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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 HAMBATAN SAMPING 

Menurut Bina Marga (1997), bahwa banyaknya aktifitas samping jalan 

sering menimbulkan berbagai konflik yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

kelancaran lalu lintas yaitu parkir pada badan jalan (hambatan samping). 

Hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktifitas 

samping ruas jalan, seperti pejalan pejalan kaki (PED = Pedestrian), parkir dan 

kendaraan berhenti (PSV = Parking and Slow of Vehicles), kendaraan keluar 

masuk (EEV = Exit and Entry of Vehicles), serta kendaraan lambat / kendaraan 

tidak bermotor (SMV = Slow Moving of Vehicles). Adapun nilai bobot pengaruh 

hambatan samping terhadap kapasitas menurut MKJI 1997 dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel 2.1 Bobot pengaruh hambatan samping 

 
Sumber : Bina Marga, (1997) 

 

Tingkat hambatan samping telah dikelompokkan dalam lima kelas dari 

kondisi sangat rendah (very low), rendah (low), sedang (medium), tinggi (high) 

dan sangat tinggi (very high). Kondisi ini sebagai fungsi dari frekuensi kejadian 

hambatan samping sepanjang ruas jalan yang diamati. Tingkat hambatan samping 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 
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Tabel 2.2 Tingkat hambatan samping 

 
Sumber : Bina Marga, (1997) 

 

Dalam menentukan nilai Kelas hambatan samping digunakan Persamaan 2.1 

(Bina Marga, 1997) berikut. 

 

          (2.1) 

Keterangan : 

SFC = Kelas Hambatan samping 

PED = Frekuensi pejalan kaki 

PSV = Frekuensi bobot kendaraan parkir 

EEV = Frekuensi bobot kendaraan masuk/keluar sisi jalan. 

SMV = Frekuensi bobot kendaraan lambat 

 

2.2 RUAS JALAN 

Menurut Tamin, (2000; 94-95). Beberapa ciri ruas jalan yang perlu 

diketahui antara lain panjang, jumlah lajur, kecepata, tipe gagguan samping, 

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

 

2.3 KINERJA RUAS JALAN 

Kinerja ruas jalan menggunakan “Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

(MKJI), 1997” yang meliputi volume lalu lintas, kapasitas, derajat kejenuhan, 

kecepatan arus bebas, dan waktu tempuh. 

2.3.1 Perhitungan Kapasitas Ruas Jalan  

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)1997 besarnya 

kapasitas jalan dapat dihitung dengan Persamaan 2.2 (Bina Marga,1997) berikut. 

 

                   (2.2) 

Keterangan :  

C  = Kapasitas Jalan  

Co  = Kapasitas Dasar  

FCw  = Faktor penyesuai lebar jalan  

FCSP  = Faktor penyesuai pemisah arah  

FCSF  = Faktor penyesuai hambatan samping  

FCCS  = Faktor penyesuai ukuran kota  

Faktor – faktor penyesuaian dalam menentukan kapasitas jalan : 

Besarnya kapasitas dasar perkotaan (Co) dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan 

 
Sumber : Bina Marga, (1997) 
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Besarnya faktor penyesuaian Lebar Jalan (FCw) dapat dilihat pada Tabel 2.4 

berikut. 

Tabel 2.4 Faktor penyesuaian Lebar Jalan (FCw) 

 
Sumber : Bina Marga, (1997) 

 

Besarnya faktor penyesuaian pemisah arah (FCSP) dapat dilihat pada Tabel 2.5 

berikut. 

Tabel 2.5 Faktor penyesuaian pemirsah arah (FCSP) 

 
Sumber : Bina Marga, (1997) 
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Besarnya faktor penyesuaian hambatan samping (FCSF) dengan bahu dapat dilihat 

pada Tabel 2.6 berikut. 

Tabel 2.6 Faktor penyesuaian hambatan samping (FCSF) dengan bahu 

 
Sumber : Bina Marga, (1997) 

 

Besarnya faktor penyesuaian hambatan samping (FCSF) dengan kerb dapat dilihat 

pada Tabel 2.7 berikut. 

Tabel 2.7 Faktor penyesuaian hambatan samping (FCSF) dengan kerb 
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  Lanjutan Tabel 2.7 Faktor penyesuaian hambatan samping (FCSF) dengan kerb 

 
Sumber : Bina Marga, (1997) 

 

Besarnya faktor penyesuaian ukuran kota (FCcs) dapat dilihat pada Tabel 2.8 

berikut. 

Tabel 2.8 Faktor penyesuaian ukuran kota (FCcs) 

 
Sumber : Bina Marga, (1997) 

 

2.3.2 Kecepatan Arus Bebas 

Besarnya kecepatan arus bebas dihitung dengan Persamaan 2.3 (Bina 

Marga,1997) berikut. 

 

                    (2.3) 

Keterangan : 

FV = Kecepatan arus bebas (km/jam) 

FVO = Kecepatan arus bebas dasar (km/jam) 

FVW = Penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (km/jam) 

FFVSF = Faktor penyesuaian kondisi hambatan samping 

FFVCS = Faktor penyesuaian ukuran kota (jumlah penduduk) 
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Besarnya kecepatan arus bebas dasar (FVO) dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah. 

Tabel 2.9 Kecepatan arus bebas dasar (FVO) 

 
Sumber : Bina Marga, 1997 

 

Besarnya penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (FVW) dapat dilihat pada Tabel 

2.10 berikut. 

Tabel 2.10 Penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (FVW) 

 
                                           Sumber : Bina Marga, (1997) 
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Besarnya penyesuaian kecepatan hambatan samping (FFVSF) dengan bahu dapat 

dilihat pada Tabel 2.11 berikut. 

Tabel 2.11 Penyesuaian kecepatan hambatan samping (FFVSF) dengan bahu 

 
Sumber : Bina Marga, (1997) 

 

Besarnya penyesuaian kecepatan hambatan samping (FFVSF) dengan Kerb dapat 

dilihat pada Tabel 2.12 berikut. 

Tabel 2.12 Penyesuaian kecepatan hambatan samping (FFVSF) dengan kerb 
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Lanjutan Tabel 2.12 Penyesuaian kecepatan hambatan samping (FFVSF) dengan 

kerb 

 
Sumber : Bina Marga,(1997) 

 

Besarnya pengaruh ukuran kota (FFVCS) dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut. 

Tabel 2.13 pengaruh ukuran kota (FFVCS) 

 
Sumber : Bina Marga, (1997) 

 

2.3.3 Derajat Kejenuhan / Degree of Saturation (DS) 

Derajat kejenuhan adalah rasio arus terhadap kapasitas jalan. Besarnya 

derajat kejenuhan / Degree of Saturation (DS) dihitung dengan Persamaan 2.4 

(Bina Marga,1997) berikut. 

                 (2.4) 

 



14 
 

Keterangan : 

DS = Derajat kejenuhan 

Q = Volume kendaraan (smp/jam) 

C = Kapasitas jalan (smp/jam) 

  

Jika DS < 0,75, maka jalan tersebut masih layak, tetapi jika DS > 0,75, maka 

diperlukan penanganan pada jalan tersebut untuk mengurangi kepadatan. 

 

2.3.4 Kecepatan Rata – Rata 

Penentuan kecepatan rata-rata dilakukan dengan menggunakan grafik 

kecepatan sebagai fungsi DS. Untuk mencari nilai kecepatan rata – rata maka 

dibutuhkan nilai DS dan nilai kecepatan arus bebas. Nilai kecepatan yang didapat 

digunakan untuk mencari kecepatan rata - rata dan waktu tempuh untuk 

mengetahui perilaku lalu lintas. Berikut adalah rumus waktu tempuh dan Gambar 

2.1 dan Gambar 2.2 grafik kecepatan derajat kejenuhan. 

 

                 (2.5) 

 

Keterangan: 

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

L = Panjang segmen (km) 

TT  = Waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen (jam) 

 

Panjang segmen (L) didapat dari hasil pengamatan lapangan dengan cara 

mengukur panjang Ruas Jalan Waturenggong, sedangkan waktu tempuh rata-rata 

(TT) dihitung dengan TT =  (jam). 
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Gambar 2.1 Grafik Kecepatan Sebagai Fungsi dari DS untuk Jalan 2/2 UD 

(Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga 1997) 

Gambar 2.2 Grafik kecepatan Sebagai Fungsi dari DS untuk Jalan Banyak Lajur 

Dan Satu Arah 

(Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga 1997) 
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2.4 ASPEK LEGALITAS 

Undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kinerja ruas jalan 

adalah sebagai berikut. 

1. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk. 

105/DJRD/96 mengenai pedoman teknis penyelenggaraan parkir. 

2. Secara umum di dalam pasal 43 UU LLAJ No 22 tahun 2009 dikatakan 

bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat 

diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, dan 

jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambut Lalu Lintas atau Marka 

Jalan. 

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tantang Lalu Lintas dan 

Angkutan jalan, Paragraph 7 pasal 120. Parkir kendaraan di jalan 

dilakukan sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang jalan. 

a. Pasal 47  

1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan 

dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas. 

2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 

jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang 

manfaat jalan dengan ketentuan: 

a) yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu 

dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak 

menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan 

b)  yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak 

tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga 

tidak mengganggu keamanan konstruksi 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tantang 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan pasal 7 tentang tingkat 

pelayanan pada ruas jalan. 

6. Undang – undang No. 20 tahun 2009 pasal 43 ayat 4 menyebutkan bahwa 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, 
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persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk 

umum diatur dengan peraturan pemerintah. 

7. Undang-undang No.22 tahun 2009 pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa 

penyediaan fasilitas parkir untuk umum dapat diselenggarakan di luar 

Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. 

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 tahun 1993 tentang 

fasilitas parkir untuk umum, dijelaskan bahwa izin penyelenggaraan 

fasilitas parkir untuk umum diberikan oleh Bupati/Walikota setempat 

untuk wilayah Kabupaten/Kota dimana penyelenggaraan tersebut 

mencakup Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan.  

9. Undang – undang No. 20 tahun 2009 pasal 43 ayat 4 menyebutkan bahwa 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, 

persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk 

umum diatur dengan peraturan pemerintah. 


