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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Jalan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.38.Tahun 2004. Jalan 

adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, 

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta 

api, jalan lori, dan jalan kabel.  

Direktorat Jenderal Bina Marga (1997) menjelaskan, Ruas Jalan adalah 

jalur yang terbatas mengikuti suatu rute tertentu seperti halnya jalan raya (diantara 

dua persimpangan). 

2.2 Kajian Simpang 

 Persimpangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua 

system jalan.Persimpangan jalan dapat didefinisikan sebagai daerah umum 

dimana dua jalan atau lebih bergabung atau bersimpangan, termasuk jalan dam 

fasilitas tepi jalan untuk pergerakan lalu lintas didalamnya. (Khisty dan Lall, 

2003 : 274) 

 Persimpangan adalah bagian terpenting dari system jaringan jalan yang 

secara umum kapasitas persimpangan dapat dikontrol dengan mengendalikan 

volume lalu lintas dalam system jaringan tersebut.Pada perinsipnya 

persimpangan adalah pertemuan dua atau lebih jaringan jalan. (Alamsyah, 

2005 : 89) 

 Simpang secara umu dibagi menjadi dua bagian, yaitu : simpang 

sebidang dan simpang tak sebidang. (Hobbs, 1979:456). 

a) Simpang Sebidang  

Simpang yang dimaksud adalah pertemuan satu bidang antara 

dua jalur atau lebih pada jalan raya.Pertemuan jalan yang memiliki 

semua gerakan membelok, maka jumlah simpang pada jalan tersebut 

tidak boleh lebih dari empat lengan, demi kesederhanaan dalam 
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perencanaan dan pengoperasiannya.Hal ini untuk membatasi titik 

konflik dan membantu pengemudi untuk mengamati keadaan (Hobbs, 

1979:456). 

Simpang sebidang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 

1) Simpang Bersinyal 

Simpang bersinyal adalah simpang yang dikendalikan oleh 

sinyal lalu lintas.Sinyal lalu lintas merupakan peralatan pengatur lalu 

lintas yang menggunakan tenaga listrik, rambu dan marka jalan untuk 

mengarahkan atau memperingatkan pengemudi kendaraan bermotor, 

pengendara sepeda, atau pejalan kaki (Oglesby dan Hick, 1982). 

2) Simpang Tak Bersinyal  

Jenis simpang jalan yang paling banyak dijumpai diperkotaan 

adalah simpang jalan tak bersinyal.Jenis ini cocok diterapkan apabila 

arus lalu lintas dijalan minor dan pergerakan membelok sedikit.Namum 

apabila arus lalu lintas di jalan utama sangat tinggi sehingga resiko 

kecelakaan bagi pengendara di jalan minor meningkat, maka 

dipertimbangkan adanya sinyal lalu lintas. (Munawar, 2006) 

b) Simpang Tak Sebidang 

Simpang tak sebidang biasanya menyediakan gerakan 

membelok tanpaberpotongan, maka dibutuhkan tikungan yang besar 

dan sulit serta biaya yang mahal. Pertemuan jalan tak sebidang juga  

membutuhkan daerah yang luas serta penempatan dan tata letaknya 

sangat dipengaruhi oleh topografi. Contoh keragaman tipe pertemuan 

jalan tak sebidang antara lain adalah Bundara dan laying-layang atas, 

pertigaan bentuk Y dimodifikasi satu jembatan, pertigaan bentuk T 

dimodifikasi tiga jembatan, dan sebagainya. (Hobbs, 1979 :467-468). 

2.3 Kinerja Simpang Bersinyal 

 Direktorat Jendral Bina Marga (1997:2-38) menjelaskan bahwa 

kinerja simpang bersinyal dapat diketahui melalui prosedur perhitungan 

dengan parameter umum sebagai berikut :  
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2.3.1. Data Masukan 

1. Kondisi Geometrik dan Lingkungan 

Perhitungan dikerjakan secara terpisah untuk setiap pendekat.Satu lengan 

simpang dapat terdiri lebih dari satu pendekat, yaitu dipisahkan menjadi dua 

atau lebih sub pendekat.Hal ini terjadi jika gerakan belok-kanan dan/atau 

belok-kiri mendapat sinyal hijau pada fase yang berlainan dengan lalu-lintas 

yang lurus, atau jika dipisahkan secara fisik dengan pulau-pulau lalu-lintas 

dalam pendekat. Lebar efektif (We) ditetapkan dengan mempertimbangkan 

denah dari bagian masuk dan keluar suatu simpang dan distribusi dari 

gerakan gerakan membelok. (Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 2-10). 

2. Kondisi Arus Lalu Lintas  

Data lalu lintas dibagi dalam tipe kendaraan tidak bermotor (UM), sepeda 

motor (MC), kendaraan ringan (LV) dan kendaraan berat (HV). Arus lalu lintas 

tiap approach dibagi dalam tiap pergerakan, antara lain : gerakan belok ke 

kanan, belok kiri dan lurus. Gerakan belok kiri pada saat lampu merah (left turn 

on red, LTOR) diijinkan jika mempunyai lebar approach yang cukup sehingga 

dapat melintasi antrian pada kendaraan yang lurus dan belok kanan. Setiap 

approach harus dihitung perbandingan belok kiri (PLT) dan perbandingan kanan 

(PRT), yang diformulasikan dibawah ini. 

PLT = LT/QTOTAL                         (2.1) 

PRT = RT/QTOTAL                     (2.2) 

 (Direktorat jendral Bina Marga, 1997 : 2-10) 

Tabel  2.1 Nilai Emp Untuk Jenis Kendaraan Berdasarkan Pendekat 

Tipe kendaraan 
Emp 

Pendekat terlindung Pendekat terlawan 

Kendaraan ringan (LV) 

Kendaraan berat (HV) 

Sepeda motor (MC) 

1.0 

1.3 

0.2 

1.0 

1.3 

0.4 

Sumber :  MKJI, 1997 
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2.3.2. Persinyalan  

1. Fase Sinyal 

Jumlah fase yang baik adalah fase yang menghasilkan kapasitas besar dan rata-

rata tundaan rendah. Bila arus belok kanan dari suatupendekat yang di tinjau 

dan atau arah berlawanan terjadipada fase yang sama dengan arus berangkat 

lurus dan belok kiri dari endekat tersebut maka arus ini dinyatakan sebagai 

Sim

bol 

Jenis 

Kendaraan 

Spesifikasi 

LV Kendaraan 

Ringan 

Kendaraan bermotor 

ber as dua dengan 4 

roda dan dengan jarak 

as 2,0-3,0 m meliputi: 

sedan, oplet, mikrobis, 

pick-up dan truk kecil 

HV Kendaraan 

Berat 

Kendaraan bermotor 

dengan lebih dari 4 

roda meliputi bis, truk 

2 as, truk 3 as dan truk 

kombinasi 

MC Sepeda 

Motor 

Kendaraan bermotor 

dengan 2 atau 3 roda 

(meliputi sepeda motor 

dan kendaraan roda 3 

UM Kendaraan 

Tak 

Bermotor 

Kendaraan dengan roda 

yang digerakkan oleh 

orang atau hewan 

meliputi : sepeda, 

becak, kereta kuda, dan 

kereta dorong 
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oppsosed. Sedangkan arus belok kanan yang dipisahkan fasenya dengan arus 

lurus atau belok kanan tidak diizinkan makan arus dinyatakan protected. 

2. Waktu Antar Hijau 

Waktu antara berakhirnya hijau suatu fase dengan berawalnya hijau fase 

berikutnya. Panjang waktu antar hijau diperoleh dari waktu pengosongan dan 

masuk dari arus lalu lintas yang konflik dengan mengacu pada titik konflik. 

Kegunaannya untuk menjamin agar kendaraan terakhir suatu fase melewati 

titik konflik kritis sebelum kendaraan pertama fase berikutnya melewati titik 

yang sama.Untuk analisa operasional dan perencanaan, disarankan untuk 

membuat suatu perhitungan rinci waktu antar hijau untuk waktu pengosongan 

dan waktu hilang.  Waktu antara hijau (intergreen) dapat dianggap sebagai nilai 

normal berdasarkan nilai tabel 2.2.  

 

Tabel.2.2 Waktu Antara Hijau Untuk Simpang Bersinyal 

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 

 

2.3.3. Penentuan Waktu Sinyal 

1. Lebar Efektif approach 

Perhitungan lebar efektif (We) pada tiap approach didasarkan pada informasi 

tentang lebar approach (WA), lebar entry (WENTRY) dan lebar exit (WEXIT). 

 

 

 

Ukuran 

Simpang 

Rata-rata Lebar 

Jalan 

Nilai Normal Waktu Antara 

Hijau 

Kecil 6-9 m 4 detik / fase 

 Sedang 10-14 m 5 detik / fase 

Besar >15 m >  6 detik / fase 
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2.  Arus Jenuh Dasar 

Nilai arus jenuh dasar (So) untuk setiap pendekat adalah untuk tipe P atau arus 

terlindung, arus jenuh dasar ditentukan sebagai fungsi dari lebar efektif (We). 

(Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 :2-49). 

 So = 600 x We smp/jam ........................................................      (2.3) 

3. Faktor Penyesuaian 

a) Penentuan faktor koreksi untuk nilai arus lalu-lintas dasar kedua tipe 

approach. 

(1) Faktor penyesuain hambatan samping (FSF) di tentukan dengan tabel 3.3. 

 

Tabel.2.3 Faktor Penyesuaian Lingkungan Jalan (FRSU) Untuk Simpang Bersinyal. 

Lingkunga

n Jalan 

Hambatan 

Samping 

(SF) 

Tipe Fase 

 

Rasio kendaraan tak bermotor 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 ≥ 

0.25 

Komersial 

(COM) 

Tinggi 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 0.8 0.75 0.70 

Terlindung 0.94 0.92 0.89 0.85 0.86 0.82 

Rendah Terlawan 0,95 0.90 0.86 0.81 0.76 0.72 

Terlindung 0.95 0.93 0.9 0.89 0.87 0.83 

Pemukiman 

(RES) 

Tinggi Terlawan 0,96 0.91 0.86 0.81 0.78 0.72 

Terlindung 0.96 0.94 0.92 0.99 0.86 0.84 

Sedang Terlawan 0,97 0.92 0.87 0.82 0.77 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 0.78 0.74 
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Terlindung 0.98 0.96 0.94 0.91 0.88 0.86 

Akses 

terbatas 

(RA) 

Tinggi/ 

Sedang/ 

Rendah 

Terlawan 1,00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 

Terlindung 1.00 0.98 0.95 0.93 0.90 0.88 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 

(2) Faktor koreksi ukuran kota (Fcs) dapat ditentukan dari tabel 2.4 

sebagai fungsi dari ukuran kota .  

Tabel.2.4 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FCS) Untuk Simpang Bersinyal 

Ukuran Kota Penduduk (Juta) Faktor Penyesuian (Fcs) 

Sangat Kecil < 0,1 0,82 

Kecil 0,1 – 0,5 0,88 

Sedang 0,5 – 1,0 0,94 

Besar 1,0 – 3,0 1,00 

Sangat Besar > 3,0 1,05 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga (1997) 

(3) Factor koreksi kelandaian (FG), adalah fungsi dari kelandaian lengan 

samping ditentukan dari gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Faktor Penyesuai untuk Kelandaian (FG) Untuk Simpang Bersinyal. 
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(4) faktor koreksi parkir (Fp), adalah jarak dari garis henti kendaraan yang 

parkir pertama dan lebar approach ditentukan dari formula di bawah ini 

atau dperlihatkan dalam gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Faktor Penyesuai Pengaruh parkir Untuk Simpang Bersinyal 

(5) Penentuan faktor koreksi untuk nilai arus jenuh dasar hanya untuk tipe 

pproach P. Faktor koreksi belok kanan (FRT), ditentukan sebagai fungsi 

perbandingan kendaraan yang berbelok kanan (ρRT). Faktor ini hanya 

untuk tipe approach P, jalan dua lalur dan diperlihatkan pada gambar 

2.3. Untuk jalan dua lajur tanpa median, kendaraan yang berbelok 

kanan terlindung tipe approach P, cenderung untuk melewati garis 

tengah sebelum garis henti ketika mengkhari belokannya. Kasus ini 

akan menambahkan arus jenuh dengan perbandingan tinggi di lalu-

lintas belok kanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Faktor Penyesuai Belok Kanan Untuk Simpang Bersinyal 
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(6) faktor koreksi belok kiri (FLT), ditentukan sebagai fungsi perbandingan

belok kiri (ρRT). Faktor ini hanya untuk tipe approach tampa LTOR 

(gambar 2.4). Dalam approach  yang terlindung, tampa pelengkapan untuk 

LTOR, kendaraan yang berbelok kiri cenderung menurun pelan dan dapat 

mengurangi arus jenuh pada approach. Pada umumnya lebih pelan pada 

lalu-lintas dalam approach tipe O dan tidak ada koreksi yang dimasukkan 

pada perbandingan untuk belok kiri.  

Gambar 2.4  Faktor Penyesuai Belok Kiri Untuk Simpang Bersinyal 

b) Perhitungan penilaian arus jenuh

Arus jenuh (S) dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari arus jenuh

dasar (S
0
) dengan faktor penyesuaian (F) untuk penyimpangan dari kondisi

sebenarnya.

S = S
0 

x F
CS 

x F
SF 

x F
G 

x F
P 

x F
LT 

x F
RT 

  .............................................. (2.4) 

Dimana : 

S  = Arus jenuh (smp/jam hijau) 

So  = Arus jenuh dasar (smp/jam hijau) 

FCS= Faktor penyesuaia ukuran kota 

FG = Faktor Penyesuaian kelandaian 

FP  = Faktor penyesuaian parkir 

FSF = Faktor penyesuaian hambatan samping 

FLT= Faktor penyesuaian belok kiri 

FRT= Faktor penyesuaian belok kanan 
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4. Rasio Arus Jenuh 

Rasio Arus (FR) Merupakan rasio arus terhadap arus jenuh. Rasio arus jenuh 

masing-masing pendekat dapat diketahui dengan persamaan berikut:  

FR = Q/S  ........................................................... (2.5) 

Rasio arus simpang sebagai jumlah rasio arus kritis dari nilai-nilai FR 

(tertinggi) untuk semua fase sinyal yang berurutan dalam suatu siklus. IFR 

dapat dihitung dengan persamaan berikut:  

IFR = (FR)crit  .................................................................... (2.6) 

Rasio Fase (PR) Merupakan rasio arus kritis dibagi dengan rasio arus simpang. 

Rasio Fase dapat dihitung dengan persamaan berikut:  

PR = FR
CRIT

/IFR .................................................................. (2.7)           

5. Waktu Siklus dan Waktu Hjau 

a. Waktu siklus yaitu selang waktu untuk urutan perubahan sinyal yang lengkap 

(yaitu antara dua awal hijau yang berurutan pada fase yang sama). 

cua = (1.5 x LTI + 5)/(1-IFR)   .............................................. (2.8) 

b. Waktu hijau yang lebih pendek dari 10 detik harus dihindari karena 

berakibat munculnya pelanggaran lampu merah dan kesulitan bagi pejalan 

kaki dan penyebrangan jalan.  

gi = (cua – LTI) x PRi    ................................................... (2.9) 

c. Waktu siklus yang disesuaikan (c) berdasarkan pada waktu hijau yang 

diperoleh dan dibulatkan dan waktu hilang (LTI). Waktu siklus disesuaikan 

dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:  

c = ∑ g + LTI   ............................................................... (2.10) 

 

2.3.4. Kapasitas Simpang Bersinyal 

 Menurut Dirjen Bina Marga (1997 : 2-61), Kapasitas dasar didefinisikan 

sebagai volume maksimum per jam dari kendaraan yang melalui suatu potongan 

melintang jalan (untuk jalan dua lajur) atau per lajur (untuk jalan multi lajur) pada 

kondisi jalan dan lalu lintas yang ideal. 

Nilai kapasitas (C), dapat dihitung dengan rumus dibawah ini : 

 C = S x g/c………………………………………….. (2.11) 
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 Dimana : 

  S = Arus jenuh yang disesuaikan (smp/jam hijau) 

  g = Waktu hijau (det) 

  c = Waktu siklus 

 

2.3.5. Derajat Kejenuhan (DS) 

 Menurut Dirjen Bina Marga (1997 : 2-61), Derajat kejenuhan adalah 

rasio dari arus lalu lintas terhadap kapasitas. Derajat kejenuhan (DS) dapat 

diperoleh dengan rumus dibawah ini : 

 DS = Q/C…………………………………………… (2.12) 

Dimana : 

 DS= Derajat kejenuhan 

 Q= Nilai arus lalu lintas 

 C= Kapasitas jalan 

Nilai DS untuk kondisi ideal adalah < 0.85, jika nilai DS > 0.85 maka arus 

lalu lintas dikatakan jenuh (macet). 

 
 

2.3.6. Panjang Antrian (QL) 

Panjang antrian didefinisikan sebagai panjang antrian kendaraan pada suatu 

pendekat. Untuk mendapat nilai panjang antrian (QL), terlebih dahulu mencari 

nilai jumlah yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ
1
), jumlah antrian yang 

datang selama fase merah (NQ
2
), jumlah kendaraan antrian (NQ) dan nilai 

penyesuaian NQ(NQ
max

) 

Gunakan hasil dari perhitungan derajat kejenuhan untuk menghitung jumlah 

antrian kendaraan (smp) yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ
1
)  

Untuk DS ≤ 0.5, NQ1 = 0 dan Untuk DS > 0.5 digunakan rumus : 

NQ1 =  0.25 x C x[(DS − 1)  +  √(DS − 1)2 +  8x (DS − 0.5) C⁄ ]......... (2.13) 

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

dengan formula berikut : 



17 
 

 
 

NQ2 = c x 
1−GR

1−GR x DS
 x

Q

3600
  .......................................................... (2.14) 

NQ = NQ
1 

+ NQ
2 

 .......................................................................... (2.15)  

Untuk menentukan NQmax dapat dicari dari gambar dibawah ini, dengan 

menghubungkan nilai NQ dan probabilitas overloading PoL (%). Untuk 

merencanakan dan desain disarankan nilai PoL < 5 % sedangkan untuk 

operasional disarankan PoL 5 – 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Perhitungan jumlah antrian (NQmax) dalam smp Untuk Simpang 

Bersinyal 

Perhitungan panjang antrian (QL) didapat dari perkalian antara NQmax 

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

(Wentry), yang dirumuskan dibawah ini.  

QL = 
NQ max x 20

Wentry
 (meter)............................................... (2.16) 

2.3.7. 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 

berdasarakan rumus berikut ini. 

NS=0.9x
NQ

Qxc
x(3600)  ...................................................................... (2.17) 
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Jumlah kendaraan yang berhenti (Nsv) pada masing-masing pendekat 

dapat dihitung dengan rumus. 

Nsv = Q x NS (smp/jam) ........................................................... (2.18)  

Angka henti seluruh simpang didapat dengan membagi jumlah 

kendaraan terhenti pada seluruh pendekat dengan arus simpang total Q dalam 

kend/jam. 

NSTOT = 
∑ Nsv

QTOT
   ....................................................................... (2.19) 

2.3.8. Tundaan  

Tundaan lalulintas rata-rata tiap approach ditentukan dengan formula berikut.  

 DT  = c 
0.5 x (1−GR)²

(1−GRxDS)
+ 

NQ1x 3600

C
 ...................................... (2.20) 

Tundaan geometrik rata-rata masing-masing approach (DG) akibat 

perlambatan dan percepatan ketika menunggu giliran pada suatu simpang dan 

dihentikan oleh lampu lalulintas dihitung berdasarkan formula berikut ini. 

DGj = (1 – Psv) x PT x 6 + (Psv x 4)    ......................................... (2.21) 

Tundaan rata-rata (det/smp) adalah penjumlahan dari tundaan lalu-lintas rata-

rata dan tundaan geometrik rata-rata. 

D = DT + DG            ……………...............................................  (2.22) 

Tundaan total (smp.det) adalah perkalian antara tundaan rata-rata dengan arus 

lalu-lintas (DxQ). 

Tundaan rata-rata untuk seluruh simpang (DI) di dapat dengan mebagi jumlah 

nilai tundaan dengan arus total. 

DI = 
N ∑(QxD)

Qtot
(det/smp)  ..................................................... (2.23) 

Tundaan rata-rata dapat digunakan sebagai indikator tingkat pelayanan dari 

masing-masing approach, demikian juga dari suatu simpang secara 

keseluruhan. 
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2.3.9. Indikator Tingkat Pelayanan Simpang 

Tingkat pelayanan simpang adalah ukuran kualitas kondisi lalu lintas yang 

dapat diterima oleh pengemudi kendaraan. Tingkat pelayanan umumnya 

digunakan sebagai ukuran dari pengaruh yang membatasi akibat peningkatan 

volume setiap ruas jalan yang dapat digolongkan pada tingkat tertentu yaitu antara 

A sampai F.    

Tabel 2.5. Kriteria tingkat pelayanan (ITP) untuk simpang bersinyal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


