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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Jaringan Jalan 

Berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, 

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.  

Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem 

jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam 

hubungan hierarkis.  Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 

bahwa: 

1. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang 

terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan 

sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. 

2. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang 

wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan 

dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan pedesaan. 

 

2.2 Klasifikasi Jalan  

 Berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, 

            klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya dibedakan atas : 

1. Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata 

tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna. 

2. Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak 

sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
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3. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-

rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

4. Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan 

kecepatan rata-rata rendah. 

Berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan,  

klasifikasi   jalan berdasarkan status jalan dibagi menurut kewenangan 

pembinaannya,yaitu : 

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam 

sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota 

provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 

2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota 

kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis 

provinsi. 

3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan 

primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota 

kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, 

ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan 

lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam 

wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 

4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 

yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, 

menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan 

antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang 

berada di dalam kota. 

5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan 

dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 
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2.3  Ruas Jalan  

Beberapa ciri dari ruas jalan yang perlu diketahui antara lain 

panjang, jumlah lajur, kecepatan, tipe gangguan hambatan samping, 

kapasitas serta hubungan antara kecepatan dan arus pada ruas jalan tersebut. 

Setiap ruas jalan yang dikodefikasikan harus dilengkapi dengan beberapa 

atribut yang menyatakan perilaku, ciri, serta kemampuan ruas jalan untuk 

mengalirkan arus lalu lintas. Beberapa atribut tersebut adalah panjang ruas, 

kecepatan ruas (kecepatan arus bebas dan kecepatan sesaat), serta kapasitas 

ruas yang dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp) per jam. 

(Tamin, 2000 : 93-95) 

 

2.4  Parameter Arus Lalu Lintas  

Parameter arus lalu lintas merupakan faktor penting dalam 

perencanaan  lalu lintas adalah volume, dan kerapatan lalu lintas. 

1. Volume  

Menurut Alamsyah (2005), Volume adalah jumlah kendaraan yang 

melewati satu titik pengamatan periode waktu tertentu. Pada umumnya 

kendaraan pada suatu ruas jalan terdiri dari berbagai komposisi 

kendaraan, sehingga volume lalu lintas menjadi lebih praktis jika 

dinyatakan dalam jenis kendaraan standar, yaitu mobil penumpang, 

sehingga dikenal istilah satuan mobil penumpang (smp). Untuk 

mendapatkan volume dalam smp, diperlukan faktor konversi dari 

berbagai macam kendaraan menjadi mobil penumpang, yaitu mobil 

penumpang atau emp (ekuivalen mobil penumpang). 

2. Kerapatan 

Kerapatan adalah jumlah kendaraan yang menempati panjang jalan 

yang diamati tersebut. Kerapatan sulit diukur secara pasti. Kerapatan 

dapat dihitung berdasarkan kecepatan dan volume. (Alamsyah : 2005) 
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         Keterangan : 

             K = Kerapatan lalu lintas (kendaraan/km) 

                     N = Volume lalu lintas (kendaraan/jam) 

                     L = Kecepatan lalu lintas (km/jam)  

 

2.5 Komposisi Lalu Lintas 

Menurut Direktorat Bina Jalan Kota (1997: 5-6), komposisi lalu 

lintas mempengaruhi hubungan kecepatan – arus. Jika arus dan kapasitas 

dinyatakan dalam kend/jam, yaitu bergantung pada rasio sepeda motor dan 

kendaraan berat dalam arus lalu lintas. Jika arus dinyatakan dalam satuan 

mobil penumpang (smp) maka kecepatan kendaraan ringan dan kapasitas 

(smp/jam) tidak dipengaruhi oleh komposisi lalu lintas. Komposisi lalu 

lintas menurut Direktorat Bina Jalan Kota (1997 : 5-17) adalah : 

1. Kendaraan ringan (Light Vehicle / LV) meliputi kendaraan bermotor 2 

as beroda empat dengan jarak as 2,0–3,0 termasuk mobil penumpang, 

mikrobis, pick-up, truk kecil, jeep sesuai sistem klasaifikasi Bina 

Marga. 

2. Kendaraan berat (Heavy Vehicle / HV) meliputi kendaraan motor 

dengan jarak as lebih dari 3,5 m biasanya beroda lebih dari empat 

(termasuk bis, truk dua as, truk tiga as, dan truk kombinasi). 

3. Sepeda Motor (Motor cycle / MC) Meliputi kendaraan bermotor roda 

2 atau tiga (termasuk sepeda motor dan kendaraan roda tiga sesuai 

sistem klasifikasi Bina Marga) 

Pengaruh kendaraan tidak bermotor dimasukkan sebagai kejadian 

terpisah dalam faktor penyesuaian hambatan samping. Semua nilai arus lalu 

lintas (per arah dan total) diubah menjadi satuan mobil penumpang (smp) 

dengan menggunakan ekuivalen mobil penumpang (smp). Nilai ekuivalen 

untuk masing-masing kendaraan bergantung pada tipe jalan dan arus lalu 
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lintas total yang dinyatakan dalam kend/jam. untuk mobil penumpang dan 

kendaraan ringan yang sasisnya mirip, emp = 1,0. (Direktorat Bina Jalan 

Kota, 1997 : 5-38). 

 

Tabel 2.1 Nilai Emp untuk Jalan Perkotaan Tak Terbagi 
Tipe jalan : 

Jalan tak terbagi 

Arus lalu 

lintas Total 2 

arah 

(kend/jam) 

Emp 

 

HV 

MC 

Lebar jalur lalu lintas Wc (m) 

≤ 6 > 6 

Dua lajur tak 

terbagi (2/2 UD) 

0 

≥ 1800 

1.3 

1.2 

0.5 

0.35 

0.4 

0.25 

empat lajur tak 

terbagi (4/2 UD) 

0 

≥ 3700 

1.3 

1.2 

0.40 

0.25 

Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-38 

 

Tabel 2.2 Nilai Emp untuk Jalan Perkotaan Terbagi dan Satu Arah 
Tipe jalan : 

Jalan satu arah 

dan jalan terbagi 

Arus lalu lintas Total 2 

arah (kend/jam) 

Emp 

 

HV 

 

MC 

 

Dua lajur satu arah 

(2/1)  

Empat lajur terbagi 

(4/2 D) 

0 

≥ 1050 

1.3 

1.2 

0.40 

0.25 

Tiga lajur satu arah 

(3/1)   

Enam lajur terbagi 

(6/2 D) 

0 

≥ 1100 

1.3 

1.2 

0.40 

0.25 

Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-38 

 

2.6 Hambatan samping  

Menurut Direktorat Bina Jalan Kota (1997: 5-7), Hambatan samping  

adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas yang berasal dari aktivitas 

samping segmen jalan seperti pejalan kaki, angkutan umum, dan kendaraan 

lain berhenti, kendaraan tak bermotor, kendaraan masuk dan keluar dari 

fungsi tata guna lahan di samping jalan. 

Untuk menyederhanakan peranannya maka tingkat hambatan 

samping dikelompokkan dalam lima kelas dari sangat rendah sampai sangat 

tinggi sebagai fungsi dari frekuensi kejadian hambatan samping sepanjang 

segmen jalan yang diamati. 
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Tabel 2.3 Penentuan Kelas Hambatan Samping 
Frekuensi 

Berbobot 

Kejadian 

Kejadian Khusus Kelas Hambatan 

Samping 

< 100 Pemukiman, hampir tidak ada kegiatan Sangat Rendah VL 

100-299 Pemukiman, beberapa angkutan umum 

dan lain-lain 

Rendah L 

300-499 Daerah industri dengan pertokoan di sisi 

jalan 

Sedang M 

500-899 Daerah komersial dengan aktivitas di sisi 

jalan yang tinggi 

Tinggi H 

> 900 Daerah komersial dengan aktivitas pasar 

sisi jalan yang sangat tinggi 

Sangat tinggi VH 

Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-10 

 

Tabel 2.4 Nilai dari Masing-masing Hambatan Samping 
1. Pejalan kaki 0.5 

2. Kendaraan umum berhenti 1.0 

3. Kendaraan keluar/masuk 

jalan 

0.7 

4. Kendaraan tak bermotor 0.4 

Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-10 

 

2.7 Kinerja Jalan 

Kinerja jalan adalah kemampuan dari suatu ruas jalan bisa 

menjalankan berdasarkan sesuai fungsinya tanpa ada hambatan dalam 

melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. (Kolinug : 

2013) 

     Menurut Tamin, kinerja jalan dapat diterangkan sebagai berikut : 
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Tabel 2.5 Nilai NVK (Nisbah Volume dan kapasitas) pada berbagai 

Kondisi 
NVK Keterangan 

< 0.8 Kondisi stabil 

0.8 – 1.0 Kondisi tidak stabil 

> 1 Kondisi kritis 

     Sumber : Tamin (2000)  

 

Menurut MKJI beberapa parameter yang digunakan dalam 

menentukan kinerja ruas jalan sebagai berikut : 

 

2.7.1 Kecepatan Arus Bebas (FV) 

Berdasarkan MKJI 1997 Kecepatan arus bebas (FV) didefinisikan 

sebagai kecepatan pada tingkat arus nol yaitu kecepatan yang akan dipilih 

pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh 

kendaraan bermotor lain di jalan. Persamaannya sebagai berikut : 

 

  Keterangan : 

FV = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan   

(km/jam). 

Fvo = Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan pada jalan yang diamati 

(km/jam). 

FVw = Penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan (km/jam). 

FFVsf = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu. 

FFVcs = Faktor penyesuaian kota.  

Menurut Direktorat Bina Jalan Kota (1997 : 5-44), penentuan 

kecepatan arus bebas (Fvo) untuk kendaraan ringan dengan menggunakan 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.6 Faktor Kecepatan Arus Bebas Dasar / Fvo 
Tipe jalan/tipe 

aliyenmen 

(kelas jarak 

pandang) 

Kecepatan arus bebas dasar (Fvo) (km/jam) 

Kendaraan 

ringan (LV) 

Kendaraan 

berat (HV) 

Sepeda 

motor 

(MC) 

Semua 

kendaraan(rata

-rata) 

Enam lajur 

terbagi (6/2 D) 

atau 

Tiga lajur satu 

arah (3/1) 

61 52 48 57 

Empat lajur 

terbagi (4/2 D) 

atau 

Dua lajur satu 

arah (3/1) 

57 50 47 55 

Empat lajur tak 

terbagi (4/2 UD) 

53 46 43 51 

Dua lajur tak 

terbagi (2/2 UD) 

44 40 40 42 

Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-44 

 

Menurut Direktorat Bina Jalan Kota (1997 :5-45), berikut adalah 

nilai faktor dari penyesuaian kecepatan arus bebas untuk jalur lalu lintas 

(FVw) yang ditentukan berdasarkan lebar jalur efektif (Wc) yang didapat 

dari pengukuran di lapangan menggunakan tabel 2.7. 

 

        Tabel 2.7 Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Lebar Jalur Lalu 

Lintas 
Tipe Jalan Lebar jalur lalu lintas efektif jalur 

lalu lintas (Wc) (m) 

FV 

 

 

Empat lajur terbagi atau jalan 

satu arah 

Per lajur 

3.00 

3.25 

3.50 

3.75 

4.00 

 

-4 

-2 

0 

2 

4 

 

 

 

Empat lajur tak terbagi 

Per lajur 

3.00 

3.25 

3.50 

3.75 

4.00 

 

-4 

-2 

0 

2 

4 
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Dua lajur tak terbagi 

Total 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

-9.5 

-3 

0 

3 

4 

6 

7 

  Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 :5-45 

 

Menurut Bina Jalan Kota (1997:5-46), berikut adalah faktor  

penyesuaian kecepatan arus bebas untuk hambatan samping dapat 

menggunakan tabel berikut. 

 

Tabel 2.8 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk  Pengaruh  

Hambatan Samping dan Lebar Bahu (FFVsf) pada Kecepatan Arus 

Bebas Kendaraan Ringan untuk Jalan Perkotaan dengan Bahu. 
Tipe jalan Kelas 

hambatan 

samping (SFC) 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan 

lebar bahu (FFVsf) 

Lebar bahu efektif rata-rata / Ws (m) 

< 0.5 1.0 1.5 >2.0 

Empat lajur 

terbagi (4/2 D) 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang  

Tinggi 

Sangat tinggi 

1.02 1.03 1.03 1.04 

0.98 1.00 1.02 1.03 

0.94 0.97 1.00 1.02 

0.89 0.93 0.96 0.99 

0.84 0.88 0.92 0.96 

Empat lajur tak 

terbagi (4/2 UD) 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

1.02 1.03 1.03 1.04 

0.98 1.00 1.02 1.03 

0.93 0.96 0.99 1.02 

0.87 0.91 0.94 0.98 

0.80 0.86 0.90 0.95 

Dua lajur tak 

terbagi (2/2 UD) 

atau jalan satu 

arah 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

1.00 1.01 1.01 1.01 

0.96 0.98 0.99 1.00 

0.90 0.93 0.96 0.99 

0.82 0.86 0.90 0.95 

0.73 0.79 0.85 0.91 

Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-46 

 

Menurut Direktorat Bina Jalan Kota (1997:5-48), faktor    

penyesuaian    arus bebas untuk ukuran kota dapat dilihat dari tabel 2.8 di 

bawah ini. 
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Tabel 2.9 Faktor Penyesuaian untuk Pengaruh Ukuran Kota pada 

Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan (FFVcs), Jalan Perkotaan. 
Ukuran kota (juta penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 

< 0.1 

0.1 – 0.5 

0.5 – 1.0 

1.0 – 3.0 

> 3.0 

0.90 

0.93 

0.95 

1.00 

1.03 

Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-48 

 

 

2.7.2 Kapasitas 

Berdasarkan MKJI 1997 Kapasitas didefinisikan sebagai arus 

maksimum  melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan 

jam pada kondisi tertentu. Untuk jalan dua lajur dua arah, kapasitas 

ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan 

dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per 

lajur. Persamaan dasar untuk menentukan kapasitas adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan :  

C = Kapasitas (smp/jam) 

CO = Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCW = Faktor penyesuaian lebar jalan 

FCSP = Faktor penyesuaian pemisah arah  

FCSF = Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan/kereb 

FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Tabel 2.10 Kapasitas Dasar (Co) Jalan Perkotaan 
Tipe jalan Kapasitas dasar (smp/jam) 

Empat lajur terbagi atau jalan 

satu arah 

1650 

Empat lajur tak terbagi 1500 

Dua lajur tak terbagi 2900 

     Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-50 

 

Menurut Direktorat Bina Jalan Kota (1997:5-51), faktor   

penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas berdasarkan lebar lalu 

lintas efektif dapat ditentukan sesuai tabel 2.11. 

 

Tabel 2.11 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Lebar Jalur Lalu 

Lintas (FCw) untuk Jalan Perkotaan. 
Tipe Jalan lebar efektif jalur lalu 

lintas (Wc) (m) 

FCW 

Empat lajur 

terbagi atau 

jalan satu arah 

Per lajur 

3.00 

3.25 

3.50 

3.75 

4.00 

 

0.92 

0.96 

1.00 

1.04 

1.08 

Empat lajur 

tak terbagi 

Per lajur 

3.00 

3.25 

3.50 

3.75 

4.00 

 

0.91 

0.95 

1.00 

1.05 

1.09 

Dua lajur tak 

terbagi 

Total kedua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

0.56 

0.87 

1.00 

1.14 

1.25 

1.29 

1.34 

Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-51 

 

Menurut Direktorat Bina Jalan Kota, (1997 : 5-52), faktor 

penyesuaian    kapasitas untuk pemisah arah (FCsp) untuk jalan dua lajur 

dua arah (2/2) dan empat lajur dua arah (4/2) tak terbagi ditentukan dengan 

menggunakan tabel 2.12. 
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Tabel 2.12 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pemisah Arah (FCsp) 
Pemisah arah SP (%-%) 50-50 55-45 60-40 65-35 70-

30 

FCsp Dua lajur (2/2) 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88 

Empat lajur (4/2) 1.00 0.985 0.97 0.955 0.94 

 Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-52 

 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping  berdasarkan 

lebar   bahu efektif (Ws) dan kelas hambatan samping (SFC) pada kapasitas 

jalan perkotaan dengan bahu. (Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-53). 

 

Tabel 2.13 Faktor Penyesuaian untuk Hambatan Samping (FCsf) 
Tipe 

jalan 

Kelas 

hambatan 

samping 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan 

lebar bahu FCsf 

Lebar bahu efektif Ws 

< 0.5 1.0 1.5 >2.0 

4/2 

D 

VL 

L 

M 

N 

VH 

0.96 

0.94 

0.92 

0.88 

0.84 

0.98 

0.97 

0.95 

0.92 

0.88 

1.01 

1.00 

0.98 

0.95 

0.92 

1.03 

1.02 

1.00 

0.98 

0.96 

4/2 

UD 

VL 

L 

M 

N 

VH 

0.96 

0.94 

0.92 

0.87 

0.80 

0.99 

0.97 

0.95 

0.91 

0.86 

1.01 

1.00 

0.98 

0.94 

0.90 

1.03 

1.02 

1.00 

0.98 

0.95 

2/2 

atau 

jalan 

satu 

arah 

UD 

VL 

L 

M 

N 

VH 

0.94 

0.92 

0.89 

0.82 

0.73 

0.96 

0.94 

0.92 

0.86 

0.79 

0.99 

0.97 

0.95 

0.90 

0.85 

1.01 

1.00 

0.98 

0.95 

0.91 

  Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-53 

 

Faktor penyesuaian untuk ukuran kota (FCcs) dengan menggunakan 

tabel 2.14 
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Tabel 2.14 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCcs) 

pada Jalan Perkotaan 
Ukuran kota (juta penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 

< 0.1 0.86 

0.1 – 0.5 0.90 

0.5 – 1.0 0.94 

1 – 3.0 1.00 

> 3.0 1.04 

    Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1997 : 5-55 

  

2.7.3 Derajat Kejenuhan 

Menurut Direktorat Bina Jalan Kota (1997 : 5-19), derajat kejenuhan  

didefinisikan sebagai  rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai 

faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan 

sebab nilai DS dapat menunjukkan jaringan jalan tersebut bermasalah atau 

tidak. Nilai DS yang ideal adalah < 0.80. Jika nilai DS > 0.80, maka arus 

lalu lintas dikatakan jenuh. 

Persamaan dasar yang digunakan untuk menentukkan derajat 

kejenuhan adalah : 

DS = Q/C 

Keterangan : 

DS = Derajat Kejenuhan 

Q = Nilai arus lalu lintas 

C = Kapasitas jalan 

 

2.7.4 Kecepatan Tempuh  

Manual kapasitas jalan Indonesia, 1997 analisis kecepatan dilakukan 

berdasarkan  tinjauan, yaitu kecepatan arus bebas dan kecepatan yang 

sesungguhnya. Kecepatan arus bebas (FV) yaitu kecepatan pada tingkat arus 

nol yaitu tidak ada kendaraan yang lewat. 
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Sedangkan kecepatan tempuh merupakan kecepatan rata-rata arus 

lalu lintas di hitung dari panjang jalan dibagi waktu tempuh rata-rata yang 

kendaraan yang melalui segmen jalan.  

Kecepatan tempuh didapat dengan menggunakan grafik hubungan 

antara derajat kejenuhan (DS) dan kecepatan arus bebas (FV). 

 

 

Gambar 2.1 Kecepatan sebagai Fungsi DS untuk Jalan 2/2 UD 
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      Gambar 2.2 Kecepatan Fungsi DS untuk Jalan Banyak Lajur Satu Arah 

 

2.7.5 Waktu Tempuh 

Menurut MKJI 1997, waktu tempuh (TT) adalah waktu rata-rata  

yang digunakan kendaraan untuk menempuh segmen jalan dengan panjang 

tertentu, termasuk tundaan, waktu henti, waktu tempuh rata-rata kendaraan 

di dapat dari hubungan antar kecepatan (V) dan panjang segmen jalan (TT). 

TT = L / V 

                 Keterangan : 

     V = Kecepatan rata-rata ruang LV (km/jam) 

     L = Panjang segmen (km) 

    TT = Waktu tempuh rata-rata LV panjang segmen jalan (jam) 

 

2.8     Analisa 5 tahun yang akan datang 

Untuk mengetahui jumlah pada tahun yang akan datang digunakan 

metode proyeksi geometri. Metode ini menggunakan asumsi bahwa 

pertumbuhan akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar 
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perhitungan bunga majemuk. (Lembaga Demografi FE UI, 1981) 

Persamaannya sebagai berikut : 

Pn = Po ( 1 + r )n       

     Dengan : 

     Pn = Jumlah yang akan datang 

     Po = Jumlah saat ini 

     n = tahun yang akan datang 

     r = Persentase pertumbuhan  

 

 


