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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum 

Fasilitas parkir merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem 

transportasi apapun, dan transportasi darat juga tidak terkecuali. Lalu lintas tidak 

biasanya timbul demi kepentingan pergerakan. Lalu lintas berjalan menuju suatu 

tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan harus di parkir, 

sementara pengendara melakukan beberapa urusan, misalnya keperluan pribadi, 

keperluan umum, reaksi dan pelayanan. Kekurangan dalam hal menyediakan 

fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan 

diijinkan dapat menyebabkan kemacetan dan frustasi (Hobbs : 1995). 

Jika membicarakan lalu lintas tidak lepas dari masalah kendaraan yang 

berjalan dan kendaraan yang berhenti, keduanya memang memiliki andil yang 

tidak kecil atas timbulnya permasalahan lalu lintas. Kita mengetahui bahwa 

kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada suatu saat akan berhenti 

untuk sementara atau cukup lama yang disebut parkir. Tempat parkir ini harus ada 

pada saat akhir atau tujuan perjalanan yang dicapai (Warpani : 1990). 

Jika alternatif dan fasilitas perjalanan tidak disediakan, maka keadaan ini 

akan menyebabkan penurunan kepentingan dan nilai daerah tersebut yang pada 

waktu itu dianggap paling diinginkan untuk kegiatan bisnis dalam sebuah kota 

oleh penduduk. Pada umumnya kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor akan 

menimbulkan permintaan parkir (Hobbs : 1979). 

 

2.2 Pengertian Parkir 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 

sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk 

parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecendrungan untuk 

mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat 

kegiatan atau aktifitasnya. Sehingga tempat-tempat terjadinya suatu kegiatan 
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misalnya seperti tempat kawasan pariwisata diperlukan areal parkir. Pembangunan 

sejumlah gedung atau tempat-tempat kegiatan umum sering kali tidak 

menyediakan areal parkir yang cukup sehingga berakibat penggunaan sebagian 

lebar badan jalan untuk parkir kendaraan (Warpani, 1990).  

 

2.3 Identifikasi Masalah Parkir 

 Aktivitas suatu pusat kegiatan (pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain) 

akan menimbulkan aktivitas parkir kendaraan, baik aktivitas parkir kendaraan 

bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Untuk itu pada setiap pusat kegiatan 

sebaiknya disediakan fasilitas parkir. Penyediaan fasilitas parkir dapat berupa : 

1) Fasilitas parkir di luar badan jalan (Off-street Parking), parkir di luar jalan 

berupa fasilitas pelataran (taman) parkir atau bangunan (gedung) parkir. Di 

pusat kegiatan kota yang sulit memperoleh lahan parkir yang dapat 

dibangun bertingkat sesuai kebutuhan. Fasilitas parkir di luar jalan dapat 

diselenggarakan oleh pemerintah melalui badan usaha milik pemerintah, 

atau badan hukum Indonesia. (Warpani : 1990). 

2) Fasilitas parkir pada badan jalan (On-street Parking), parkir di jalan sudah 

pasti mengurangi kapasitas ruas jalan yang bersangkutan, dan karena itu 

tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ada yang pada tepi jalan tanpa 

pengendalian parkir, tapi ada pula pada kawasan parkir dengan 

pengendalian parkir. (Warpani : 1990). 

 

2.4 Karaktersitik Parkir 

 Karakteristik parkir dimaksudkan sebagai sifat-sifat dasar yang 

memeberikan penilaian terhadap pelayanan parkir dan permasalahan parkir yang 

terjadi pada lokasi studi. Berdasarkan karakteristik parkir, akan dapat diketahui 

kondisi perparkiran  yang terjadi pada lokasi studi seperti mencakup volume 

parkir, akumulasi parkir, lama waktu parkir, angka pergantian parkir, penyediaan 

ruang parkir, indeks parki, dan kebutuhan ruang parkir (Hobbs : 1979). 
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2.5 Kebutuhan Akan Ruang Parkir 

 Perparkiran berkaitan erat dengan kebutuhan ruang, sedangkan persediaan 

ruang terutama di daerah perkotaan sangat terbatas bergantung pada luas wilayah 

kota, tata guna lahan, dan di bagian wilayah kota yang mana. Bila ruang parkir 

dibutuhkan di wilayah pusat kegiatan, maka persediaan lahan merupakan masalah 

yang sulit, kecuali dengan mengubah sebagian peruntukannya. Setiap pelaku lalu 

lintas mempunyai kepentingan yang berbeda dan menginginkan faslitas parkir 

yang sesuai dengan kepentingannya. Keinginan para pemarkir ini patut di 

perhatikan oleh penyedia tempat parkir dalam merencanakan dan merancang 

fasilitas parkir. Selain itu, lokasi tempat parkir dengan tempat yang di tuju harus 

berada dalam jarak yang dapat di jangkau dengan berjalan kaki, karena kebutuhan 

tempat parkir adalah fungsi dari kegiatan. (Warpani, 1980). 

 

Tabel 2.1 Keinginan Akan Sarana Parkir 

Pelaku lalu lintas Keinginan 

Perseorangan (pemarkir) Bebas, mudah ke tempat tujuan 

Pemilik toko (pemarkir) Mudah bongkar muat 

Kendaraan umum Dikhususkan atau terpisah suapaya aman naik turun 

penumpang 

Kendaraan barang Mudah bongkar muat 

Kendaraan yang bergerak Bebas parkir, tanpa hambatan 

Pengusaha parkir Parkir bebas, frekuensi parkir  tinggi 

Ahli perlalulintasan Melayani setiap pengguna jalan, mengusahakan 

kelancaran lalu lintas 

Sumber : Warpani, S 1980; 161 

 

 

 Apabila kendaraan tersebut parkir di suatu ruas jalan, maka ia sudah 

menyita ± 20 m² permukaan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap kendaraan  yang parkir di jalan 

dengan berbagai macam cara, antara lain dengan pembatas waktu dan penerapan 

denda bagi yang lewat batas waktu. (Warpani, 2002). 
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Tabel 2.2 Ukuran Kebutuhan Ruang Parkir 

 

Peruntukan Satuan (SRP mobil) Kebutuhan Ruang parkir 

Pusat perdagangan   

Pertokoan SRP/100m² luas lantai efektif 3,5-7,5 

Pasar swalayan SRP/100m² luas lantai efektif 3,5-7,5 

Pasar SRP/100m² luas lantai efektif  

Perkantoran   

Pelayanan bukan umum SRP/100m² luas lantai 1,5-3,5 

Pelayanan umum SRP/100m² luas lantai  

Sekolah SRP/mahasiswa 0,7-1,0 

Hotel SRP/kamar 0,2-1,0 

Rumah sakit SRP/tempat tidur 0,2-1,3 

Bioskop SRP/tempat duduk 0,1-0,4 

Sumber : Dirjen Perhub Darat (1996) 

 

Tabel 2.3 Ukuran Kebutuhan Ruang Parkir Pada Pasar 

Luas areal total 

(100 m²) 

40 50 75 100 200 300 400 500 1000 

Kebutuhan (SRP) 160 185 240 300 620 750 970 1200 2300 

Sumber : Dirjen Perhub Darat (1996) 

 

2.6 Pengendalian Parkir 

Pengendalian parkir on street maupun off street merupakan hal yang 

paling penting untuk mengendalikan lalu lintas agar kemacetan, polusi dan 

kebisingan dapat ditekan sehingga dapat meningkatkan lingkungan dan kualitas 

pergerakan pejalan kaki dan pengendara sepeda. Pengendalian dapat pula 

mendistribusikan ruang parkir lebih adil diantara pemakaian dan dapat 

memberikan pengaruh yang penting pada kebijaksanaan transportasi dan 

pemilihan moda transportasi (F.D Hobss, 1995). 
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           Pemilihan cara pengendalian parkir di jalan didasarkan pada pembatasan 

waktu dan lokasi serta dipengaruhi oleh peraturan jalan, dan sistem pembayaran 

parkir. Faktor –fator yang mempengaruhi metode tersebut, didasasari oleh biaya 

petugas, pelaksanaan dan biaya perbaikan selanjutnya, pengaruh lingkungan 

(tanda-tanda, marka, meteran), kebutuhan bagi kendaraan pelayanan niaga dan 

umum dan bagi penduduk setempat waktu atau hari pertimbangan Pengendalian 

parkir on street maupun off street merupakan hal yang paling penting untuk 

mengendalikan lalu lintas agar kemacetan, polusi dan kebisingan dapat ditekan 

sehingga dapat meningkatkan lingkungan dan kualitas pergerakan pejalan kaki 

dan pengendara sepeda. Pengendalian dapat pula mendistribusikan ruang parkir 

lebih adil diantara pemakaian dan dapat memberikan pengaruh yang penting pada 

kebijaksanaan transportasi dan pemilihan moda transportasi (F.D Hobbs, 1995).



12 
 

 
 

2.7 Satuan Ruang Parkir (SRP) 

 Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan 

kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Pada Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir1998, SRP digunakan untuk mengukur kebutuhan 

ruang parkir. Untuk menentukan satuan ruang parkir didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

 

2.7.1 Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang 

 

                             Gambar 2.1 Dimensi kendaraan Standar Mobil 

a = jarak gandar              d = lebar 

b = depan tergantung       h = tinggi total 

c = belakang tergantung   B = lebar total 

 

2.7.2 Ruang bebas kendaraan parkir 

 Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan longitudinal 

kendaraan. Ruang bebas arah lateral diterapkan pada saat posisi pintu kendaraan 

dibuka, yang diukur dari ujung pintu terluar ke badan kendaraanparkir yang ada di 

sampingnya. Ruang bebas arah memanjang diberikan di depan kendaraan untuk 

menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang. Jarak 

bebas arah lateral diambil sebesar 5 cm dan jarak bebas longitudinal 30 cm 

(Dirjen Perhubungan Darat, 1996). 

 

2.7.3 Lebar Bukaan Pintu Kendaraan 

 Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai 

kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir. Sebagai contoh, lebar bukaan pintu 
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kendaraan karyawan kantor akan berbeda dengan lebar bukaan pintu kendaraan 

pengunjung pusat kegiatan perbelanjaan. (Dirjen Perhubungan Darat, 1996). 

 

Tabel 2.4 Penentuan Satuan Ruang Parkir 

Jenis kendaraan Satuan Ruang Parkir (m²) 

a. Mobil penumpang untuk golongan I 2,30 x 5,00 

b. Mobil penumpang untuk golongan II 2,50 x 5,00 

c. Mobil penumpang untuk golongan III 3,00 x 5,00 

d. Bus/Truk 3,40 x 12,50 

e. Sepeda Motor 0,75 x 2,00 

Sumber : Dirjen Perhub Darat (1996) 

Besar satuan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan adalah sebagai berikut : 

1) Satuan Ruang Parkir Untuk Mobil Penumpang 

 

Gambar 2.2 SRP Mobil Penumpang 

Keterangan : 

B = lebar total kendaraan         L         = panjang total kendaraan 

O = lebar bukaan pintu              a1,a2 = jarak bebas longitudinal 

R = jarak bebas arah lateral 

 

Gol I : B = 170 a1= 10  Bp = 230 = B+O+R 

 O = 55  L = 470 Lp = 500 = L+a1+a2 

 R = 170 a2 = 20 

Gol II : B = 170 a1= 10  Bp = 230 = B+O+R 

 O = 75  L = 470 Lp = 500 = L+a1+a2 

  R = 5            a2 = 20 
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Gol III : B = 170 a1= 10  Bp = 230 = B+O+R 

 O = 80  L = 470 Lp = 500 = L+a1+a2 

 R = 50  a2 = 20 

 

2) Satuan Ruang Parkir Untuk Sepeda Motor 

 

Gambar 2.3 SRP Sepeda Motor 

Dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1998 seperti pada 

Gambar 14 maka untuk sepeda motor pengaturan penempatan ruang 

parkirnya memiliki ukuran lebar 0,7 m, panjang total 2 meter (terbagi 

menjadi panjang kendaraan 1, 75 m, jarak bebas depan 5 cm , jarak bebas 

belakang 20 cm). 

 

2.8 Cara Parkir 

Menurut Hobbs (1997) cara parkir dapat dikelompokan sebagai berikut: 

2.8.1 Menurut Penempatannya 

1) Parkir ditepi jalan (on street parking) 

Parkir ditepi jalan ini mengambil tempat di sepanjang jalan atau tanpa                                     

melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Parkir ini baik untuk pengunjung 

yang ingin dekat dengan tujuannya. Tetapi untuk lokasi dengan intensitas 

penggunaan lahan yang tinggi, cara ini kurang menguntungkan. 

2) Parkir tidak dijalan (off street parking) 

Cara parkir ini menempati pelataran parkir tertentu diluar badan jalan, baik 

di halaman terbuka maupun di dalam bangunan khusus untuk parkir. Bila 
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di tinjau dari posisi parkirnya, maka dapat dilakukan seperti pada on street 

parking. 

 

2.8.2 Menurut Statusnya 

1) Parkir Umum 

Parkir umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai 

dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

2) Parkir Khusus 

Perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya 

diselenggarakan oleh pihak ketiga 

3) Parkir Darurat 

Perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik 

pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang 

insidentil. 

4) Gedung Parkir 

Perparkiran yang menggunakan lahan di suatu bangunan yang sidah 

tersedia tempat untuk parkir di gedung tersebut. 

 

2.8.3 Menurut Jenis Kendaraanya 

1) Parkir untuk kendaraan yang tidak bermesin 

2) Parkir untuk kendaraan roda dua 

3) Parkir untuk kendaraan roda empat 

 

2.9 Penentuan Posisi Parkir 

 Penentuan posisi parkir sangat menentukan untuk dijadikan tempat parkir 

kendaraan di suatu tempat. Dimana posisi parkir kendaraan harus sesuai dengan 

keadaan lahan dan karakteristik parkir kendaraan. 

2.9.1 Pola Parkir Mobil Menurut Posisi 

(Warpani : 1990) menjelaskan dalam penentuan sudut-sudut parkir pada 

suatu jalan berada antar yang satu dengan yang lainnya. Dimana perbedaan 

tersebut dibedakan oleh fungsi jalan dan arah gerak lalu lintas pada arah yang 

bersangkutan. Posisi parkir dibedakan sebagai berikut: 
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1) Memarkir dengan sejajar atau 180° 

           

Gambar 2.4 Posisi parkir 0° atau 180°. 

Kapasitas dari tempat parkir dapat dihitung dengan rumus:     

𝑁 =  
𝐿

600
 

Dimana :   N = Jumlah Mobil yang diparkir 

                 L = Panjang jalan dalam meter 

 

2) Memarkir dengan sudut parkir 30° 

    

Gambar 2.5 Posisi parkir 30° 

Kapasitas dari tempat parkir dapat dihitung dengan rumus : 

𝑁 =  
𝐿 − 125

500
 

 

 

 

L 

600 cm 

500 cm 

250 

cm 
550 cm 
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3) Memarkir dengan sudut 60° 

                           

                                      Gambar 2.6 Posisi parkir 60 ° 

Kapasitas dari tempat parkir dapat dihitung dengan rumus: 

  𝑁 =  
𝐿−178

290
 

4) Memarkir dengan sudut 90° 

 

Gambar 2.7 Posisi parkir 90° 

2.9.2 Pola Parkir Sepeda Motor Menurut Posisi 

 Pada umumnya posisi kendaraan adalah 90°. Dari segi efektifitas ruang, 

posisi sudut 90° paling menguntungkan. 

1) Pola parkir satu sisi, pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit

 

                                 Gambar 2.8 Posisi parkir 90° motor 
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2) Pola parkir dua sisi, pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup 

memadai (lebar ruas > 5,6 m) 

                      

                               Gambar 2.9 Posisi parkir dua sisi motor 

3)  pola parkir pulau, pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang luas. 

                 

                            Gambar 2.10 Posisi parkir pulau. 

2.10 Pengolahan Data Parkir 

Hobbs (1997) menjelaskan dari hasil pengukuran lapangan (survey keluar-

masuk kendaraan) dicatat dan disusun dalam bentuk tabel yaitu jumlah kendaraan 

masuk, jumlah kendaraan keluar dan jumlah kendaraan parkir. Hal-hal utama 

dalam pengukuran yang digunakan dalam survey adalah sebagai berikut: 

 

1) Akumulasi parkir 

Akumulasi parkir adalah jumlah keseluruhan yang parkir di suatu tempat 

pada waktu tertentu dan dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud 

perjalanan, dimana integrasi dari akumulasi parkir selama periode tertentu 
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menunjukkan beban parkir (jumlah kendaraan parkir) dalam satuan jam 

kendaraan per periode waktu tertentu (Hobss, 1979). Untuk menghitung 

akumulasi parkir digunakan persamaan : 

 Akumulasi = Ei – Ex …………………………………………..(2.1) 

 Dimana : Ei = Entry (kendaraan yang masuk lokasi) 

     Ex = Exit (kendara 

an yang keluar lokasi) 

Jika sebelum diadakannya pengamatan sudah ada kendaraan yang parkir di 

lokasi survey, maka jumlah kendaraan yang ada tersebut dijumlahkan 

dalam harga akumulasi yang telah dibuat, yaitu 

Akumulasi = Ei – Ex + x  

Dimana : x = jumlah  kendaraan sudah ada 

 

2) Durasi parkir 

Durasi parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan parkir dalam menit 

atau jam. Durasi parkir dihitung dengan persamaan: 

 Durasi = Extime – Entime  

Dimana : Extime = saat kendaraan keluar dari lokasi parkir 

      Entime = saat kendaraan masuk dari lokasi parkir 

 

 Rata-rata durasi parkir 

                              𝐷 =  
∑ 𝑑𝑖𝑛
ί=1

𝑛
…………………………………….(2.2) 

 D = rata-rata durasi parkir kendaraan 

 Di = durasi parkir kendaraan ke I (I dari kendaraan ke -1 hingga 

         Kendaraan ke –n) 
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3) Penyediaan Parkir (Parking Supply) 

                                                      𝑍 =  
𝑌 𝑥 𝐷

𝑇
 ……………………….(2.3) 

Dimana :  Z = Ruang parkir yang dibutuhkan (kendaraan) 

      Y = Jumlah kendaraan yang parkir dalam  satu waktu 

      D = Rata – rata durasi (menit) 

       T = Lama survey (menit) 

 

4) Tingkat Pergantian Parkir (Parking Turn Over) 

Turnover parkir adalah tingkat pergantian parkir akan menunjukkan 

tingkat penggunaan ruang parkir yang diperoleh dari pembagian antara 

jumlah total kendaraan yang parkir dengan jumlah petak parkir yang 

tersedia selama waktu pengamatan. Persamaan untuk mencari turnover 

parkir: 

                        𝑇𝑅 =  
𝑁𝑡

(𝑆)𝑥 (𝑇𝑠)
 …………………………..(2.4) 

Keterangan : TR = Angka pergantian parkir (kendaraan/petak/jam) 

  S = Jumlah total petak  

  Ts = Lamanya periode survey (jam) 

  Nt = Jumlah total kendaraan pada saat dilaksanakan survey 

 

5) Indeks parkir 

Indeks parkir adalah prosentase jumalah tempat parkir yang tersedia 

(secara teoritis) dengan jumlah kendaraan parkir yang menempati 

(eksisting). Indeks parkir dihitung dengan persamaan: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 =  
𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟

𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔  𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
𝑥100%  …….…(2.5) 

  



21 
 

 
 

             IP > 100% artinya kebutuhan parkir melebihi daya tampung 

 IP = 100% artinya kebutuhan parkir seimbang dengan daya tampung 

 IP < 100% kebutuhan parkir masih mampu menampung 

 

6) Kapasitas Parkir 

Kapasitas ruang parkir merupakan kemampuan maksimum ruang tersebut 

dalam menampung kendaraan. Rumus yang digunakan adalah : 

                                   𝐾𝑃 =  
𝑆

𝐷
…………………………….(2.6) 

Keterangan : KP = Kapasitas parkir (kendaraan/jam) 

   S  = Jumlah total petak 

  D  = Rata-rata lama parkir (jam/kendaraan) 

 

7) Volume Parkir 

Jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir (yaitu jumlah 

kendaraan per periode waktu tertentu, biasanya per hari), (Hobbs, 1979). 

 

Volume = Nin + X (kendaraan) ……………………(2.7) 

 

Keterangan : Nin = jumlah kendaraan yang masuk (kendaraan) 

  X   = kendaraan yang sudah ada sebelum waktu survey 

 

8) Kebutuhan Ruang Parkir 

Kebutuhan Ruang Parkir adalah jumlah tempat yang dibutuhkan untuk 

menampung kendaraan yang membutuhkan parkir berdasarkan fasilitas 

dan fungsi dari sebuah tata guna lahan. Untuk mengetahui kebutuhan 

parkir pada suatu kawasan yang di studi, terlebih dahulu perlu diketahui 

tujuan dari pemarkir (Abubakar, 1998). Rumus yang dipakai untuk 

menghitung kebutuhan parkir : 
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                            S = 
𝑁𝑡 𝑥 𝐷

𝑇
 ………………………………….(2.8) 

Keterangan : S = jumlah petak parkir yang diperlukan saat ini 

  Nt = jumah total kendaraan selama waktu survey (knd/jam) 

  D = waktu rata-rata lamanya parkir (jam/knd) 

 

 

2.11 Kinerja Ruas Jalan 

2.11.1 Kondisi Geometrik 

Direktorat Jendral Bina Marga (1997), menjelaskan geometrik ruas jalan 

perkotaan harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

ruas jalan tersebut. Yang harus diperhatikan dalam perancangan geometrik ruas 

jalan perkotaan adalah sebagai berikut: 

a. Tipe jalan : mempengaruhi kinerja pada pembebanan lalu lintas tertentu, 

semisal jalan terbagi, jalan tak terbagi dan satu arah. 

b. Lebar jalur lalu lintas : kecpatan arus bebas dan kapasitas meningkat 

dengan penambahan lebar jalur lalu lintas. 

c. Kerb : merupakan batas antara jalur lalu lintas dan trotoar yang 

berpengaruh terhadap hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan. 

d. Bahu jalan : mempengaruhi pertambahan kapasitas dan kecepatan. 

e. Median : median yang direncanakan dengan baik akan meningkatkan 

kapasitas. 

f. Alinemen jalan : secara umum kecepatan arus bebas di daerah perkotaan 

adalah rendah, maka pengaruh ini diabaikan. 

 

2.11.2 Arus dan Komposisi Lalu Lintas 

Direktorat Jendral Bina Marga (1997), menjelaskan arus lalu lintas (Q) 

mencerminkan komposisi lalu lintas, dengan menyatakan arus dalam satuan 

mobil penumpang (smp). Semua nilai arus lalu lintas (per arah atau total) 

diubah menjadi satuan mobil penumpang (smp) dengan menggunakan 
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Ekivalensi mobil penumpang (Emp) yang diturunkan secara empiris untuk tipe-

tipe kendaraan. Adapun tope-tipe kendaraan adalah sebagai berikut: 

1. Kendaraan ringan (LV = Light Vehicle), termasuk mobil penumpang, 

mikro bus, mokro truk, pick up dan jenis mobil pribadi. 

2. Kendaraan berat (HV = Heavy Vehicle), termasuk bus dan truk besar. 

3. Sepeda motor (MC = Motor Cycle). 

Arus lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintas satu titik 

pengamatan dalam satuan waktu. Besarnya arus lalu lintas dapat dihitung dengan 

rumus berikut: 

Q = (LV x emp) + (HV x emp) + (MC x emp) .....................(2.9) 

 Pengaruh kendaraan tak bermotor dimasukkan sebagai kejadian terpisah 

dalam faktor penyesuaian hambatan samping (side friction). Ekivalen mobil 

penumpang (Emp) untuk masing-masing tipe kendaraan tergantung pada tipe 

jalan dan arus lalu lintas total yang dinyatakan dalm kendaraan per jam 

(kend/jam). Semua nilai Emp untuk kendaraan yang berbeda ditunjukkan pada 

tabel. 

Tabel 2.5 Emp untuk jalan perkotaan tak-terbagi 

Tipe jalan: Jalan tak terbagi 
Arus lalu-lintas total 

dua arah (kend/jam) 

Emp 

HV 

MC 

Lebar jalur lalu-lintas 

Wc(m) 

6 >6 

Dua-lajur tak-terbagi (2/2 

UD) 

0 1,3 0,5 0,40 

 1800 1,2 0,35 0,25 

Empat-lajur tak-terbagi 

(4/2UD) 

0 1,3 0,40 

3700 1,2 0,25 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 38 
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2.11.3 Hambatan Samping 

Direktorat Jendral Bina Marga (1997), menjelaskan hambatan samping 

merupakan dampak terhadap kinerja lalu lintas dan aktifitas samping sigmen 

jalan, seperti pejalan kaki (bobot = 0,5), kendaraan umum atau kendaraan lain 

berhenti (bobot = 0,4). 

Hambatan samping yang berpengaruh pada kapasitas dan kinerja adalah: 

a. Pejalan kaki atau penyebrang jalan. 

b. Angkutan umum, kendaraan lain berhenti atau parkir. 

c. Kendaraan lambat (sepeda, delman, pedati dst). 

d. Kendaraan keluar masuk dari lahan samping jalan. 

Untuk menyederhanakan dalam perhitungan, tingkat hambatan samping 

terbagi dalam lima kelas dari sangat rendah sampai sangat tinggi sebagai fungsi 

dari frekuensi kejadian sepanjang segmen jalan yang diamati. 

Tabel 2.6 Kelas Hambatan Samping 

Kelas hamha- tan 

samping (SFC) 

Kode Jumlah berbobot 

kejadian per 

200 m per jam 

(dua sisi) 

Kondisi khusus 

Sangat rendah , VL < 100 Daerah permukiman;jalan dengan jalan samping. 

Rendah L 100 - 299 Daerah permukiman;beberapa kendaraan umum 

   dsb. 

Sedang M 300 - 499 Daerah industri, heherapa toko di sisi jalan. 

Tinggi H 500 - 899 Daerah komersial, aktivitas sisi jalan tinggi. 

Sangat Tinggi VH > 900 Daerah komersial dengan aktivitas pasar di 

   samping jalan. 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 39 
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2.11.4 Kecepatan Arus Bebas 

 Kecepatan arus bebas (FV = Free Velocity) didinifisikan sebagai 

kecepatan pada tingkat arus nol, yaitu kecepatan yang dipilih pengemudi jika 

mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor 

lainnya di jalan. Kecepatan arus bebas untuk kendaraan ringan telah dipilih 

sebagai kriteria dasar untuk perhitungan kinerja sigmen jalan pada arus sama 

dengan nol, kecepatan arus bebas untuk kendaraan berat dan sepeda motor juga 

diberikan sebagai rujukan. Kecepatan arus bebas untuk mobil penumpang 

biasanya berkisar dari 10% - 15% lebih tinggi dari tipe kendaraan ringan 

lainnya (Direktorat Jendral Bina Marga 1997). 

Adapun perhitungan kecepatan arus bebas berdasarkan persamaan sebagai 

berikut: 

 FV = (FVo + FVw)xFFVsf x FFVcs  …………………………..(2.10) 

Dimana :  FV= Kecepatan arus bebas kendaraan ringan (km/jam) 

                  Fvo= Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam) 

                 FVw =  Penyesuaian lebar jalur lalu lintas effektif (km/jam) 

                FFVsf = Faktor penyesuaian hambatan samping 

       FFVcs = Faktor penyesuain ukuran kota 
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Tabel 2.7  Faktor Kecepatan Arus Bebas Dasar (FVO) 

Tipe Jalan Kecepatan Arus 

LV HV MC Rata-rata 

6 lajur terbagi (6/2D) atau 3 

lajur satu arah (3/1) 

61 

 

 

52 48 57 

4 lajur terbagi (4/2D) atau 2 

lajur satu arah 

57 50 47 55 

4 lajur tak terbagi (4/2UD) 53 46 43 51 

2 lajur tak terbagi (2/2UD) 44 40 40 42 

Sumber : Dirjen Bina Marga, 1997 : 5-44 

Tabel 2.8 Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas Untuk Lebar Jalur Lalu Lintas 

(FVW) 

Tipe Jalan Lebar jalur lalu lintas 

efektif (Wc)(m) 

FVw (km/jam) 

4 lajur terbagi atau jalan satu 

arah 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

-4 

-2 

0 

2 

4 

4 lajur tak terbagi Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

-4 

-2 

0 

2 

4 

Dua lajur tak terbagi Total 

5 

6 

7 

8 

 

-9,5 

-3 

0 

3 

Sumber : Dirjen Bina Marga, 1997 : 5-45 
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Tabel 2.9 Faktor Penyesuaian Arus Bebas Untuk Hambatan Samping Depan 

Lebar Bahu (FFVSF) 

Tipe jalan Kelas hamhatan 

samping (SFC) 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar 

bahu 

 

 

Lebar bahu efektif rata-rata Ws (m) 

d 0,5 m 1,0 m 1,5 m • 2 m 

Empat-lajur terbagi Sangat rendah 1,02 1,03 1,03 1,04 

4/2 D Rendah 0,98 1,00 1,02 1,03 

 Sedang 0,94 0,97 1,00 1,02 

 Tinggi 0,89 0,93 0,96 0,99 

 Sangat tinggi 0,84 0,88 0,92 0,96 

Empat-lajur tak-terbagi Sanuat rendah 1,02 1,03 1,03 1,04 

4/2 UD Rendah 0,98 1,00 1,02 1,03 

 Sedang 0,93 0,96 0,99 1,02 

 Tinggi 0,87 0,91 0,94 0,98 

 Sangat tinggi 0,80 0,86 0,90 0,95 

Dua-lajur tak-terbagi Sangat rendah 1,00 1,01 1,01 1,01 

2/2 UD atau Rendah 0,96 0,98 0,99 1,00 

Jalan satu-arah Sedang 0,91) 0,93 0,96 0,99 

 Tinggi 0,82 0,86 0,90 0,95 

 Sangat tinggi 0,73 0,79 0,85 0,91 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 46 
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Tabel 2.10 Faktor Penyesuaian Arus Bebas Untuk Ukuran Kota (FFVCS) 

 

Ukuran kota (Juta penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 

< 0,1 0,90 

0,1-0,5 0,93 

0,5-1,0 0,95 

1,0-3,0 1,00 

> 3,0 1,03 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 48 

 

2.11.5 Kapasitas Jalan 

 Kapasitas jalan didefinisikan sebagai  arus maksimum melalui titik di 

jalan yang dapat dipertahankan per satu 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 

kapasitas ditentukan per lajur. Kapasitas dinyatakan dalam atuan mobil 

penumpang (smp) (Direktorat Jendral Bina Marga : 1997). 

 Perhitungan besarnya kapasitas jalan berdasarkan pada perhitungan 

kuantitatif yang besarnya tergantung faktor fisik jalan dan komposisi lalu lintas. 

Berdasarkan standar dari MKJI tahun 1997 rumus kapasitas jalan adalah 

sebagai berikut : 

C = Co x FCw x FC sp x FCsf x FCcs (smp/jam) …………….(2.11) 

Dimana :  C = Kapasitas jalan perkotaan 

Co = Kapasitas dasar untuk kondisi tertentu/ ideal (smp/jam) 

FCw = Faktor penyesuaian lebar lalu lintas 

FCsp = Faktor penyesuaian pemisah arah 

FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping 
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Tabel 2.11 Nilai Kapasitas Dasar (CO) 

Tipe jalan Kapasitasdasar 

(smp/jam) 

Catatan 

Empat-lajur terbagi atau Jalan 

satu-arah 

1650 Per lajur 

Empat-lajur tak-terbagi 1500 Per lajur 

Dua-lajur tak-terbagi 2900 Total dua arah 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 50 

 

Tabel 2.12 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Lebar Jalur Lalu Lintas (FCW) 

Tipe jalan Lebar jalur lalin efektif 

(Wc)(m) 

FCw 

4 lajur terbagi atau 

jalan searah 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,04 

1,08 

4 lajur tak terbagi Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,04 

1,09 

2 lajur tak terbagi Total dua arah 

5 

6 

7 

8 

 

0,56 

0,87 

1,00 

1,14 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 51 

 

 Khusus untuk jalan tak terbagi, tentukan faktor penyesuaian kapasitas 
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untuk pemisah arah dari tabel 2.10 di bawah berdasarkan data masukan kondisi 

lalu lintas dari formulir UR-2, kolom 9 dan masukkan nilainya ke dalam formulir 

UR-3, kolom 13. Tabel di bawah memberikan faktor penyesuaian pemish arah 

untuk jalan dua-lajur dua-arah (2/2) dan empat-lajur dua-arah (4/2) tak terbagi. 

 

Tabel 2.13 Faktor Penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah (FCsp) 

Pemisah arah SP %-% 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 

 

 

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 Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 53 

 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping berdasarkan lebar bahu 

efektif yang didapatkan dari hasil survey di lapangan. Adapun nilai-nilai faktor 

tersebut ada di tabel : 

Tabel 2.14 Faktor Penyesuaian untuk Hambatan Samping dengan Bahu (FCFS) 

Tipe jalan Kelas 

hambatan 

samping 

Faktor penyesuaian hambatan samping dan lebar bahu FCsf 

Lebar bahu efektif Ws 

≤0,5 1,0 1,5 >2,0 

4/2 VL 

L 

M 

H 

VH 

0.96 

0.94 

0.92 

0.88 

0.84 

0.98 

0.97 

0.95 

0.92 

0.88 

0.96 

0.94 

0.92 

0.88 

0.84 

0.96 

0.94 

0.92 

0.88 

0.84 

4//2 UD VL 

L 

M 

H 

VH 

0.96 

0.94 

0.92 

0.87 

0.80 

0.96 

0.94 

0.92 

0.88 

0.84 

0.96 

0.94 

0.92 

0.88 

0.84 

0.96 

0.94 

0.92 

0.88 

0.84 

2/2 UD VL 

L 

M 

H 

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 

0.96 

0.94 

0.92 

0.88 

0.84 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 53 

𝐹𝐶𝑠𝑝 
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2.11.6. Derajat Kejenuhan 

 Derajat kejenuhan (DS) di definisikan sebagai rasio arus terhadap 

kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja 

simpang dan segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan 

tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak (Direktorat Jendral Bina 

Marga : 1997) 

               DS = 
𝑄

𝐶
 ………………………………………………….(2.12) 

Dimana :   DS = Derajat kejenuhan 

         Q = Nilai arus lalu lintas (smp/jam) 

        C = Kapasitas (smp/jam) 

 Derajat kejenuhan digunakan untuk analisa tingkat kinerja yang 

berkaitan dengan kecepatan. Nilai DS untuk ideal adalah kurang dari 0,8 jika 

nialinya lebih dari 0,8 maka arus lalu lintas dikatakan jenuh atau macet. 

2.11.7 Tingkat Pelayanan 

 Tamin (2000), menjelaskan terdapat diua definisi tingkat pelayanan 

pada ruas jalan yang perlu dipahami yaitu : 

1) Tingkat Pelayanan (Tergantung arus lalu lintas) 

Hal ini berkaitan dengan kecepatan operasi atau fasilitas jalan, yang 

tergantung pada perbandingan antara arus terhadap kapasitas. 

Mempunya 6 buah tingkatan yaitu : 

a. Tingkatan pelayanan A : Arus bebas 

b. Tingkatan pelayanan B : Arus stabil, (untuk merancang jalan antar 

kota) 

c. Tingkatan pelayanan C : Arus stabil, (untuk merancang jalan 

perkotaan) 

d. Tingkatan pelayanan D : Arus mulai tidak stabil 

e. Tingkatan pelayanan E : Arus tidak stabil, (tersendat - sendat) 
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f. Tingkatan pelayanan F : Terhambat, (berhenti, antri, macet)

2) Tingkat Pelayanan (tergantung fasilitas)

Hal ini sangat tergantung pada tingkat fasilitas, bukan pada arusnya.

Jalan bebas hambatan mempunyai tingkat pelayanan yang tinggi,

sedangkan jalan yang sempit mempunyai tingkat pelayanan yang

rendah.




