung. 

• TC·02 (Bandung - Cileunyi), pada Ian 15,6 dan Bandung. 

• TC-03 (padalarang - Cianjur), pacta krn 23,0 dari Banduflg. 

• TC-04 (Padalarang - Punvakarta), pacta kIn 21,0 dan Bandung. 

• TC-OS (Cileunyi - Sumedang), pada km 21,7 dari Bandung 

• TC-06 (CiJeunyi - Nagrek), pada krn 21,8 dari Bandung. 

• TC-07 (Handung - Soreang), pada krn 12,4 dan Bandung. 

• TC-OS (Bandung - Pengalengan), pada km 7,0 dari Bandung. 

• TC-09 (Bandllng - Leuwihgajah), pada km 7,3 dari Bandung. 

Disebabkan beberapa keterbatasan yang bersifat logistik terutama dari segi 

dana, maka survei dilakukan dengan terbatas yaitu tanggal 19, 20, 21 dan 23 

Agustus 1981 (hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Minggu), untuk pos - pos TC-03, 

TC 04, TC-05, dan TC-06. Selanjutnya pada hari - han yang sarna pada minggu 

berikutnya (26, 27, 28 dan 30 Agustus 1981) pengamatan dilakukan pada pos 

TC -01, TC-02, TC-07,TC-08. Untuk pos TC-09 pengamatan hanya dilakukan 

~.~.--- ~ 
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dalam dua hari saja (26 dan 27 Agustus 1981) dengan tujuan untuk memeriksa 

lalu lintas lokal pada daerah perindustrian Leuwihgajah. 

3.2.1.2 M.etoda pengamatan 

Ada beberapa metoda untuk memperoleh data volume lalu lintas antara lain: 

1. Penghitungan secara otomatis ("automatic count"). 

2. Penghitungan secara manual ("manual count"). 

3. Gabungan secara otomatis dan secara manual. 

3.2.1.3 Pengolahandata dan analisis 

Dari data - data yang didapat kemudian disusun dan dibuat kurva fluktuasi 

selama 24 jam untuk tiap pos dan tiap hari pengamatan, sehingga dapat memberi 

gambar karakteristik lalu lintas yang ada. 

3.2.1.3.1 Lalu lintas harian rata - rata (LHR) 

Dari hasil pengamatan lalu Hntas dihubungkan dengan komposisi Ialu Iintas 

yang ada, dapatlah diketahui besarnya lalu lintas harian rata - rata. Data mengenai 

lalu lintas harian rata - rata dipakai sebagai "beball"uutuk merancang tebal 

perkerasan dan Juga dalam perancangan geometrikjlmrn 

Harga LHR dari empat hari pengamatan dirata - ratakan untuk mendapatkan 

satu harga pada tiap pos. Harga ini dalam dua arah, hasilnya dapat dilihat dalam 

tabe! 3.1. 

~.~.-----~ 
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Tabel3.1 : Tabel harga rata - rata LHR untuk tiap pos 

Pos Car Bus Truk Total 

TC-O 1 Bandung - Padalarang 23344 1055 3775 38174 

TC-02 Bandung - Cileunyi 10930 881 3214 15025 

TC-03 Padalarang - Cianjur 6856 746 2034 9636 

TC-04 Padalarang - Purwakarta 2533 103 1213 3849 

TC-05 Cileunyi - Sumedang 4191 379 2216 6786 

TC-06 Cileunyi - Nagrek 5673 1153 1563 8389 

TC-07 Bandung - Soreang 3802 52 447 4301 

TC-08 Bandung - Pengalengan 11950 169 1787 13906 

Catatan 

Yang termasuk klasifikasi : 

Car sedan, station wagon, jeep, pickup 

Bus Bis dan microbis 

Truck Semuajenis truck dan mobil tangki 

TTFJ:2 volume Jam Perancafigmr(VJP) 

Volume lalu lintas dalam interval yang lebih pendek dan satu hari (24 jam), 

akan lebih mencenninkan keadaan yang hams diperhatikan dalam perancangan 

geometrik. Waktu yang lebih pendek tapi sering berulang pada jam sibuk adalah 

lebih penting. Dalam banyak hal waktu satu jam memenuhi persyaratan dalam 

perancangan geometrik jalan. Volume selama satu jam yang dipakai sebagai dasar 

perancangan disebu~ sebagai volume jam perancangan. 
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Dalam perencanaan jalan Tol Padalarang - Cileunyi pihak konsultan 

berpedoman pada karakteristik lalu hntas yang ada, memperkirakan VJP sebesar 

10% dari LHR yang ada. 

3.2.1.3.3 Ekivalensi Kendaraan Dalam SMP 

Kendaraan dengan ukuran dan berat yang berbeda mempunyai sifat - sifat 

yang berbeda pula. Untuk memperhitungkan pengaruhnya terhadap arns lalu lintas 

dan kapasitas jalan maka hams diekivalensikan dalam satuan mobil penumpang 

(SMP). Untuk daerah datar faktor ekivalensinya adalah sebagai berikut : 

1.	 Untuk semua jenis kendaraan yang tergolong dalam klasifikasi Car, faktor 

ekivalensinya 1 smp. 

2.	 Klasifikasi Bus, faktor ekivalensinya 3 srnp. 

3.	 Klasifikasi Truck, faktor ekivalensinya 2,5 smp. 

3.2.2 Survei Asal- Tujuan (0 - D survei) 

Survei ini melakukan penelitian terhadap perjalanan - peIjalanan 

penumpang dan pergerakan kendaraan datam suatu area tertentu. 0 - D survei 

menghasllkan suam data yang menunJukkan pada saat tertentu, asal dan ttijuan 

dari semua jenis angkutan serta banyaknya masing - masing jenis angkutan 

tersebut. 

3.2.2.1 Lokasi Pos 

0- D survei yang dilakukan konsultan selama 4 hari secara simultan dengan 

penghitungan lalu hntas pada hari Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu (tanggal 26 

30 Agustus 1981) yaitu pada pos TC-O 1,TC-02,TC-07 dan TC-08, dengan jumlah 

36.000 formulir interview. 

~- ----._- -----_._~. 
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3.2.2.2 Metoda Survei 

Untuk survei ini ada beberapa metoda dasar, yaitu : 

1. Pengamatan nomor polisi kendaraan. 

2. Menempelkan tanda pada kendaraan. 

3. Cara kartu pos. 

4. Wawancara di jalan. 

5. Wawancara di rumah. 

Metode survei bisa saja disesuaikan dengan kedaan dan yang penting harus 

diperhatikan adalah bagaimana menghilangkan pengamatan yang ganda (double 

counting) dan data - data survei. 

Khususnya pada wawancara di jalan ("road side interview") untuk 

menghindari kemacetan lalu lintas dan demi efisiensi pekeIjaan bisa diadakan 

sampling menurut cara - cara : 

1. Menurut Voltnne (volume cluster sampling) 

misal a = kendaraan diberhentikan 

b1rendaIaaTFditeruskan==
 

Besar sample = a
 
a+b 

2. Menurut waktu (time cluster sampling) 

misal	 t detik semua kendaraan diberhentikan
 

T detik semua kendaraan diteruskan
 

Besar sampel = t +t T 
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3. Secara variabel (variable rate sampling) 

Interview dilakukan dengan interval waktu yang konstan tidak bergantung 

besar kecilnya volume kendaraan, sehingga besarnya sampel. yang didapat 

tergantung dari variasi volume kendaraan yang lewat, dalam hal ini volume 

lalu lintas diketahui pula. 

Besar sample = Jumlah survei 
Volume total 

Pihak konsultan menggunakan metode ini dengan besar sampel yang 

didapat dari masing - masing pas: 

TC - 01 10.8% 

TC-02 19.8% 

TC-07 36.2% 

TC-08 11.6% 

Total 15.5% 

Besar sampel adalah memenuhi persyaratan, dari minimum yang disyaratkan 

(10% dari ADT) 

3.2--:2.3 Pengo1ahan Data dan Analisis 

Langkah pertama dalam kebanyakan analisis data 0 - D survei adalah 

mengklasifikasikan data. Kendaraan - kendaraan dikelompokkan dalam zona 

zona. Untuk praktisnya batas zona sering diambil batas geografis dan fisik, seperti 

: sungai, topografi yang membukit, jalan kereta api dan lain - lain. Semua asal dan 

tuj uan perjalanan diasumsikan memulai dan berakhir pada pusat zona. Dari 

estimasi 
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pihak konsultan didapat 15 zona, 8 di kota Bandung dan masing - masing 2 pada 

sebelah selatan, timur dan barat. 

Adalah tidak praktis untuk menganalisis data selanjutnya secara manual, 

sehingga dipergunakan komputer untuk mendapatkan output 

1. Matrik persentase pergerakan kendaraan perhari. 

2. Matrik pergerakan total kendaraan perhari. 

3. Matrik maksud dan tujuan perjalanan untuk: semuajenis kendaraan perhari. 

4. Matriks pola pergerakan penumpang antar zona untuk semuajenis kendaraan. 

5. Matriks pola pergerakan barang antar zona perhari untuk tiap pos pengamatan. 

Hasil akhir dari analisa 0 - D survei adalah gabungan dan seluruh output di 

atas, yang berupa matriks volume pergerakan total kendaraan perhari untuk 

seluruh area studi. Hasil akhir tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk Desire 

Line Graphs. Desire Line Graphs menggambarkan besarnya volume pergerakan 

antar zona yang dinyatakan dalam tebalnya pita penghubung secara skala. Desire 

Line Graphs hasil 0 • D survei untuk perancangan Jalan Tal Padalarang -

Cileunyi terlihat pada gambar 3.1. 



Desire Line graphs antar zona kota Bandung 
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Dalam analisis interchange, hasil 0 - D survei dipergunakan untuk 

mendapatkan besarnya lalu lintas yang membebani, beserta persentase kendaraan 

yang membelok dari volume kendaraan pada arah asalnya dan digolongkan 

menurut klasifikasi kendaraan masing - masing (C,B,T). 

Besarnya persentase didapat dan penjumlahan besarnya pergerakan 

kendaraan antar zona, yang kombinasinya diperoleh dari kemungkinan pergerakan 

kendaraan yang akan mempergunakan simpang susun ("interchange") melalui 

kaki - kakinya. 

3.2.3 Survei Kecepatan Kendaraan dan Waktn Perjalanan 

Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui kecepatan rata - rata ("mean 

speed") dan waktu perjalanan ("travel time") kendaraan di sepanjang jalan masuk. 

Pengetahuan tentang kecepatan dalam bentuk running speed mempunyai 

kegunaan yang luas, seperti perhitungan kapasitas, pengukuran tingkat pelayanan 

("level of service") yang diberikan sepotong jalan dan dalam studi ekonominya. 

WaJ...1u perjalanan untuk melihat tingkat penundaan ("delay") dan kesesakan 

C"congestiOn") dan lalu lmtas pada Jalan - Jalan yang a~ 

3.2.3.1 Metoda Pengukuran dan Pos Pengamatan 

Ada 3 metode yang paling banyak dipakai untuk memperoleh kecepatan 

kendaraan ("running/journey speed"), yaitu : 

1. Metoda nomor kendaraan ("registration number method") 

2. Elevated observer method. 

3. Moving observer method. 

J
 

j 
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---------------------------1~ 
Pada tangga122 dan 23 September 1981 (Selasa dan Rabu) dilakukan survei	 ! 

pengukuran, dengan 16 titik kontrol di sepanjangjalan masuk yang ada. 

Test dilakukan pada 3 periode waktu 

1. Periode waktu 07.00 - 10.00 

2. Periode waktu 13.00 - 17.00 

3.	 Periode waktu 00.00 - 03.00 

Pengukuran dilakukan terpisah untuk Car, Bus dan Truck dengan metode : 

Car dan Truck: sebagai pencatat waktu adalah penumpang yang berada di dalam 

kendaraan survei yang membuntuti. 

Bus : Pencatat waktu mengikuti jalannya bus, berada dalam kendaraan 

survei. 

3.2.3.2 Analisis dan Hasil 

Besamya kecepatan didapat dengan membagi besamya jarak pengamatan 

dengan waktu yang dicatat kendaraan survei untuk tiap bagian jalan, harga - harga 

yang didapat dirata - ratakan. Hasil akhir untuk seluruh area, bobot rata - rata pada 

baglan jalan ber5eda 

volume lalu lintasnya. 

Car : 36.4 km/jam 

- bei:lli<Iidasarkan pada panJangnya, bUkan berdasarkan I 
I 
II 

I; 

,I 

Bus : 29.6 km/jam 

Truck : 31.3 km/jam. 

~---~ 
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3.3 Proyeksi Lalu Lintas 

Perencanaan jalan barn atau perbaikan jalan lama tidak hanya didasarkan 

pada lalu lintas ·yang akhir saja, tetapi pada lalu lintas akan datang, yang akan 

memakai sarana ini. 

Memproyeksikan lalu lintas pada tahoo tertentu di masa datang tidaklah 

mudah, tetapi lalu lintas dapat diramalkan dengan ketetapan yang pantas kalau 

data - data lalu hntas bam dan lama didapat. Adapun komponen dan lalu lintas 

yang akan datang yaitu : Lalu lintas pada waktu sekarang, Penambahan lalu lintas 

("Traffic Increase") dan Pengembangan lalu lintas. 

3.3.1 Lalu Lintas Pada Waktu Sekarang 

Lalu lintas waktu ini adalah volume lalu lintas yang akan mempergunakan 

jalan baru atau yang diperbaiki kalau jalan dibuka untuk lalu lintas. Dalam hal 

perbaikan j alan yang telah ada, lalu lintas pada waktu sekarang adalah lalu lintas 

yang mempergunakan jalan sebelum ada perbaikan, ditarnbah lalu lil1tas yang 

tertarik sesudah jalan selcsai diperbaiki. Dalam hal jalan barn, lalu lintas pada 

waktu ini adalah keseluruhan dari lalu lintas yang tertarik. 

Untuk memperkirakan besamya lalu Hntas yang tertarik dari jalan lama ke 

jalan barn dapat dilakukan dengan metoda ("Traffic Assignment Method"), yaitu 

dengan melihat perbandingan waktu perjalanan ("Travel Time") dan jarak 

tempuh. Untuk itu telah dibuat diagram oleh California Division of Highway 

("Traffic Assignment Curves"). 

Metoda yang dipergunakan pihak konsultan, selain ("Traffic Assignment 

Curves"), juga dari hasil wawancara pada saat survei asal tujuan. Dan wawancara 
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yang dilakukan ternyata hampir selurnh pemakai jalan menyatakan 

mempergunakan jalan baru. Tetapi estimasi konsultan tidak menetapkan 100 %, 

karena hasil wawancara tidak selalu baik. 

3.3.2	 Penambahan Lalu Lintas ("Traffic Increase") 

Penambahan lalu lintas yang akan datang dapat disebabkan oleh : 

1. Pertumbuhan lalu Iintas normal ("'Normal Traffic Growth") : 

Penambahan volume lalu lintas yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah 

pemakai kendaraan. 

2. Lalu hntas yang dibangkitkan ("Generated Traffic") : 

Lalu lintas yang dibangkitkan terdiri dari perjalanan kendaraan yang tidak akan 

ada bila sarana yang barn tidak diadakan. Lalu lintas yang dibangkitkan terdiri 

dari 3 katagori : 

a) Perjalanan barn yang waktu sebelumnya tidak pernah ada. 

b) Perjalanan dimasa lalu dilakukan oleh kendaraan lain ('"Converted 

Traffic"). 

c)per]aIanan	 pacta walda lala dibaat tre=berbagai tempat, sekatang diambil
 

jalan yang barn diperbaiki karena keindahan jalan barn tersebut ("Shifted
 

Traffic").
 

3.3.3	 Perkembangan LaIn Lintas ("Development Traffic") 

Perkembangan lalu lintas diakibatkan oleh perbaikan dari tanah sebelah, 

apakah jalan barn dibangun atau tidak dibangun. Hal ini tidak sarna dengan lalu 

lintas yang dibangkitkan. pada "Development Traffic", lalu !intas berkembang 

terus bertahun - tahun setelah dibangun. 

~-~ 
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Untuk perancangan jalan Tol Padalarang - Cileunyi, beberapa kalangan 

memberikan angka yang berbeda - beda, dan konsultan menghitung angka 

pertumbuban yang dianggap cocok dipakai untuk analisis selanjutnya. Angka 

pertumbuhan tersebut terdapat dalam tabel 3.2 berikut : 

Tabel3.2 :Angka perkembangan lalu lintas (hasil studi CMP) 

Car Bus Truck 

1980-1985 12 % 10% 10% 

1985 - 1990 9% 8% 8% 

1990 - 2005 7% 8% 6% 

3.4 Umur Rencana 

Tidak mudah untuk menentukan umur suatu jalan, karena banyak bagian 

bagian mempunyai umur yang berbeda - beda tergantung variasi dari umur 

rencana yang diduga berdasarkan berubahnya volume, pola dan beban lalu lintas. 

Umur rencana 20 tahun banyak dipakai sebagai dasar pcmncangan. 

MeramaIkan laIu hntas meleblhl waktu Inl tidak dapilFlhbenatkan karena 

kemungkinan perubahan - perubahan dalam tata guna tanah dan jumlah penduduk, 

atau ekonomi daerah yang tak dapat diramalkan dengan baik. 

Bila diperkirakan bahwa jalan bebas hambatan ini bisa mulai digunakan 

tahun 1985 ("Opening Year"), maka akhir umur rencana adalah taboo 2005. 

3.5 Hasil analisis Survei 

Volume lalu lintas yang akan membebani pada "Kopo Interchange" 

berdasarkan hasil analisis survei, dengan menggunakan persamaan : 

- -_.~-------' 
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Volume lalu lintas = (% arah) x (% penyebaran) x LHR tahun 1981 

dengan: 

•	 % arah menyatakan besarnya persentase kendaraan dalarn satu j urusan, 

•	 % penyebaran menyatakan besarnya persentase kendaraan yang akan
 

membelok atau menerus pada kaki "Interchange"...
 

Menurut perhitungan konsultan, volume lalu lintas pada kaki - kaki 

interchange pada tahun 1981 dan akhir umur rencana tahun 2005 adalah pada 

garnbar3.2 dan 3.3 berikut : 

Ke Bandung
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Gambar 3.2 : Volume lalu lintas pada tahun 1981 
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------------~ 
C=21281 

B = 2824 ! C = 4295 

Gmnbarrr. Volume lalu lintas pacta tahun 2005
 

Rumus yang dipakai untuk memperkirakan volume lalu lintas setelah tahun 1981
 

adalah: 

In = 10 X (1 + it 

dengan: In = Volume lalu lintas setelah tahun ke-n 

10 = Volume lalu lintas dasar 

I = Angka pertumbuhan
 

n = Jumlah tahun setelah tahun dasar.
 

I 
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Volume lalu lintas sampai akhirumur reneana dapat dilihat pada tabel 3.3 

berikut:
 

Tabel 3.3 : Tabel volume lalu lintas sampai akhir wnur reneana
 

Dari Ke Jenis 1981 1985 1990 2005 
C 2787 4386 6749 18621 

B B 401 587 863 2738 
T 1538 2252 3309 7930 

A C 397 626 964 2660 
C B 12 18 27 86 

T 185 271 399 956 
C 2694 4240 6524 1800 

A B 309 453 666 2113 
T 371 544 799 1915 

B C 231 364 560 1545 
C B 2 3 5 16 

T 90 132 194 465 
C 332 522 803 2216 

A B 13 19 28 89 
T 159 423 622 1491 

C 
B 

C 269 394 607 1675 
B 11 16 24 76 
T 132 194 285 683 

Untuk keperluan penincangan geometrik, Volume lalu lintas yang 

dipt:rhilungkan adalah Volume Jam Perancangan (VJP) dihilung dengan rumus : 

VJP(lahun ke-n) = ]0% X LHR(tahun ke-n) 

Untuk memperhitungkan pengaruhnya terhadap arus lalu lintas dan kapasitas 

jalan, maka VJP yang didapat harus diekivalensikan dalam Satuan Mobil 

Penumpang (SMP). Pada peraneangan jalan Tol Padalarang - Cileunyi karena 

merupakan daerah datar maka faktor ekivalensinya adalah adalah sebagai berikut : 

1. Jenis kendaraan Car faktor ekivafensinya = 1 SMP 

2. Jenis kendaraan Bus faktor ekivalensinya = 3 SMP 

3. Jenis kendaraan Truck faktor ekivalensinya = 2,5 SMP. 

.~ 
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Hasil perhitungan VJP pada kaki - kaki interchange untuk tahun 1981 dan tahun 

2005 dapat dilihat dalam gambar 3.4. dan 3.5 berikut : 
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Gambar 3.4. VJP dalam SlvIP pacta tahun 1981 
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Gambar 3.5. VJP dalam SMP pada tahun 2005 

Hasil perhitungan	 volume kendaraan yang dilakukan oleh konsultan untuk 

perancangan Jalan Tol Padalarang - Cileunyi pada pos dan hari yang telah 

ditentukan dapat dilihat dalam grafik 3.1. sampai 3.8 berikut : 
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3.6 Pembahasan 

Guna mendapatkan data sebagai pendukung perancangan Jalan Tol 

Padalarang -,c:1nYi perlu sekali dilakukan survei dan analisis lalu lintas kota 

Bandung. Survei dan analisis lalu lintas hams mempunyai sasaran dan metode 

yang tepat agar mendapatkan data yang lengkap dan teliti sehingga perancangan 

yang dihasilkan mampu mendukung beban lalu lintas sampai akhir umur rencana. 

Survei lalu lintas yang dilakukan oleh konsultan adalah sebagai berikut : 

1.	 Perhitungan 1alu lintas. 

Bertujuan untuk mengetahui volume, fluktuasi dan komposisi lalu lintas. 

Survei dilakukan menggunakan metode perhitungan secara manual pada 9 

lokasi pengamatan. Data yang didapat adalah LHR dan VJP. 

2.	 Survei Asal - Tujuan 

Bertujuan untuk me1akukan penelitian terhadap perjalanan penumpang dan 

pergerakan kendaraan. Survei dilakukan pada 4 lokasi pos yang telah 

ditentukan dengan menyebar 36.000 formulir interview. Hasil survei 

didapatkan sample untuk menggambarkan Desire Line Graphs, yang 

menggambarkan pergerakan kendaraan antar zona. 

3.	 Survei kecepatan kendaraan dan waktu perjalanan 

Bertujuan untuk mengetahui kecepatan rata - rata dan waktu peIjalanan di 

sepanjangjalan masuk. Survei dilakukan selama 2 hari pada 16 titik kontrol di 

sepanjang jalan masuk. Hasil yang didapat berupa kecepatan kendaraan pada 

tiap bagianjalan dan hasil tersebut dapat dirata - ratakan. 

---~--- ------! 

i 
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Pelaksanaan survei yang dilakukan konsultan pada pos - pos pengamatan 

hanya dilakukan pada waktu tertentu saja dalam beberapa hari. Hal ini sebenarnya 

belum memenuhi standar survei yang telah ditentukan. Misalnya untuk survei 

LHR, untuk perancangan jalan bebas hambatan dengan layanan yang baik 

digunakan LHR tahunan, sedang untuk perancangan jalan Tol Padalarang -

Cileunyi hanya dilakukan selama beberapa hari yang ditentukan saja. Akan tetapi 

karena alasan keterbatasan dana dan logistik maka survei yang dilaksanakan 

sudah dianggap mewakili survei secara keseluruhan. 

Selain melakukan survei konsultan juga melakukan analisis lalu lintas 

yaitu menentukan proyeksi lalu lintas dan umur rencana. Proyeksi lalu lintas 

untuk lalu lintas sekarang dihitung dengan metode Traffic Assignment Method 

dan hasil survei asal - tujuan. Penambahan lalu lintas dapat diakibatkan oleh 

pertumbuhan nonn~l dan lalu lintas yang dibangkitkan. Pada perkembangannya 

pada tahun mendatang tidalc bisa ditentukan secara pasti, untuk menghitung angka 

tersebut konsuitan mengambil angka dari hasil studi CMP. Untuk analisis umur 

rencana ditetapkan 20 tahun untuk menjaga perubahan dalam tata guna tanah, 

jurnlah penduduk dan ekonomi. Dalam pemilihan metode analisis lalu lintus ini 

konsultan telah menetapkan metode dan angka yang dianggap cocok dan sesuai 

dengan ketentuan sehingga dapat dijadikan standar untuk analisis berikutnya. 

Hasil analisis survei lalu lintas selain untuk. perancangan jalan Tol 

Padalarang - Cileunyi juga digunakan untuk perancangan interchange (termasuk 

Kopo Interchange), dengan hasil analisis dan survei dapat diketahui data lalu 

lintas, proyeksi lalu lintas dan umur rencana dari interchange tersebut. 


