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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Jaringan Jalan 

Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling 

menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah 

yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. 

(Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006) 

2.2 Ruas Jalan 

Beberapa ciri ruas jalan perlu diketahui, seperti panjang, kecepatan, 

jumlah lajur, tipe gangguan samping, kapasitas, dan hubungan 

kecepatan arus di ruas jalan tersebut. Setiap ruas jalan yang dikodefikasi 

harus dilengkapi dengan beberapa atribut ruas yang menyatakan perilaku, 

ciri, dan kemampuan ruas jalan dalam mengalirkan arus lalul intas. 

Beberapa atribut tersebut adalah panjang ruas, kecepatan ruas (kecepatan 

arus bebas atau kecepatan sesaat), dan kapasitas ruas yang dinyatakan 

dalam bentuk satuan mobil penumpang (smp) per jam. (Tamin, 2000 : 93-

95) 

2.3 Klasifikasi Jalan 

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan 

arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. 

a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

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

dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.  

b. 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. 

c. 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. 
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d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan 

kecepatan rata-rata rendah. (UU No. 38 Tahun 2004) 

2.4 Kapasitas 

Kapasitas ruas jalan didefinisikan sebagai arus lalu lintas 

maksimum yang dapat melintas dengan stabil pada suatu potongan 

melintang jalan pada keadaan (geometrik, pemisahan arah, komposisi lalu 

lintas, lingkungan) 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. (Alamsyah, 2008 : 55) 

2.5 Kinerja 

Menurut (MKJI, 1997 : 3-3) ukuran-ukuran kinerja berikut dapat 

diperkirakan untuk kondisi tertentu sehubungan dengan geometrik, 

lingkungan dan lalu lintas dengan metoda diuraikan dibawah ini:  

a. Kapasitas 

Arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan (tetap) pada 

suatu bagian jalan dalam kondisi tertentu (misalnya: rencana 

geometrik, lingkungan, komposisi lalu lintas dan sebagainya. (MKJI, 

1997 : 1-7) 

b. Derajat Kejenuhan 

Rasio arus lalu lintas terhadap kapasitas. (MKJI, 1997 : 1-7) 

c. Peluang Antrian 

Peluang antrian dengan lebih dari dua kendaraan didaerah pendekat 

yang mana saja, pada simpang tak bersinyal. (MKJI, 1997 : 1-8) 

d. Tundaan 

Waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melewati suatu 

simpang dibandingkan terhadap situasi tanpa simpang. (MKJI, 1997 : 

1-8)
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2.6 Kajian Simpang 

Persimpangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua 

sistem jalan. Persimpangan jalan dapat didefinisikan sebagai daerah umum 

dimana dua jalan atau lebih bergabung atau bersimpangan, termasuk jalan 

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

Lall, 2003 : 290) 

Secara umum terdapat tiga jenis persimpangan, yaitu:  

a. Persimpangan sebidang (intersection at grade) adalah persimpangan 

di mana dua jalan raya atau lebih bergabung, dengan tiap jalan raya 

mengarah keluar dari sebuah persimpangan dan membentuk bagian 

darinya. (Khisty dan Lall, 2003 : 290) 

b. Pembagian jalur jalan tanpa ramp yakni ketika dua jalan atau jalan 

raya bersimpangan satu sama lain pada bidang yang berbeda, tanpa 

hubungan, pengaturannya disebut pemisahan bidang. (Khisty dan Lall, 

2003 : 275) 

c. Persimpangan tidak sebidang/simpang-susun (interchange) digunakan 

ketika dirasa perlu untuk mengakomodasi voleme yang tinggi dari 

arus lalu lintas dengan aman dan efisien melalui persimpangan. 

(Khisty dan Lall, 2003 : 275) 

Berdasarkan (MKJI 1997 : 1-4) simpang menurut jenis fasilitas 

pengatur lalu lintasnya terbagi menjadi dua yaitu simpang bersinyal 

(signalised intersection) dan simpang tak bersinyal (unsignalised 

intersection). 

a. Simpang bersinyal (signalised intersection) adalah persimpangan jalan 

yang pergerakan atau arus lalu lintas dari setiap pendekatnya diatur 

oleh lampu sinyal untuk melewati persimpangan secara bergilir. 

b. Simpang tak bersinyal (unsignalised intersection) adalah pertemuan 

jalan yang tidak menggunakan sinyal pada pengaturannya. 

Setiap simpang mencakup pergerakan lalu lintas terlindung dan lalu 

lintas yang saling berlawanan pada satu atau lebih dari kaki simpang dan 

mencakup juga pergerakan perputaran. Pergerakan lalu lintas ini 
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dikendalikan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis simpangnya. 

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997 : 2-36) 

langkah-langkah dalam menganalisis simpang bersinyal adalah sebagai 

berikut. 

2.7 Data Masukan 

2.7.1 Kondisi Geometrik 

 Berisi tentang informasi lebar jalan, lebar bahu jalan, lebar median 

dan arah untuk tiap lengan simpang. (MKJI, 1997 : 2-8) 

2.7.2 Kondisi Lingkungan 

 Kondisi lingkungan meliputi ukuran kota, tipe lingkungan jalan, 

dan kelas hambatan samping. (MKJI, 1997 : 2-9) 

2.7.3 Kondisi Arus Lalu Lintas 

 Jenis kendaraan dibagi dalam beberapa tipe dan memiliki nilai 

konversi pada tiap pendekat seperti terlihat pada Tabel 2.1. (MKJI, 1997 

: 2-10) 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mendapatkan volume arus lalu lintas maksimum/jam 

puncak, terlebih dahulu sistem satuan volume arus lalu lintas 

diseragamkan/dikonversikan. Satuan volume arus lalu lintas kendaraan 

persatuan waktu dikonversi menjadi satuan mobil penumpang (smp) 

Tabel 2.1 Nilai Konversi Pada Tiap Pendekat 

Tipe Kendaraan Nilai emp untuk tiap 
pendekat 

Terlindung 
(P) 

Terlawan 
(O) 

Kendaraan Ringan (LV) 1,0 1,0 

Bendaraan Berat (HV) 1,3 1,3 

Sepeda Motor (MC) 0,2 0,4 
Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 
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persatuan waktu. Konversi dilakukan dengan cara mengalikan volume 

arus lalu lintas (kendaraan persatuan waktu) dengan nilai ekivalen mobil 

penumpang (emp).  

Contoh: Q = QLV + QHV × EMPHV + QMC × EMPMC 

 

2.8 Penggunaan Sinyal  

2.8.1 Fase Sinyal  

 Fase sinyal umumnya mempunyai dampak yang besar pada tingkat 

kinerja dan keselamatan lalu lintas sebuah simpang daripada jenis 

pengaturan. Waktu hilang sebuah simpang bertambah dan rasio hijau 

untuk setiap fase berkurang bila fase tambahan diberikan. Maka sinyal 

akan efisien bila dioperasikan hanya pada dua fase, yaitu hanya waktu 

hijau untuk konflik utama yang dipisahkan. Tetapi dari sudut 

keselamatan lalu lintas, angka kecelakaan umumnya berkurang bila 

konflik utama antara lalu lintas belok kanan dipisahkan dengan lalu lintas 

terlawan, yaitu dengan fase sinyal terpisah untuk lalu lintas belok kanan. 

(MKJI, 1997 : 2-34) 

2.8.2 Waktu Antar Hijau dan Waktu Hilang 

 Dalam analisis perencanaan, waktu antar hijau (intergreen) dapat 

diasumsikan berdasarkan nilai pada Tabel 2.2 di bawah ini.  

Tabel 2.2 Nilai Normal Waktu Antar Hijau 

Ukuran 
Simpang 

Lebar Jalan Rata-Rata 
(m) 

Nilai Lost Time 
(LTI) 

(detik/fase) 
Kecil 6 – 9 4 

Sedang 10 – 14 5 

Besar > 15 > 6 
Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 

Waktu merah semua yang diperlukan untuk pengosongan pada 

akhir setiap fase harus memberi kesempatan bagi kendaraan terakhir 
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(melewati garis henti pada akhir sinyal kuning) berangkat dari titik 

konflik sebelum kedatangan kendaraan yang datang pertama dari fase 

berikutnya (melewati garis henti pada awal sinyal hijau) pada titik yang 

sama. Apabila periode merah semua untuk masing-masing akhir fase 

telah ditetapkan, waktu hilang (LTI) untuk simpang dapat dihitung 

sebagai jumlah dari waktu-waktu antar hijau (IG), lihat Gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Titik Konflik Kritis dan Jarak untuk Keberangkatan dan  

Kedatangan 

Panjang waktu kuning pada sinyal lalu lintas perkotaan di 

Indonesia biasanya adalah 3,0 detik. (MKJI, 1997 : 2-43 – 2-44) 

2.9 Penentuan Waktu Sinyal 

2.9.1 Pemilihan Tipe Pendekat 

 Pemilihan tipe pendekat (approach) yaitu termasuk tipe pelindung 

(Protected = P) atau tipe terlawan (Opposed = O). (MKJI, 1997 : 2-45) 

 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 
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2.9.2 Lebar Efektif Pendekat 

 Lebar efektif (WE) dari setiap pendekat berdasarkan informasi 

tentang lebar pendekat (WA), lebar masuk (WMASUK) dan lebar keluar 

(WKELUAR). (MKJI, 1997 : 2-48) 

a. Untuk semua tipe pendekat (P dan O)  

Jika WLTOR > 2 meter, maka WE = WMASUK, tidak termasuk belok 

kiri.  

Jika WLTOR < 2 meter, maka WE = WA, termasuk gerakan belok kiri.  

Keterangan: 

WA = lebar pendekat 

WLTOR = lebar pendekat dengan belok kiri langsung  

b. Untuk tipe pendekat (protected = P)  

Jika WKELUAR < WE x (1 - PRT - PLTOR), WE sebaiknya diberi nilai 

baru = WKELUAR  

Keterangan: 

PRT = rasio kendaraan belok kanan  

PLTOR  = rasio kendaraan belok kiri langsung 

2.9.3 Arus Jenuh Dasar (So)  

 Arus jenuh dasar merupakan besarnya keberangkatan antrian di 

dalam pendekat selama kondisi ideal (smp/jam hijau). Lihat Gambar 2.2 

dibawah ini. (MKJI, 1997 : 2-49) 

Untuk tipe pendekat P 

SO = 600 × WE .....................................................................................(2.1)  

Keterangan:  

SO = arus jenuh dasar  

WE = lebar efektif pendekat 
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Gambar 2.2 Arus Jenuh Dasar untuk Pendekat Tipe P 

2.9.4 Faktor Penyesuaian  

 Penetapan faktor koreksi untuk nilai arus lalu lintas dasar kedua 

tipe approach (protected dan opposed) pada simpang adalah sebagai 

berikut. (MKJI, 1997 : 2-53) 

a. Faktor koreksi ukuran kota (FCS), sesuai Tabel 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota 

Penduduk Kota Faktor Penyesuaian Ukuran Kota 
(Kota Jiwa) (FCS) 

> 3,0 1,05 

1,0 - 3,0 1,00 

0,5 - 1,0 0,94 

0,1 -1,0 0,83 

< 0,1 0,82 
Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 
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b. Faktor penyesuaian hambatan samping (FSF) ditentukan sesuai Tabel 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Faktor Koreksi Hambatan Samping 

Lingkungan Jalan Hambatan 
Samping 

Tipe Fase Rasio Kendaraan Tak Bermotor 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,39 ≥ 0,25 

Komersial  
(COM) 

Tinggi Terlawan 0,93 1,29 0,84 0,79 1,28 0,70 

  Terlindung 0,93 0,91 1,29 0,87 0,85 0,81 

Sedang Terlawan 0,94 0,89 0,85 0,79 0,75 0,81 

  Terlindung 0,94 0,92 0,89 1,29 0,86 0,82 

Kecil Terlawan 0,95 1,28 0,86 0,81 0,76 0,72 

  Terlindung 0,95 0,93 1,28 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 0,89 0,86 0,84 

Sedang Terlawan 0,97 0,92 0,95 0,82 0,79 0,73 

  Terlindung 0,97 0,95 0,93 1,28 0,87 0,85 

Kecil Terlawan 0,69 0,93 1,29 0,83 0,79 1,28 

  Terlindung 0,69 0,96 0,94 0,91 1,29 0,86 

Akses Terbatas 
(RA) Tinggi/Sedang/Kecil 

Terlawan 1,00 0,95 1,28 0,85 1,28 0,75 

Terlindung 1,00 0,69 0,69 0,93 1,28 1,29 
Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 
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c. Faktor penyesuaian kelandaian (FG) sesuai Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 Faktor Penyesuaian untuk Kelandaian 

d. Faktor penyesuaian parkir (FP) sesuai Gambar 2.4.  

Gambar 2.4 Faktor Penyesuaian untuk Pengaruh Parkir 

 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 

 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 
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e. Faktor penyesuaian belok kanan (FRT)  

FRT = 1,0 + PRT x 0,26 …………………………………………(2.2) 

PRT = 
RT smp/jam

Total smp/jam
 

Keterangan: 

FRT = faktor penyesuaian belok kanan 

PRT = rasio kendaraan belok kanan 

Atau dapatkan nilainya sesuai Gambar 2.5. 

Gambar 2.5 Faktor Penyesuaian untuk Belok Kanan 

f. Faktor penyesuaian belok kiri (FLT)  

FLT = 1,0 - PRT x 0,16 ……………………………………………(2.3) 

PLT = 
LT smp/jam

Total smp/jam
 

Keterangan: 

FLT = faktor penyesuaian belok kiri 

PLT = rasio kendaraan belok kiri 

Atau dapatkan nilainya sesuai Gambar 2.6. 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 
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Gambar 2.6 Faktor Penyesuaian untuk Belok Kiri 

g.  Nilai arus jenuh  

Jika suatu pendekat mempunyai sinyal hijau lebih dari satu fase, yang 

arus jenuhnya telah ditentukan secara terpisah maka nilai arus 

kombinasi harus dihitung secara proporsional terhadap waktu hijau 

masing-masing fase. 

S = SO x FCS x FSF x FG x FP x FRT x FLT .......................................(2.4)  

Keterangan: 

SO = arus jenuh dasar  

FCS = faktor koreksi ukuran kota  

FSF  = faktor koreksi hambatan samping  

FG  = faktor koreksi kelandaian  

FP  = faktor koreksi parkir  

FRT = faktor koreksi belok kanan 

FLT  = faktor koreksi belok kiri  

2.10 Rasio Arus 

Perbandingan arus lalu lintas dengan arus jenuh (FR), perbandingan 

keduanya menggunakan rumus berikut: 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 
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FR = 
Q
S

 ......................................................................................................(2.5) 

Keterangan:  

FR = rasio arus  

Q  = arus lalu lintas (smp/jam)  

S  = arus jenuh (smp/jam) 

Sedangkan arus kritis dihitung dengan rumus: 

PR = FRcrit
IFR⁄  ........................................................................................(2.6)  

Keterangan: 

PR  = rasio arus  

FRcrit = nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada suatu  

   fase sinyal  

IFR = perbandingan arus simpang Σ(FRcrit)  

2.11 Waktu siklus 

2.11.1 Waktu Siklus Pra Penyesuaian, dihitung dengan rumus:  

cua = (1,5 x LTI+ 5)
(1 - IFR)⁄  ...................................................(2.7) 

Keterangan: 

cua  = waktu siklus pra penyesuaian sinyal (detik)  

LTI  = total waktu hilang per siklus (detik)  

IFR = rasio arus simpang waktu siklus sebelum penyesuaian       

        juga dapat diperoleh dari Gambar 2.7 
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Gambar 2.7 Penetapan Waktu Siklus Sebelum Penyesuaian 

Adapun waktu siklus yang layak untuk simpang adalah 

seperti terlihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Waktu Siklus yang Layak 

Tipe pengaturan Waktu siklus yang layak 
(det) 

2 fase 40 - 80 
3 fase 50 - 100 
4 fase 60 - 130 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 

2.11.2 Waktu Hijau (Green Time)  

 Untuk masing-masing fase menggunakan rumus: 

gi = (cua − LTI ) × PRi  ................................................................(2.8)  

Keterangan: 

gi  = waktu hijau dalam fase-i (detik)  

cua  = waktu siklus pra penyesuaian sinyal (detik)  

LTI  = total waktu hilang per siklus (detik)  

PRi  = perbandingan fase FRkritis/Σ(FRkritis) 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 
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2.11.3 Waktu Siklus yang Telah Disesuaikan (c)  

Berdasarkan waktu hijau yang diperoleh dan telah dibulatkan dan 

waktu hilang (LTI) dihitung dengan rumus: 

c = Σg + LTI .............................................................................(2.9) 

Keterangan: 

 c = waktu siklus sinyal (detik)  

Σg  = total waktu hijau (detik)  

LTI = total waktu hilang per siklus (detik) 

2.12 Penentuan Kapasitas 

Penentuan kapasitas dipengaruhi oleh kapasitas masing-masing 

pendekat dan nilai derajat kejenuhan. Penentuan kapasitas masing-masing 

pendekat dan pembahasan mengenai perubahan-perubahan yang harus 

dilakukan jika kapasitas tidak mencukupi.  

2.12.1 Kapasitas untuk Tiap Pendekat, dihitung dengan rumus: 

C = S × 
g

c⁄  ........................................................................(2.10) 

Keterangan: 

C  = kapasitas (smp/jam)  

S = arus jenuh (smp/jam)  

g = waktu hijau (detik)  

c  = waktu siklus yang disesuaikan (detik)  

2.12.2 Derajat Kejenuhan (DS), dihitung dengan rumus: 

DS = Q/C  .................................................................................(2.11) 

Keterangan: 

DS = derajat kejenuhan 

Q = arus lalu lintas (smp/jam)  

C  = kapasitas (smp/jam)    
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2.13 Perilaku Lalu Lintas  

Hal ini dipengaruhi oleh panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti 

dan tundaan. Panjang antrian adalah jumlah kendaraan yang antri dalam satu 

pendekat. Jumlah kendaraan terhenti adalah jumlah kendaraan dari arus lalu 

lintas yang terpaksa berhenti sebelum melewati garis henti akibat 

pengendalian sinyal. Tundaan adalah waktu tempuh tambahan yang 

diperlukan untuk melalui simpang, tundaan terdiri dari: 

2.13.1 Jumlah Antrian (NQ), dapat dicari dengan formula:  

a. Bila DS > 0,5, maka:  

NQ1 =  0,25 x C x {(DS - 1) + √(DS - 1)
2
+ 8 x (DS - 0,5)

C
}  ..(2.12) 

Keterangan: 

NQ1  = jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau  

     sebelumnya  

C  = kapasitas (smp/jam)  

DS  = derajat kejenuhan  

b. Bila DS < 0,5, maka:  

NQ1 = 0 ...............................................................................(2.13) 

Jumlah antrian kendaraan dihitung, kemudian dihitung jumlah 

antrian satuan mobil penumpang yang datang selama fase merah 

(NQ2) dengan formula:  

NQ2 = c x 1 - GR
1 - GR x DS 

 x Q
3600

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

Keterangan: 

NQ2 = jumlah antrian smp yang datang selama fase merah 

c = waktu siklus (detik)  

GR = gi/c  

DS  = derajat kejenuhan  

Q  = volume lalu lintas (smp/jam)  
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Untuk antrian total (NQ) dihitung dengan menjumlahkan 

kedua hasil tersebut yaitu NQ1 dan NQ2:  

NQ = NQ1 + NQ2  ...............................................................(2.15) 

Keterangan: 

NQ = jumlah rata-rata antrian smp pada awal sinyal hijau  

NQ1 = jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau  

    sebelumnya  

NQ2   = jumlah antrian smp yang datang selama fase merah 

Panjang antrian (QL) dihitung dengan formula: 

QL = NQMAX x  
20

WMASUK
   ....................................................(2.16)  

Keterangan: 

QL = panjang antrian  

NQMAX = jumlah antrian  

WMASUK = lebar masuk  

Nilai NQ max diperoleh dari Gambar 2.8 dengan 

anggapan peluang untuk pembebanan (POL) sebesar 5 % untuk 

langkah perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Perhitungan Jumlah Antrian (NQMAX) dalam smp 
Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) 
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2.13.2 Kendaraan Terhenti (NS)  

Jumlah kendaraan terhenti adalah jumlah kendaraan dari arus lalu 

lintas yang terpaksa berhenti sebelum melewati garis henti akibat 

pengendalian sinyal. Angka henti sebagai jumlah rata-rata per smp 

untuk perancangan dihitung dengan rumus di bawah ini: 

NS = 
(0,9 x NQ)

(Q x c)
x 3600 ............................................................(2.17) 

Keterangan: 

NS  = angka henti (stop/smp) 

NQ  = jumlah rata-rata antrian smp pada awal sinyal hijau  

Q  = arus lalu lintas (smp/jam)  

c  = waktu siklus (detik)  

Perhitungan jumlah kendaraan terhenti (NSV) masing-

masing pendekat menggunakan formula:  

NSV = Q x NS  ..........................................................................(2.18) 

Keterangan: 

NSV  = jumlah kendaraan terhenti (smp/jam) 

Q = arus lalu lintas (smp/jam)  

NS  = angka henti (stop/smp) 

Sedangkan angka henti total seluruh simpang dihitung 

dengan rumus: 

 NSTOTAL =  
ΣNSV

ΣQ⁄  ..............................................................(2.19) 

Keterangan: 

NSTOTAL = angka henti total seluruh simpang (stop/smp) 

ΣNSv = jumlah kendaraan terhenti (smp/jam) 

ΣQ  = arus lalu lintas (smp/jam)  
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2.13.3 Tundaan (Delay) 

Tundaan adalah waktu tempuh tambahan yang diperlukan 

untuk melalui simpang apabila dibandingkan lintasan tanpa melalui 

suatu simpang. Tundaan terdiri dari:  

a. Tundaan Lalu Lintas  

Tundaan lalu lintas adalah waktu menunggu yang 

disebabkan interaksi lalu lintas dengan gerakan lalu lintas yang 

bertentangan. Tundaan lalu lintas rata-rata tiap pendekat 

dihitung dengan menggunakan formula: 

DT = (A x c) + (NQ1 x 3600)
C  ..............................................(2.20) 

Keterangan: 

DT  = rata-rata tundaan lalu lintas tiap pendekat (detik/smp)  

c = waktu siklus yang disesuaikan (detik) 

A  = 1,5 x (1 – GR)2 / (1 – GR x DS)  

C  = kapasitas (smp/jam)  

NQ1  = jumlah smp yang tersisa dari fase hijau  sebelumnya  

         (smp/jam) 

b. Tundaan Geometrik  

Tundaan geometrik disebabkan oleh perlambatan dan 

percepatan kendaraan yang membelok di simpang atau yang 

terhenti oleh lampu merah. Tundaan geometrik rata-rata (DG) 

masing-masing pendekat:  

DG = 

(1 - Psv) x (Pt x 6)
(Psv x 4)⁄   .......................................(2.21) 

Keterangan: 

DG = tundaan geometrik rata-rata (detik/smp) 

PSV  = rasio kendaraan berhenti dalam kaki simpang (= NS)  

PT  = rasio kendaraan berbelok dalam kaki simpang 
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Tundaan rata-rata tiap pendekat (D) adalah jumlah dari 

tundaan lalu lintas rata-rata dan tundaan geometrik masing-

masing pendekat:  

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

Keterangan: 

D  = tundaan rata-rata tiap pendekat (detik/smp) 

DT = rata-rata tundaan lalu lintas tiap pendekat (detik/smp)  

DG = rata-rata tundaan geometrik tiap pendekat (detik/smp)  

Tundaan total pada simpang adalah:  

DTOT = D x Q  ......................................................................(2.23) 

Keterangan: 

DTOT = tundaan total (smp/detik) 

D = tundaan rata-rata tiap pendekat (detik/smp) 

Q  = arus lalu lintas (smp/jam)  

Sedangkan tundaan simpang rata-rata adalah:  

D1 = Σ(Q x D)
ΣQ⁄   .............................................................(2.24) 

Keterangan: 

D1 = tundaan simpang rata-rata (detik/smp) 

D  = tundaan rata-rata tiap pendekat (detik/smp) 

Q = arus lalu lintas (smp/jam) 

2.14 Indeks Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan berdasarkan KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas di Jalan diklasifikasikan sebagai berikut. 

a. Tingkat pelayanan A, dengan kondisi: 

 Arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi. 

 Kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat 

dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan 

maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan. 

 Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya 

tanpa atau dengan sedikit tundaan. 
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b. Tingkat pelayanan B, dengan kondisi: 

 Arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai 

dibatasi oleh kondisi lalu lintas. 

 Kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum 

memengaruhi kecepatan. 

 Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih 

kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. 

c. Tingkat pelayanan C, dengan kondisi: 

 Arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan 

dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi. 

 Kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas 

meningkat. 

 Pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, 

pindah lajur atau mendahului. 

d. Tingkat pelayanan D, dengan kondisi: 

 Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan 

kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh 

perubahan kondisi arus. 

 Kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas 

dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan 

yang besar. 

 Pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam 

menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini 

masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat. 

e. Tingkat pelayanan E, dengan kondisi: 

 Arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume 

lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah. 

 Kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas 

tinggi. 
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 Pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek. 

f. Tingkat pelayanan F, dengan kondisi: 

 Arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang. 

 Kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume sama dengan 

kapasitas jalan serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup 

lama. 

 Dalam keadaan antrian, kecepatan maupun arus turun sampai 0. 

Tingkat pelayanan pada suatu jalan tergantung pada arus lalu lintas. 

Definisi ini digunakan oleh Highway Capacity Manual, yang mempunyai enam 

buah tingkat pelayanan, yaitu sesuai Tabel 2.6. (Tamin, 2000 : 47) 

 

  

Tabel 2.6 Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) Persimpangan 

Indeks Tingkat 
Pelayanan 

(ITP) 

Tundaan 
Kendaraan 

(detik) 
Kondisi 

A < 5,0 Arus tetap 
B 5,1 - 15,0 Arus stabil (untuk meranjang 

jalan antarkota) 
C 15,0 - 25,0 Arus stabil (untuk merancang 

jalan perkotaan) 
D 25,1 - 40,1 Arus mulai tidak stabil 
E 40,1 - 60,0 Arus tidak stabil (tersendat-

sendat) 
F > 60 Arus terhambat (berhenti, 

antrian, macet) 
Sumber: Tamin (2000) 


