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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) memuat fasilitas jalan perkotaan, 

semi perkotaan, luar kota dan jalan bebas hambatan. Manual ini menggantikan 

manual sementara untuk fasilitas lalu lintas perkotaan dan jalan luar kota yang telah 

diterbitkan lebih dahulu dalam proyek MKJI. Tipe fasilitas yang tercakup dan 

ukuran penampilan lau lintas selanjutnya disebut perilaku lalu lintas atau kualitas 

lalu lintas. 

Tujuan analisa MKJI adalah untuk dapat melaksanakan Perancangan 

(planning), Perencanaan (design), dan Pengoprasionalan lalu lintas (traffic 

operation) simpang bersinyal, simpang tak bersinyal dan bagian jalinan dan 

bundaran, ruas jalan (jalan perkotaan, jalan luar kota, dan jalan bebas hambatan). 

Manual ini direncanakan terutama agar pengguna dapat memperkirakan perilaku 

lalu lintas dari suatu fasilitas pada kondisi lalu lintas, geometrik dan keadaan 

lingkungan tertentu. 

Menurut MKJI (1997), hambatan samping adalah dampak terhadap perilaku 

lalu lintas akibat kegiatan sisi jalan seperti pejalan kaki, penghentian angkot, dan 

kendaraan lainnya, kendaraan masuk dan keluar sisi jalan dan kendaraan lambat. 

MKJI mendefinisikan kapasitas sebagai arus lalu lintas maksimum yang dapat 

dipertahankan (tetap) pada suatu bagian jalan dalam kondisi tertentu yang 

dinyatakan dalam kendaraan/jam atau smp/jam. Misalnya : rencana geometrik, 

lingkungan, komposisi lalu lintas. 

Menurut Tamin (2000), arus lalu lintas berinteraksi dengan sistem jaringan 

transportasi. Jika arus lalu lintas meningkat pada ruas jalan tertentu, semakin tinggi 

waktu tempuh yang dibutuhkan. Arus maksimum yang dapat melewati suatu ruas 

jalan disebut kapasitas ruas jalan. 

Sedangkan menurut Warpani (2002), tingkat pelayanan ruas jalan adalah 

ukuran kecepatan laju kendaraan yang dikaitkan dengan kondisi dan kapasitas ruas 

jalan. Semakin meningkatnya arus lalu lintas pada suatu ruas jalan mengakibatkan 
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penurunan intensitas pelayanan jalan atau pada akhirnya terjadi penurunan 

intensitas kinerja ruas jalan. 

Seperti penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Dewanto (2003) 

menyatakan bahwa tingkat pelayanan pada masing-masing periode waktu memiliki 

kategori yang sama yaitu V/C rasio rata-rata 0,2 dengan tingkat pelayanan A. 

Hambatan samping dapat disebabkan karena adanya pemanfaatan lahan untuk 

aktivitas terminal serta aktivitas perdagangan dan jasa yang akan menimbulkan 

aktivitas samping jalan seperti penyeberang jalan, kendaraan berhenti, kendaraan 

keluar masuk dan kendaraan lambat. 

Winayati (2016) melakukan penelitian dengan hasil perhitungan kecepatan 

rerata menunjukkan bahwa kecepatan rerata hasil perhitungan MKJI 1997 terlalu 

tinggi dari kondisi sesungguhnya di lapangan yaitu 18,98 km/jam, sedangkan rerata 

hasil model lebih baik jika dibandingkan dengan kecepatan rerata hasil perhitungan 

MKJI 1997 yaitu sebesar 1,90 km/jam. Parkir dan kendaraan berhenti di badan jalan 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap hambatan samping. 

Marpaung (2005) melakukan penelitian dengan hasil bahwa hambatan 

samping memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap menurunnya kinerja 

jalan. Besarnya kontribusi hambatan samping terhadap kinerja jalan rata-rata 

sebesar 17,28% yang diperoleh dengan membandingkan kinerja jalan tanpa dan 

dengan hambatan samping. Angka tersebut membuktikan bahwa hambatan 

samping memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap menurunnya tingkat 

pelayanan jalan sebagai akibat aktivitas pengguna lahan di sekitarnya. 

Kurniawan (2015) melakukan penelitian dengan hasil bahwa arus kendaraan 

stabil, volume kendaraan pada ruas jalan Brigjen Katamso ini masih kecil, masih 

tertampung oleh kapasitas jalan yang ada. Tetapi dari kecepatan kendaraan rata-rata 

terganggu hambatan samping hanya 16 km/jam, seharusnya adalah 39,76 km/jam. 

Hal ini menunjukkan bahwa hambatan samping sangat berpengaruh pada kecepatan 

kendaraan. 

Hilmanudin dan Farida (2016) melakukan penelitian dengan hasil bahwa 

hambatan samping tertinggi pada ruas Jalan Guntur ini adalah dengan frekuwensi 

bobot kejadian 553,63, nilai tersebut masuk ke dalam kelas hambatan samping 
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tinggi (high). Hambatan samping tersebut berpengaruh terhadap arus lalu lintas, 

kecepatan menjadi berkurang, volume berkurang dan kepadatan tinggi. Pengaruh 

hambatan samping terhadap kapasitas bisa dilihat dari penurunan kapasitas sebelum 

adanya hambatan samping sebesar 3107,64 smp/jam dan dengan hambatan samping 

menjadi 2865,20 smp/jam. 

Syahputra, Sebayang dan Herianto (2015) melakukan penelitian dengan 

hasil bahwa nilai derajat kejenuhan tertinggi yaitu 1,01 untuk arah Bandarjaya 

dengan jumlah Volume Kendaraan sebesar 1395 smp/jam sementara kapasitas ruas 

jalan 1384 smp/jam. Hal ini menunjukkan keadaan ruas jalan sudah sangat jenuh 

sehingga diperlukan perbaikan kinerja jalan. 

Berdasarkan studi pustaka yang telah diuraikan diatas, perbedaan penelitian 

ini dengan menitikberatkan pada pengaruh hambatan samping terhadap kinerja ruas 

Jl. Thamrin di depan Pasar Lawang Kab. Malang. Selain itu penelitian ini dilakukan 

karena melihat begitu besar pengaruh pusat perdagangan (Pasar Lawang) terhadap 

jumlah hambatan samping yang terjadi disekitarnya, dimana hambatan samping 

tersebut secara otomatis akan mempengaruhi kinerja dari ruas jalan yang ada. 

2.2 Klasifikasi Jalan Raya 

Klasifikasi jalan akan memberikan gambaran tentang pentingnya arti 

pelayanan yang akan disediakan, hal ini sangat penting dalam menetapkan syarat-

syarat minimum yang perlu disediakan atau diberikan pada jalan raya itu sendiri. 

Klasifikasi menurut fungsinya terdiri atas 3 golongan: 

1. Jalan Arteri 

Jalan raya arteri adalah jalan raya yang melayani lalu lintas yang tinggi 

(kendaraan berat) antara kota-kota penting atau antara pusat-pusat 

produksi dan ekspor. Jalan-jalan yang termasuk kategori golongan ini 

harus direncanakan untuk melayani lalu lintas yang cukup berat. 

2. Jalan Sekunder 

Jalan raya sekunder adalah jalan raya yang melayani lalu lintas yang 

cukup tinggi, baik kendaraan ringan maupun berat antara kota-kota 

penting dan kota-kota yang lebih kecil juga melayani daerah-daerah 

sekitarnya. 
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3. Jalan Penghubung 

Jalan penghubung adalah jalan untuk keperluan aktifitas daerah yang 

sempit juga dipakai sebagai jalan penghubung antara jalan-jalan 

golongan yang sama atau berlainan. Fungsi jalan penghubung adalah 

untuk melayani lalu lintas yaitu memenuhi kebutuhan aktifitas 

masyarakat setempat biasanya jalan perkotaan. 

2.3 Karakteristik Jalan Raya 

2.3.1 Geometrik 

1. Tipe Jalan 

Berbagai tipe jalan akan menunjukkan kinerja berbeda pada 

pembebanan lalu lintas tertentu. Misalnya jalan terbagi dan tak terbagi, 

jalan satu arah. 

2. Lebar Jalur Lalu Lintas 

Kecepatan arus bebas dan kapasitas akan meningkat dengan 

pertambahan lebar jalur lalu lintas. 

3. Kereb 

Kereb sebagai batas antara jalur lalu lintas dan trotoar yang 

berpengaruh terhadap dampak hambatan samping pada kapasitas dan 

kecepatan. Kapasitas jalan dengan kereb lebih kecil dari jalan dengan 

bahu. Kapasitas berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat tepi 

jalur lalu lintas, tergantung apakah jalan itu mempunyai kereb atau 

bahu. 

4. Bahu Jalan 

Jalan perkotaan umumnya tanpa kereb tapi mempunyai bahu pada 

kedua sisi jalur lalu lintasnya. Lebar dan kondisi permukaannya 

mempengaruhi penggunaan bahu, berupa penambahan kapasitas dan 

kecepatan pada arus tertentu akibat pertambahan lebar bahu terutama 

karena pengurangan hambatan samping yang disebabkan kejadian 

disisi jalan seperti kendaraan angkutan umum berhenti, pejalan kaki dan 

sebagainya. 

5. Median 
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Median yang direncanakan dengan baik dapat meningkatkan kapasitas 

ruas jalan. 

6. Alinyemen Jalan 

Lengkung horizontal dengan jari-jari kecil mengurangi kecepatan arus 

bebas. Tanjakan yang curam juga mengurangi kecepatan arus bebas. 

2.3.2 Klasifikasi Kendaraan 

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), semua nilai arus 

lalu lintas (per arah dan total) dikonversikan menjadi satuan mobil penumpang 

(smp), yang diturunkan secara empiris untuk tipe kendaraan sebagai berikut : 

1. Kendaraan ringaan (LV) adalah kendaraan bermotor 2 as beroda 4 

dengan jarak as 2,0-3,0 m. Meliputi : mobil penumpang, oplet, 

mikrobis, pick up dan truk kecil sesuai sistem klasifikasi bina marga. 

2. Kendaraan berat (HV) adalah kendaraan bermotor dengan jarak as lebih 

dari 3,5 m, dan biasanya beroda lebih dari 4. Meliputi : bus, truk 2 as, 

truk 3 as, dan truk kombinasi sesuai sistem klasifikasi bina marga. 

3. Sepeda motor (MC) adalah kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda. 

Meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3 sesuai sistem klasifikasi 

bina marga. 

4. Kendaraan tidak bermotor (UM) adalah kendaraan roda yang digerakan 

oleh orang atau hewan. Meliputi : sepeda, becak, kereta kuda sesuai 

sistem klasifikasi bina marga. Kendaraan berat (HV), termasuk truk dan 

bus. 

2.3.3 Satuan Mobil Penumpang (SMP) 

Setiap jenis kendaraan mempunyai karakteristik pergerakan yang berbeda, 

karena dimensi, kecepatan percepatan maupun kemampuan manuver masing-

masing tipe kendaraan berbeda disamping itu juga pengaruh geometrik jalan. Oleh 

karena itu, untuk menyamakan satuan masing masing jenis kendaraan sigunakan 

satuan yang bisa dipakai dalam perencanaan lalulintas yang disebut Satuan Mobil 

Penumpang (smp). Besaran smp yang direkomendasikan sesuai dengan hasil 

penelitian IHCM (Indonesian Highway Capacity Manual) atau MKJI sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.1 Faktor Satuan Mobil Penumpang (smp) 

No Jenis Kendaraan Kelas 
SMP 

Ruas Simpang 

1. Kendaraan Ringan 

- Sedan/Jeep 

- Mikro bus 

- Pick Up 

LV 1,0 1,0 

2. Kendaraan Berat 

- Bus Standart 

- Truck Sedang 

- Truck Berat 

HV 1,2 1,3 

3. Sepeda Motor MC 0,25 0,4 

4. Kendaraan Tak Bermotor 

- Becak 

- Sepeda 

- Gerobak, dan lain-lain 

UM 0,8 1,0 

Sumber : Manual kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

2.3.4 Perilaku Pengemudi dan Populasi Kendaraan 

Ukuran Indonesia serta keanekaragaman dan tingkat perkebangan daerah 

perkotaan menunjukan bahwa perilaku pengemudi dan populasi kendaran (umur, 

tenaga, dan kondisi kendaraan, komposisi kendaraan) adalah beraneka ragam. 

Karakteristikini dimasukan dalam prosedur perhitungan secara tidak langsung, 

melalui ukuran kota. Kota yang lebih kecil menunjukan perilaku pengemudi yang 

kurang gesit dan kendaraan yang kurang modern, menyebabkan kapasitas dan 

kecepatan lebih rendah pada arus tertentu, jika dibandingkan dengan kota yang 

lebih besar (MKJI 1997, Jalan Perkotaan). 

2.4 Karakteristik Arus Lalu Lintas 

2.4.1 Volume Kendaraan 

Sesuai MKJI 1997, volume lalu lintas di definisikan sebagai jumlah 

kendaraan yang melalui titik pada jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam 

kend/jam (Qkend), smp/jam (Qsmp). Volume lalu lintas pada suatu jalan bervariasi, 

tergantung pada arah lalu lintas, volume harian, bulanan, tahunan dan pada 

komposisi kendaraan. Volume lalu lintas dihitung berdasarkan persamaan di bawah 

ini: 

Q = 
𝑵

𝑻
 

dimana : 

Q = Volume (kend/jam) 
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N = Jumlah kendaraan (kend) 

T = Waktu pengamatan (jam) 

2.4.2 Kecepatan Kendaraan 

Kecepatan kendaraan adalah jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan 

pada suatu ruas jalan dalam satu satuan waktu tertentu. 

V= 
𝒅

𝒕
 

dimana: 

V = Kecepatan (km/jam, m/detik) 

d = Jarak tempuh kendaraan (km, m) 

t = Waktu tempuh kendaraan (jam, detik) 

2.4.3 Kepadatan Lalu lintas 

Kepadatan lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang menempati suatu ruas 

jalan atau lajur tertentu. Kepadatan biasa dinyatakan dalam satuan kendaraan/km. 

Kepadatan lalu lintas juga dapat didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang 

menempati panjang ruas jalan tertentu atau jalur yang umumnya dinyatakan sebagai 

jumlah kendaraan per kilometer per lajur. 

Kepadatan lalu lintas cukup sulit diukur secara langsung tetapi dapat 

dihitung dari data kecepatan dan volume lalu lintas, dengan persamaan berikut : 

D = 
𝒒

𝑽
 

dimana : 

D = Kepadatan (kend/km) 

q = Volume Kendaraan (kend/jam) 

V = Kecepatan Lalulintas (km/jam) 

2.4.4 Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas. 

Derajat kenejuhan digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja 

simpang dan segmen jalan, nilai derajat kejenuhan akan menunjukan apakah 

segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. 

DS = 
𝑸

𝑪
 

dimana : 
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DS = Derajat Kejenuhan 

Q = Arus lalu lintas (smp/jam) 

C = Kapasitas (smp/jam) 

Derajat kejenuhan (DS) dihitung dengan menggunakan arus dan kapasitas 

dinyatakan dalam smp/jam. 

2.4.5 Kapasitas Jalan 

Kapasitas merupakan nilai numerik, yang definisinya adalah jumlah 

maksimum kendaraan yang dapat lewat pada suatu arus atau lajur jalan raya dalam 

satu arah (dua arah untuk jalan dua arus dua lajur/arah). Selama periode waktu yang 

tertentu dalam kondisi jalan dan lalulintas yang ada. Kapasitas ini didapat dari harga 

besaran kapasitas ideal yang direduksi oleh faktor - faktor lalu lintas dan jalan 

(MKJI 1997, Jalan Perkotaan).  

Dalam kapasitas suatu jalan raya, sangat diperlukan sekali keterangan-

keterangan tentang keadaan jalan yaitu : 

1. Faktor jalan , yaitu keterangan mengenai bentuk fisik jalan, seperti lebar 

jalur, kebebasan lateral, bahu jalan pada median atau tidak, kondisi 

permukaan jalan, alinyemen jalan, kelandaian, trotoar, dan lain – lain. 

2. Faktor lalu lintas, yaitu keterangan mengenai lalulintas mengenai jalan, 

seperti komposisi lalulintas, volume, distribusi lajur, gangguan 

lalulintas, adanya kendaraan tidak bermotor, gangguan samping, dan 

lain – lain. 

Tanpa keterangan diatas, maka besaran kapasitas tidak akan memberikan 

pedoman yang jelas, karena tidak memberikan keterangan mengenai keadaan 

penggunaan. Kapasitas ini adalah suatu prosedur untuk menampung suatu arus lalu 

lintas yang melalui jalan tertentu. 

Rumus kapasitas ruas jalan pada umumnya :  

C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs (smp/jam) 

Dimana : 
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C  = Kapasitas (smp/jam) 

Co = Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCw  = Faktor penyesuaian lebar jalan 

FCsp  = Faktor penyesuaian pemisah arah (hanya untuk jalan tak terbagi) 

FCsf  = Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan/kereb 

FCcs  = Faktor penyesuaian ukuran kota 

Tabel 2.2 Kapasitas Dasar (Co) 

Tipe Jalan 
Kapasitas Dasar 

(smp/jam) 
Keterangan 

Jalan 4 lajur berpembatas median atau jalan satu arah 1650 Per lajur 

Jalan 4 lajur tanpa pembatas median atau jalan satu arah 1500 Per lajur 

Jalan 2 lajur tanpa pembatas median 2900 Total 2 arah 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Kapasitas dasar untuk jalan lebih dari 4 lajur dapat diperkirakan dengan 

manggunakan kapasitas per lajur diatas meskipun mempunyai lebar jalan yang 

tidak baku. 

Tabel 2.3 faktor koreksi kapasitas akibat pembagian arah (FCsp) 

Pembagian arah (%-%) 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 

FCsp 

2 lajur 2 arah tanpa pembatas 

median (2/2 UD) 
1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

4 lajur 2 arah tanpa pembatas 

median (4/2 UD) 
1,00 0,99 0,97 0,96 0,94 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Penentuan faktor koreksi untuk pembagian arah didasarkan pada kondisi 

arus lau lintas dari kedua arah atau untuk jalan tanpa pembatas median. Untuk jalan 

satu arah dan/atau jalan dengan pembatas median, faktor koreksi kapasitas 

pembagian arah adalah 1,00. 
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Tabel 2.4 Faktor koreksi kapasitas akibat lebar jalan (FCw) 

Tipe Jalan 
Lebar efektif jalan 

(m) 
FCw 

4 lajur berpembatas median 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 

4 lajur tanpa pembatas median Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

1,09 

2 lajur tanpa pembatas median Dua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

0,56 

0,87 

1,00 

1,14 

1,25 

1,29 

1,34 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Tabel 2.5 Klasifikasi Hambatan Samping 

Kelas gangguan 

samping 

Kode 

 

Jumlah gangguan per 200 

m/jam (dua arah) 
Kondisi tipikal 

Sangat rendah VL <100 
Daerah pemukiman : jalan 

dengan jalan samping 

Rendah L 100-299 
Daerah pemukiman : beberapa 

kendaraan umum dsb 

Sedang M 300-499 
Daerah industri, beberapa toko di 

sisi jalan 

Tinggi H 500-899 
Daerah komersial, aktivitas di 

sisi jalan tinggi 

Sangat Tinggi VH >900 
Daerah komersil, dengan 

aktivitas pasar di jalan 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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Tabel 2.6 Faktor koreksi akibat gangguan samping (FCsf) untuk jalan yang 

mempunyai bahu jalan 

Tipe jalan 
Kelas gangguan 

samping 

Faktor Penyesuaian untuk hambatan 

samping dan lebar bahu 

Lebar bahu jalan efektif Ws (m) 

≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2 m 

4 lajur 2 arah berpembatas 

median (4/2 D) 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

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 lajur 2 arah tanpa 

pembatas median (4/2 UD) 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

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 lajur 2 arah tanpa 

pembatas median (2/2 UD) 

atau jalan satu arah 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

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 : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Tabel 2.7 Faktor koreksi kapasitas akibat ukuran kota (FCcs) 

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 

1,0 - 3,0 1,00 

> 3,0 1,04 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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Tabel 2.8 Faktor koreksi kapasitas akibar gangguan samping (FCsf) untuk jalan 

yang mempunyai kereb 

Tipe jalan 
Kelas gangguan 

samping 

Faktor Penyesuaian untuk hambatan 

samping dan jarak 

Lebar bahu jalan efektif Ws (m) 

≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2 m 

4 lajur 2 arah 

berpembatas median (4/2 

D) 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

0,95 

0,94 

0,91 

0,86 

0,81 

0,97 

0,96 

0,93 

0,89 

0,85 

0,99 

0,98 

0,95 

0,92 

0,88 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,92 

4 lajur 2 arah tanpa 

pembatas median (4/2 

UD) 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

0,95 

0,93 

0,90 

0,84 

0,77 

0,97 

0,95 

0,92 

0,87 

0,81 

0,99 

0,97 

0,95 

0,90 

0,85 

1,01 

1,00 

0,97 

0,93 

0,90 

2 lajur 2 arah tanpa 

pembatas median (2/2 

UD) atau jalan satu arah 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

0,93 

0,90 

0,86 

0,78 

0,68 

0,95 

0,92 

0,88 

0,81 

0,72 

0,97 

0,95 

0,91 

0,84 

0,77 

0,99 

0,97 

0,94 

0,88 

0,82 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Penelitian kapasitas ini dinyatakan dalam suatu angka perbandingan antara 

volume lalu lintas pada jalan tersebut dan kapasitas jalan itu sendiri. 

2.4.6 Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan (level of service) adalah ukuran kinerja ruas jalan atau 

simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan, kecepatan, 

kepadatan dan hambatan yang terjadi. Tingkat pelayanan merupakan kondisi 

operasi yang berbeda yang terjadi pada lajur jalan ketika menampung bermacam-

macam volume lalu lintas. Dan merupakan ukuran kualitas dari pengaruh faktor 

aliran lalu lintas seperti kecepatan, waktu perjalanan, hambatan, kebebasan 

manuver, kenyamanan pengemudi dan secara tidak langsung biaya operasi dan 

kenyamanan (MKJI 1997, Jalan Perkotaan). 
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Tabel 2.9 Karakteristik Tingkat Pelayanan (LOS) 

Tingkat 

Pelayanan 
Karakteristik Rasio (V/C) 

A 

Kondisi arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan 

kecepatan tinggi. Pengemudi dapat memilih kecepatan yang 

diinginkan tanpa hambatan. 

0,00-0,20 

B 
Dalam zona arus stabil. Pengemudi memiliki kebebasam yang 

cukup dalam memilih kecepatannya. 
0,21-0,44 

C Dalam zona arus stabil. Kecepatan dikontrol oleh lalu lintas. 0,45-0,74 

D 
Arus mulai tidak stabil. Kecepatan rendah dan berbeda-beda, 

volume mendekati kapasitas. 
0,75-0,84 

E 

Arus tidak stabil dengan kondisi yang sering terhenti. Kecepatan 

rendah dan volume lalu lintas mendekati atau berada pada 

kapasitasnya. 

0,85-1,00 

F 
Arus yang terhambat. Kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, 

sering terjadi kemacetan yang cukup lama. 
>1,00 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

2.5 Hambatan Samping 

Menurut Manual Kinerja Jalan Indonesia (MKJI) 1997, hambatan samping 

adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktivitas samping segmen jalan. 

Hambatan samping yang menyebabkan gangguan lalu lintas dan mempengaruhi 

kapasitas serta kinerja jalan adalah sebagai berikut : 

1. Pejalan kaki yang berjalan atau menyebrang sepanjang segmen jalan. 

Adalah jumlah pejalan kaki yang berjalan menyusuri trotoar serta bahu 

jalan dan menyeberang sepanjang segmen jalan. 

Salah satu elemen yang perlu diperhatikan dalam teknik lalu lintas 

adalah pejalan kaki. Biasanya pada daerah perkotaan dan kawasan pusat 

bisnis, pergerakan pejalan kaki menimbulkan konflik yang tinggi 

dengan kendaraan-kendaraan bermotor dalam lalu lintas sehingga 

menyebabkan angka kecelakaan yang cukup tinggi dan waktu tunda 

kendaraan. 

Lintasan pejalan kaki yang tidak teratur merupakan titik konflik dengan 

lintasan kendaraan, karena pejalan kaki cenderung mencari lintasan 

terpendek. 

2. Kendaraan parkir. 



19 

Adalah jumlah kendaraan bermotor yang memanfaatkan bahu jalan 

untuk berhenti (parkir kendaraan) baik dalam waktu yang relatif 

sementara/sebentar maupun lama. 

Parkir di jalan (on street parking) sulit sekali dilakukan pada jalan 

dengan ruang yang terbatas, dan parkir di tempat seperti itu selalu 

menimbulkan kasus kemacetan dan kebingungan pengemudi yang 

selanjutnya memperpanjang waktu tempuh dan memperbesar 

kecelakaan. 

3. Kendaraan masuk dan keluar jalan.

Adalah jumlah kendaraan bermotor keluar masuk dari/ke lahan

samping/sisi jalan.

4. Kendaraan lambat.

Adalah jumlah kendaraan beroda yang menggunakan tenaga manusia

atau hewan seperti sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta dorong sesuai

sistem klasifikasi Bina Marga.

Untuk klasifikasi hambatan samping dan jenis aktivitas samping jalan dapat dilihat 

pada tabel 2.5 dan 2.10 

Tabel 2.10 Jenis Aktivitas Samping Jalan 

Jenis Aktivitas Samping Jalan Simbol Faktor Bobot 

Pejalan Kaki 

Parkir, Kendaraan Berhenti 

Kendaraan Masuk + Keluar 

Kendaraan Lambat 

PED 

PSV 

EEV 

SMV 

0,5 

1,0 

0,7 

0,4 

Sumber : Manual Kinerja Jalan Indonesia, 1997 


