
BABIV 

BENTUKS~PANGSUSUN 

4.1 Umum 

Agar fungsi, kemampuan dan volume pelayanan dari jalan Tol dapat 

beroperasi secara maksimal, maka arus yang masuk dan keluar dari jalan Tol 

tersebut harus dapat terkontrol secara penuh. Dalam hal ini maka cfisiensi 

tergantung dari perencanaan persimpangan. Jalan keluar untuk mengatasi masalah 

ini adalah membuat satu persimpangan tidak sebidang (grade separated) 

Untuk Jalan Tol Padalarang - Cileunyi ini, salah satu titik persimpangan 

yang menghubungkan jalan Tol dengan kota Bandung adalah "Simpang susun 

Kopo" (Kopo Interchange). 

4.2 Fungsi Simpang Susun 

Fungsi dari simpang susun adalah : 

1.	 Merupakan fasilitas membelok untuk kendaraan yang akan keluar masuk jalan 

Tol. 

2.	 Mengurangi kemacetan. 

3.	 Bagi lalu lintas yang menerus tidak perlu untuk mengurangi kecepatan pada 

titik pertemuan, hal ini memberi keuntungan antara lain: penghematan waktu, 

penghematan biaya operasi kendaraan dan kenyamanan. 
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4. Lebih lugas dalam perencanaan, artinya dapat disesuaikan dengan semua sudut 

pertemuan jalan, selain itu dapat meredusir alinyemen vertikal yang terlalu 

tajam. 

4.3 Bagian - bagian Simpang Susun 

Sesuai dengan fungsinya bagian - bagian simpang susun dapat digolongkan 

sebagai berikut : 

a.	 Jalur Utama ("Main Lane") 

Jalur utama adalah jalur yang dibebani lalu lintas terbesar. Jalur utama pada 

simpang susun Kopo ini adalah arah Barat - Timur, yaitu arah Padalarang 

Cileunyi. 

b. Jalur Percepatan/Perlambatan 

Jalur ini berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan dari situasi di belakangnya 

ke situasi di depannya. Jalur percepatan digunakan menuju arus utama ("main 

lane") dan jalur perlambatan digunakan meninggalkan arus utama. 

c.	 Jalur Penghubung ("Ramp") 

.lalur ini adalahjalur penghubung dari duajalur utama. Ada tiga macam ramp: 

1. Hubungan Langsung ("Direct") 

Berbelok langsung ke arah tujuan, sebelum titik pusat simpang susun (lihat 

gambar 4.1). 

Gambar 4.1 : Hubungan langsung ("Ramp Direct") 

---_.. _~ 
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2. Hubungan Setengah Langsung ("Semi Direct") 

Dalam mencapai arah tujuan, melewati ataupun mengelilingi titik pusat 

dahulu dan memotong salah satu arus lain (lihat gambar 4.2). 
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Gambar 4.2 : Hubungan setengah langsung ("Ramp Semi Direct") 

3. Hubungan Tidak Langsung ("Indirect") 

Dalam mencapai arah tujuan, berbelok kearah berlawanan dahulu dan 

memutar 270 0 (lihat gambar 4.3). 
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Gambar 4.3 : Hubungan tidak langsung ("Indirect") 
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4.4 Jenis Simpang Susun 

Simpang susun terdiri dari beberapa tipe. Pemilihan bentuk ditentukan oleh : 

jumlah kaki pada persimpangan, volume lalu lintas yang akan terns dan berbelok, 

topografi, kultur dan inisiatif perencana. Simpang susun direncanakan menurut 

kebutuhan untuk menghasilkan kondisi lalu lintas yang diharapkan. Sebaiknya 

simpang susun yang ada sepanjang jalan bebas hambatan tersebut mempunyai 

pola yang sarna, sehingga si pengendara lebih mudah memahami pola tersebut dan 

dapat lebih mudah melihatjalur untuk keluar darijalan Tol tersebut. Tetapi hal ini 
.'j 

tidaklah berarti bahwa semua simpang susun yang dibuat sepanjang jalan Tol 

tersebut harns terdiri dari satu tipe saja. 

Pada Jalan Tol Padalarang - Cileunyi persimpangan yang terjadi untuk 

menghubungkan Bandung (Jalan Kopo) dengan jalan Tol adalah persimpangan 

tiea kflki. Sistem persimpflnefln denean tiga kaki ini billsllnYll terdiri dari tiga tipc 

yaitu: 

1. Trumpet 

I 
·1
i	 Apabila 2 dari 3 kaki persimpangan adalah jalan yang lurus dan satu kaki yang 

lainnya membentuk sudut yang tidak terlalu kecil dengan jalan tersebut, maka 

pemilihan tipe trumpet lebih tepat (lihat gambar 4.4). 

Gambar 4.4 : Trumpet 
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2. Directional 

Apabila ketiga kaki persirnpangan mempunyai bentuk dan karakter yang sarna 

atau sudut antara 2 kaki kecil dan volume lalu lintas yang besar di ketiga 

kakinya, maka tipe directionallebih sesuai diterapkan (lihat gambar 4.5). 

Gambar 4.5 : Directional. 

3. Bundaran (lihat gambar 4.6) 

Gambar 4.6 : Bundaran. 

Sistern persimpangan pada Simpang susun Kopo ini adalah 3 kaki dan 

simpang susun yang dipilih oleh Konsultan adalah tipe Trumpet 

4.5 Prosedure Perancangan 

Pada perancangan persirnpangan, beberapa faktor yang dianggap besar 

pengaruhnya pada proses seleksi adalah : 
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1. Karakteristik operasi. 

2. Biaya konstruksi . 

. 3., Volume pelayanan terhadap kondisi VJPILHR. 

4. Daerah yang harus dibebaskan. 

5. Keamanan. 

6. Kesederhanaan pada ramp. 

7. Biaya operasi kendaraan. 

8. Pentahapan pembangunan. ,/ 

Beberapa faktor yang diasumsikan sarna nilainya untuk setiap altematif 

adalah: 

1 Keadaan topografi. 

2 Operasi Tol. 

3 Arah arus yang sama. 

4.6 Bentuk Alternatif 

Bentuk - bentuk altematifyang ditawarkan pada pemilihan bentuk simpang 

susun adalah sebagai berikut : 

AltematifI 

Karakteristik operasi dari segala jurusan baik, arus utama Padalarang -

Cileunyi tidak terganggu. Pola ramp tidak membingungkan pengemudi. Biaya 

("initial cost") relatif lebih murah, karena hanya dibangun sebuah jembatan dim 

pembebasan tanah tidak terlalu besar. Pentahapan pembangunan pada ramp dapat 

dilakukan dengan baik sesuai dengan tuntutan volume lalu lintas yang akan 

datang. 
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Kecepatan kendaraan dari A ke C dan C ke B dapat disesuaikan dengan baik. 

Sedangkan kecepatan dan B ke C akan mengalami penurunan yang cukup besar 

karena B adalahjalur utama dan kendaraan harus memasuki loop. Maka dan segi 

keamanan hal ini kurang baik. Biaya operasi kendaraan diperkirakan lebih murah 

karena jalan yang ditempuh pendek dan tidak ada daerah ("weaving") (lihat 

gambar 4.7) 

c 
BandunQ 
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Gambar 4.7: Altematifl 
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Altematif II 

Secara urnum harnpir sarna dengan altematif I, hanya di sisni arus dari B 

ke C lebih kecil dari arus C ke A. Jadi penernpatan loop di sisi kurang cocok atau 

karakteristik operasi tidak sebaik altematifI (lihat garnbar 4.8). 

c 

113483 s~p I 

......., 
]462 smp L 
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A 

1896 smp I 

\ 

Garnbar 4.8 : AltematifII 

~--~ 
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Altematif III 

Karakteristik operasi baik, biaya pembebasan tanah sedikit lebih besar dari 

altematif 1. Untuk arus dari B ke C perubahan kecepatan besar ketika hendak 

memasuki loop, keamanan kurang. Biaya operasi kendaraan besar, sebab adanya 

daerah ("weav~g"). Pentahapan pembangunan dapat dilakukan dengan baik, 
/,--, ./ 

misalnyapenp1'bahan kaki simpang susun (dalam hal ini kaki C diteruskan) 

sehingga akhimya didapat ("type Cloverleaf'). Pola ramp sederhana, sehingga 

tidak membingungkan pengemudi (lihat gambar 4.9). 

u 
B 

Gambar 4.9 : AltematifIII 

k 
J 
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Altematif IV 

Karakteristik operasi cukup baik, dimana arus utama Padalarang - Cileunyi 

tidak terganggu dengan adanya lalu lintas yang akan membelok. Ramp untuk 

membelok dari B ke C agak membingungkan pengemudi, karena kebiasaan kita 

untuk dari B ke A akan mengambil jalur sebelah kanan. Perubahan kecepatan 

untuk membelok dari B ke C cukup besar ketika memasuki loop, jadi biaya 

operasi kendaraan relatif lebih besar, arus dari C ke A masuk dari kanan pada 

highway, kurang baik. Daerah yang harus dibebaskan relatif besar akibat dari 

adanya lengkungan pada jalur utama. Keamanan pengemudi pada daerah loop 

kurang baik, pengembangan simpang susun menjadi sistem 4 kaki agak sukar. 

Biaya konstruksi jembatan lebih murah karena jembatan relatif lebih pendek (lihat 

gambar 4.10). 

c 

~ 
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B 

Gambar 4.10: AltematifIV 

_____-'0 
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AltematifV 

Karakteristik operasi dari sistem directional ini adalah paling baik. Biaya 

konstruksi relatifmahal akibat adanya 3 buahjembatan. Kecepatan rencana relatif 

tinggi untuk membelok,karena tidak ada loop, konsekwensinya jari - jari tikungan 

besar. Daerah yang dibebaskan relatif besar dibandingkan altematif I, Biaya 

operasi kendaraan relatif rendah karena semua proses berbelok adalah langsung 

(lihat gambar 4.11). 

c 

B 

Gambar 4.11 : AltematifV 

---~ 
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Altematif VI 

Karakteristik operasi baik, arus utama tidak. terganggu. Biaya operasl 

relatif mahal karena adanya dua buah jembatan. Keeepatan reneana eukup baik, 

daerah yang dibebaskan relatifbesar. Keamanan berkendaraan eukup aman karena 

tidak adanya loop dan arus yang rnemotong arus utama. Pola ramp eukup 

sederhana dan jelas. Biaya operasi kendaraan hampir sarna dengan altematif I. 

Tahap pembangunan rnenjadi sistem 4 kaki tidak begitu rnudah (lihat gambar 

4.12) 

c 

if--

Gambar 4.12 : Altematif VI. 

1 
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Dari enam altematif bentuk perancangan simpang susun yang diajukan oleh 

konsultan tersebut dipilih altematif perancangan pertama (altematif I) karena 

pertimbangan biaya yang tei-batas dan layanan terhadap lalu lintas yang diberikan 

.cukup baik. 

4.7 Pembahasan 

Agar fungsi, kemampuandan layanan jalan Tol dapat beroperasi dengan 

maksimal maka arus lalu lintas yang keluar masuk hams dikontrol secara penuh. 

Simpang susun sebagai titik kontrol untuk kendaraan yang keluar masuk berfungsi 

untuk mengurangi kemacetan pada titik persimpangan dan memberikan fasilitas 

membelok bagi kendaraan yang keluar masuk jalan Tol. Jadi dengan adanya 

simpang susun ini memberikan keuntungan antara lain penghematan waktu, biaya 

pengoperasian murah <4tp kenyamanan. Simpang susun kopo merupakan titik 
:76"" ? "IV" 1\ \ \ . \0Il~7·.''-.c. :SUi ~,tA:)A p~ 

pertemuan antara Jalan Tol Padalarang - Cileunyi dengan Jalan Kopo yang 
}., ,\t""~}.":,~~... ~:·,"(;:1., f t':'··;·~t"i~r1 ::"'=f 

menghubungkanBa;du~g. Bagi<l.:~' dari simpang susun kopo adalah Jalur utama 
I .,_I"~·~·· Jr(,. ~ l ~l'" ,r.."r.

~~~"~,,,,:.,~' 1\ ..... q.f/l ~ ~) IIC-~~." / .... ,.(.( .. ,} v - ': L ,. ~.~ ("\ ~ 

Cams lalu lintas dan Padalarun1! dun Cileunvit Jalur nerlumbutnn dan nerccnatan 
'l':j,t-· "'71't,7! 

dan Jalur penghubung (ramp). 

Pemilihan jenis simpang susun pada suatu titik pertemuan disesuaikan 

dengan kebutuhan sehingga dapat menghasilkan lalu lintas yang diharapkan, 

selain itu hendaknya dipilih jenis simpang susun yang sarna di sepanjang jalan Tol 

agar pengendara lebih mudah memahami jalur keluar masuk dari jalan Tol 

tersebut. Jenis simpang susun yang dipilih oleh Konsultan untuk simpang susun 

kopo adalah persimpangan tiga kaki. Persimpangan tiga kaki terdiri dari tipe 

Trumpet, Directional dan Bundaran. Dari ketiga tipe tersebut Konsultan 
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mengajukan 6 (enam) altematif bentuk perancangan simpang susun, setelah 

mempertimbangkan banyak hal maka dipilih altematif I yaitu tipe trumpet. 

Pemilihan ini didasarkan atas pertimbangan biaya konstruksi yang relatif murah 

(1 buah jembatan), pembebasan tanah tidak terlalu besar dan pentahapan 

pembangunan pada ramp dapat disesuaikan dengan tuntutan volume lalu lintas 

yang akan datang. Dari pertimbangan lalu lintas : karakteristik operasi dari segala 

jurusan baik, arus utama Padalarang - Cileunyi tidak terganggu, biaya operasi 

kendaraan murah karena jarak yang ditempuh pendek dan tidak ada ("weaving"), 

hanya dan segi keamanan kurang baik karena kendaraan mengalami penurunan 

kecepatan cukup besar saat memasuki loop. 

Dan keenam altematif perancangan ini, bentuk simpang susun yang paling 

baik adalah altematif V yaitu tipe dir~ciionV karena kecepatan rencana relatif 

tinggi untuk membelok kerena tidak ada loop, keamanan baik, biaya operasi 

kendaraan murah karena semua prose membelok langsung, akan tetapi karena 

biaya konstruksi besar (ada 3 buah jembatan) dan pembebasan tanah relatif besar 

Uari - jari tikungan besar) maka altematif V tidak dipilih. 

. I II
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