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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Jaringan Jalan

Jaringan jalan dapat dicerminkan dalam beberapa tingkat pengelompokkan

yang berbeda. Kunci utama dalam merencanakan system jaringan jalan adalah

penentuan hirarkri jalan yang akan dianalisis (arteri, kolektor atau lokal) dan

bergantung pada jenis dan tujuan kajian. (Tamin, 2000 : 93-94)

2.2. Klasifikasi Jalan

Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,

mengelompokkan fungsi jalan umum antara lain :

a. Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama

dengan ciri perjalanan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan

jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

b. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutam

pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan

rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

c. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat

dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.

d. Jalan Lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata

rendah.
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Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu

Lintas  dan Angkutan Jalan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43

Tahun 1993 telah dirumuskan klasifikasi jalan sebagai berikut :

1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor

termasuk muatan dengan ukuran tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran

panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang

diijinkan lebih besar dari 10 ton.

2. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor

termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter,

ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat

yang diijinkan 10 ton.

3. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui

kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi

2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan

muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton.

4. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dilalui kendaraan bermotor

termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter,

ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat

yang diijinkan 8 ton.

5. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor

termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter,

ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dengan muatan sumbu

terberat yang diijinkan 8 ton.
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2.3. Ruas Jalan

Beberapa ciri dari ruas jalan yang perlu diketahui antara lain panjang,

jumlah lajur, kecepatan, tipe gangguan samping, kapasitas serta hubungan antara

kecepatan dan arus pada ruas jalan tersebut. Setiap ruas jalan yang

dikodefikasikan harus deilengkapi 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 : 94-95)

2.4. Kajian Simpang

Persimpangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari system

jaringan jalan. Persimpangan 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 : 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 prinsipnya persimpangan

adalah pertemuan dua atau lebih jaringan jalan. (Alamsyah, 2005 : 89)

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) dalam (Atmaja, 2010)
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2.5. 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: kondisi geometrik jalan, kondisi arus lalu lintas,

penentuan fase sinyal, kapasitas dan derajat kejenuhan, panjang antrian,

kendaraan terhenti, dan tundaan.

2.5.1. Kondisi Geometrik

Perhitungan dikerjakan secara terpisah untuk setiap pendekat. Satu lengan

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

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. Untuk

masing-masing pendekat atau sub-pendekat lebar efektif (We) ditetapkan dengan

mempertimbangkan denah dari bagian masuk dan ke luar suatu simpang dan

distribusi dari gerakan-gerakan membelok. (Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 :

2-10)

2.5.2. Arus Lalu Lintas

Perhitungan dilakukan per satuan jam untuk satu atau lebih periode,

misalnya didasarkan pada kondisi arus lalu-lintas rencana jam puncak pagi, siang

dan sore. Arus lalu-lintas (Q) untuk setiap gerakan (belok-kiri QLT, lurus QST

dan belok-kanan QRT) dikonversi dari kendaraan per-jam menjadi satuan mobil

penumpang (smp) per-jam dengan menggunakan ekivalen kendaraan penumpang

(emp) untuk masing-masing pendekat terlindung dan terlawan. (Direktorat Jendral

Bina Marga, 1997 : 2-10)
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Tabel 2.1. Nilai emp kendaraan

Jenis Kendaraan emp untuk tipe pendekat

Terlindung Terlawan

Kendaraan Ringan (LV) 1,0 1,0

Kendaraan Berat (HV) 1,3 1,3

Sepeda Motor (MC) 0,2 0,4

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 2-10

1. Arus Jenuh dasar

Nilai arus jenuh (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……………………………………..…….…..(2.1)

2. Arus jenuh

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

dasar (So) dengan factor penyesuaian. (Direktorat Jendral Bina Marga,1997: 2-56)

S = So x Fcs x Fg x Fsf x Fp xFrt x Flt…………………..…..…….....(2.2)

Dimana :

S = Arus jenuh (smp/jam hijau)

So = Arus jenuh dasar (smp/jam hijau)

Fcs = Faktor penyesuaian ukuran kota

Fg = Faktor penyesuaian  kelandaian

Fsf = Faktor penyesuaian  hambatan samping

Fp = Faktor penyesuaian parkir

Flt = Faktor penyesuaian belok kiri

Frt = Faktor penyesuaian belok kanan
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3. Faktor penyesuaian

Faktor penyesuaian untuk nilai arus jenuh dasar pada pendekat tipe P dan

O adalah sebagai berikut :

a. Faktor penyesuaian ukuran kota (Fcs) ditentukan dengan tabel 2.2.

Penduduk kota

(juta jiwa)

Faktor penyesuaian ukuran kota

<3,0 1,05

1,0 – 3,0 1,00

0,5 – 1,0 0,94

0,1 – 0,5 0,83

<0,1 0,82

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga (1997 : 2-53)

b. Faktor penyesuaian kelandaian (Fg)

Gambar 2.1. Faktor  penyesuaian kelandaian

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga (1997 : 2-54)
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c. Faktor penyesuaian parkir (Fp) dapat ditentukan dengan gambar 2.2 dan

dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Fp=[Lp/3-(Wa-2)×(Lp/3-g)/Wa]/g……………..………......………….(2.3)

Dimana :

Lp = Jarak antara garis henti dan kendaraan yang diparkir pertama (m)

(atau  panjangdari lajur pendek).

Wa = Lebar pendekat (m).

g = Waktu hijau pada pendekat (nilai normal 26 det).

Gambar 2.2. Faktor penyesuaian parkir

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga (1997 : 2-54)
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d. Faktor penyesuaian hambatan samping

Tabel 2.3. Faktor penyesuaian hambatan samping

Lingkungan

Jalan

Hambatan

Samping
Tipe Fase

Rasio Kendaraan Tak Bermotor

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 > 0,25

Komersial

(COM)

Tinggi Terlawan (0) 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70

Terlindung (P) 0,93 0,91 0,88 0,87 0,85 0,81

Sedang Terlawan (0) 0,94 0,89 0,85 0,80 0,75 0,71

Terlindung (P) 0,94 0,92 0,89 0,88 0,86 0,82

Rendah Terlawan (0) 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,72

Terlindung (P) 0,95 0,93 0,90 0,89 0,87 0,83

Pemukiman

(RES)

Tinggi Terlawan (0) 0,96 0,91 0,86 0,81 0,78 0,72

Terlindung (P) 0,96 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84

Sedang Terlawan (0) 0,97 0,92 0,87 0,82 0,79 0,73

Terlindung (P) 0,97 0,95 0,93 0,90 0,87 0,85

Rendah Terlawan (0) 0,98 0,93 0,88 0,83 0,80 0,74

Terlindung (P) 0,98 0,96 0,94 0,91 0,88 0,86

Akses

Terbatas

(RA)

T/S/R Terlawan (0) 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75

Terlindung (P) 1,00 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga (1997 : 2-53)

e. Faktor penyesuaian belok kanan (Frt) ditentukan sebagai fungsi dari rasio

kendaraan belok kanan (Prt), hanya untuk pendekat tipe P, tanpa median

jalan dua arah lebarefektif ditentukan oleh lebar masuk. (Direktorat

Jendral Bina Marga (1997 : 2-55)

FRT= 1,0 + PRT ×0,26…………………………………….…..(2.4)

f. Faktor penyesuaian belok kiri (Flt) digunakan rumus: (Direktorat Jendral

Bina Marga (1997 : 2-56)
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FLT = 1,0 - PLT ×0,16……………………….……………..…(2.5)

4. Rasio Arus Jenuh

Rasio arus jenuh (FR) yaitu rasio arus terhadap arus jenuh dari suatu

pendekat dan dihitung dengan rumus sebagai berikut : (Direktorat Jenderal Bina

Marga, 1997 : 2-58).

FR = Q/S ……………………………..……………………………….(2.6)

Dimana :

Q = Arus lalu lintas (smp/jam)

S = Arus jenuh

Rasio arus simpang (IFR) adalah jumlah dari arus kritis (tertinggi) untuk semua

fase sinyal yang berurutan dalam suatu siklus, dapat ditentukan dengan rumus di

bawah ini :

IFR = ∑ (FRCRIT)/FR  ………………………..…………………..…(2.7)

Dimana  :

FRCRIT = Penjumlahan FR dari masing-masing pendekat.

2.5.3. Penentuan Fase Sinyal

Jika jumlah dan jenis fase sinyal tidak diketahui, maka pengaturan dengan

dua fase sebaiknya digunakan sebagai kasus dasar. Pemisahan gerakan-gerakan

belok kanan biasanya hanya dapat dipertimbangkan kalau suatu gerakan

membelok melebihi 200 smp/jam. Waktu antar hijau sebaiknya ditentukan dengan

menggunakan metodologi yang diuraikan, nilai normal waktu antara hijau yang

digunakan dalam analisa perencanaan pada tabel 2.4. (Direktorat Jendral Bina

Marga, 1997 : 2-21).
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Tabel 2.4. Nilai Normal Waktu Antar Hijau

Ukuran simpang Lebar rata-rata Nilai normal antar hijau

Kecil 6 – 9 m 4 detik/fase

Sedang 10 – 14 m 5 detik/fase

Besar > 15 m > detik/fase

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 : 2-21

Tabel 2.5. Waktu Siklus Yang Disarankan

Tipe pengaturan Waktu siklus yang layak (det)

Pengaturan dua-fase 40-80

Pengaturan tiga-fase 50-100

Pengaturan empat-fase 80-130

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 : 2-60

Pada saat waktu merah semua yang diperlukan untuk pengosongan pada

akhir setiap fase harus memberikan kesempatan bagi kendaraan terakhir (melewati

garis henti pada akhir sinyal kuning) berangkat dari titik konflik sebelum

kedatangan kendaraan pertama dari fase berikutnya (melewati garis henti pada

awal sinyal hijau) pada titik sama. Titik konflik kritis dan jarak keberangkatan dan

kedatangan pada gambar 2.3. (Direktorat Jenderal Bina marga, 1997 : 2-43).

Gambar 2.3. Titik Konflik dan Jarak Untuk Keberangkatan dan Kedatangan

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 : 2-43
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2.5.4. Kapasitas

Menurut Direktorat Jenderal 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 ………………………………………………….…………(2.8)

Dimana :

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

g = Waktu hijau (det)

c = Waktu siklus

2.5.5. Derajat Kejenuhan (DS0)

Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (1997 : 2-61), Direktorat

kejenuhan adalah rasio adalah rasio dari arus lalu lintas terhadap kapasitas.

Derajat kejenuhan (DS) dapat diperoleh dengan rumus dibawah ini :

DS = Q/C ……………………………………..…………...……....….(2.9)

Dimana :

Q = Arus

C = Kapasitas (smp/jam)

fg


