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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

Parkir merupakan keadaan tidak bergeraknya suatu kendaraan yang bersifat 

sementara dimana pengemudi meninggalkan kendaraannya atau berhenti beberapa 

waktu/cukup lama sesuai dengan kebutuhan (Zaini, 2004).  

Fasilitas parkir merupakan suatu 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  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 
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ruang parkir. Untuk menentukan satuan ruang parkir didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut : 

 

2.2.1  Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

Gambar 2.1 Dimensi kendaraan Standar Mobil 

a = jarak gandar              d = lebar 

b = depan tergantung       h = tinggi total 

c = belakang tergantung   B = lebar total 

 

2.2.2  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). 

 

2.2.3  Lebar Bukaan Pintu Kendaraan 

 Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan 

yang memanfaatkan fasilitas parkir. Sebagai contoh, lebar bukaan pintu kendaraan 

karyawan kantor akan berbeda dengan lebar bukaan pintu kendaraan pengunjung pusat 

kegiatan perbelanjaan. (Dirjen Perhubungan Darat, 1996). 
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Tabel 2.1 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 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

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 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

Gambar 2.3 SRP Sepeda Motor 

Dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1998 seperti pada 

Gambar 2.3 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). 

 

2.3  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 (Warpani : 1990).   

 

2.4   Cara Parkir 

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

2.4.1 Menurut Penempatannya 

a) Parkir ditepi jalan (on street parking) 
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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.  

b) 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 di 

tinjau dari posisi parkirnya, maka dapat dilakukan seperti pada on street 

parking.  

 
2.4.2 Menurut Statusnya 

a) Parkir Umum 

Parkir umum ialah parkir yang menggunakan tanah, jalan, dan lapangan yang 

pengelolaannya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tempat parkir 

umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dimiliki oleh 

pemerintah setempat, yang termasuk dari bagian dari tempat parkir umum ini 

ialah parkir di tepi jalan umum. 

b) Parkir Khusus 

Parkir khusus ialah parkir yang bertempat atau menggunakan tanah atau lahan 

yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah setempat, yang 

pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain berupa badan usah ataupun 

perorangan. 

c) Parkir Darurat/Insidentil 

Parkir jenis ini terletak di tempat-tempat umum, seperti lahan tanah, jalan, dan 

lapangan milik pemerintah daerah ataupun swasta karena kegiatan darurat. 

d) Taman Parkir 

Taman parkir merupakan bangunan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk 

tempat parkir kendaraan yang penyelenggaranya oleh pemerintah daerah atau 

pihak yang telah diberikan ijin dari pemerintah daerah. 
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2.4.3 Menurut Jenis Kendaraannya 

a) Parkir untuk kendaraan yang tidak bermesin 

b) Parkir untuk kendaraan roda dua 

c) Parkir untuk kendaraan roda empat 

2.5      Penentuan Kapasitas Parkir 

2.5.1  Pola Parkir Mobil Menurut Posisi 

 Warpani 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 : 

a) Memarkir dengan sejajar atau 180° 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

Gambar 2.4 Posisi parkir 0° atau 180° 

Kapasitas dari tempat parkir dapat dihitung dengan rumus: 

𝑁 =  
𝐿

600
 ……………………………………………(2.1) 

           Dimana :  N = Jumlah Mobil yang diparkir 

 L = Panjang jalan dalam meter 

 

 

 

 

L 

600 cm 

500 cm 

250 
cm 

550 cm 
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b) Memarkir dengan sudut parkir 30° 

           

    

 

 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

Gambar 2.5 Posisi parkir 30° 

Kapasitas dari tempat parkir dapat dihitung dengan rumus : 

𝑁 =  
𝐿−125

500
 ……………………………………………(2.2) 

          Dimana : N = Jumlah Mobil yang diparkir 

 L = Panjang jalan dalam meter 

c) Memarkir dengan sudut parkir 45° 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

Gambar 2.6 Posisi parkir 45° 

Kapasitas dari tempat parkir dapat dihitung dengan rumus: 

𝑁 =
𝐿−177

354
………………………………………….(2.3) 

Dimana :  N = Jumlah Mobil yang Diparkir 

  L = Panjang Jalan dalam meter 

 

500 cm 500 cm 500 cm 500 cm 125 cm 

470 cm 
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d) Memarkir dengan sudut 60° 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

Gambar 2.7 Posisi parkir 60° 

Kapasitas dari tempat parkir dapat dihitung dengan rumus: 

𝑁 =  
𝐿−178

290
……………………………………(2.4) 

Dimana :  N = Mobil yang diparkir 

   L = Panjang jalan 

e) Memarkir dengan sudut 90° 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

Gambar 2.8 Posisi parkir 90° 

Kapasitas dari tempat parkir dapat dihitung dengan rumus : 

𝑁 =
𝐿

250
  ……………………...............(2.5) 

Dimana : N = Σ mobil yang diparkir 

L 

500 cm 

250 cm 
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75 cm 

17

5 

cm 

≤ 

5.6 

m 

   L = panjang jalan dalam meter 

2.5.2  Pola Parkir Sepeda Motor Menurut Posisi 

 Sepeda motor merupakan salah satu angkutan yang terbanyak dan utama di 

Indonesia. Sehingga lahan ruang parkir harus disediakan untuk sepeda motor dengan 

cara melarang mobil untuk parkir pada lokasi tersebut. Daerah parkir harus diatur 

secara terbaris menurut panjang dari sepeda motor, dengan gang parkir yang 

membujur diantara jalan masuk dan jalan. Pada umumnya posisi parkir sepeda motor 

adalah 90˚ dari segi efektifitas ruang, posisi ini paling menguntungkan (Direktorat 

Jendral Perhubungan Darat : 1996). Menurut Warpani (1990), dalam penentuan 

sudut-sudut parkir pada suatu jalan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Dimana perbedaan tersebut dibedakan oleh fungsi jalan dan arah gerak lalu lintas pada 

arah yang bersangkutan. Menurut posisinya parkir dibedakan sebagai berikut : 

a) Pola parkir satu sisi 

 

 

 

 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

Gambar 2.9 Pola parkir satu sisi 

b) Pola parkir dua sisi 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

Gambar 2.10 Pola parkir dua sisi 

 

17

5 

c

75 cm 
≤ 

5.6 

m 
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c) Pola parkir pulau 

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan lahan parkir cukup luas. 

 
(Sumber : Direktur Jendral Perhubungan Darat) 

Gambar 2.11 Pola parkir pulau 

2.6   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: 

a) Akumulasi parkir 

Akumulasi parkir ialah jumlah kendaraan yang diparkir di suatu tempat 

pada waktu tertentu dan dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud 

perjalanan. Untuk menghitung akumulasi parkir digunakan persamaan 

: 

Akumulasi = Ei – Ex.................................................................(2.6) 

Dimana : Ei = Entry (kendaraan yang masuk lokasi) 

      Ex = Exit (kendaraan yang masuk 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 ………………………………(2.7) 

Dimana :  x = jumlah  kendaraan sudah ada 

 

175 

cm 

350 

cm 

75 cm 
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b) Durasi parkir 

Durasi parkir adalah lamanya waktu yang dipakai setiap kendaraan 

untuk berhenti pada ruang parkir. Rata-rata lamanya parkir dinyatakan 

dalam satuan jam/kendaraan. Durasi parkir dihitung dengan 

persamaan: 

Durasi = Extime – Entime ……………………..……….(2.8) 

Dimana : Extime = saat kendaraan keluar dari lokasi parkir 

     Entime = saat kendaraan masuk dari lokasi parkir 

c) Rata-rata durasi parkir 

𝐷 =  
∑ 𝑑𝑖𝑛

ί=1

𝑛
…………………………..……………………(2.9) 

  Dimana : D = rata-rata durasi parkir kendaraan 

di = durasi parkir kendaraan ke I (I dari kendaraan ke-1        

hingga kendaraan ke-n) 

d) Jumlah ruang parkir yang dibutuhkan 

𝑍 =  
𝑌 𝑥 𝐷

𝑇
 ………………………………………………(2.10) 

 Dimana :  Z = Ruang parkir yang dibutuhkan (kendaraan) 

Y = Jumlah kendaraan yang parkir dalam  satu waktu 

D = Rata – rata durasi (jam) 

T = Lama survey (jam) 

e) Turnover parkir 

Turnover parkir adalah angka penggunaan ruang parkir dan diperoleh 

dengan volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk satu 

periode waktu tertentu. Persamaan untuk mencari turnover parkir: 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟

𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔  𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐿𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦
 …(2.11) 
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f) 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%....................(2.12) 

 

2.7   Kinerja Ruas Jalan  

2.7.1  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. 

 

2.7.2  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 Ekivalensi mobil penumpang 
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(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)…………..(2.13) 

 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 2.2. 

Tabel 2.2 Emp untuk Jalan Perkotaan Tak Terbagi dan Satu Arah 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 3 
 

2.7.3  Hambatan Samping 

 Direktorat Jendral Bina Marga (1997), menjelaskan hambatan samping 

merupakan dampak terhadap kinerja lalu lintas dan aktifitas samping sigmen jalan, 

seperti dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 2.3 Faktor Bobot untuk Hambatan Samping 
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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 2.4 Kelas Hambatan Samping 

 
Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 39 

 

2.7.4  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 
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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……………...........……(2.14) 

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 ukuran kota (perkalian) 

                    FFVcs  = Faktor penyesuain ukuran kota 

 
Tabel 2.5 Faktor Kecepatan Arus Bebas Dasar (FVO) 

 
 
Tabel 2.6  Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas Untuk Lebar Jalur Lalu Lintas 

(FVW) 
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Tabel 2.7  Faktor Penyesuaian Arus Bebas Untuk Hambatan Samping Depan 
Lebar Bahu (FFVSF) 

 
 
Tabel 2.8  Faktor Penyesuaian Arus Bebas Untuk Hambatan Samping Dengan 

Jarak Kerb ke Penghalang (FFVSF) 
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Tabel 2.9 Faktor Penyesuaian Arus Bebas Untuk Ukuran Kota (FFVCS) 
 

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

2.7.5 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 

Ukuran kota 
(Juta penduduk)

Faktor penyesuaian 
untuk ukuran kota

< 0,1 0,9
0,1-0,5 0,93
0,5-1,0 0,95
1,0-3,0 1
> 3,0 1,03



23 
 

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)...………...…….(2.15) 

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 

                        FCcs = Faktor penyesuaian ukuran kota 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.10 Nilai Kapasitas Dasar (CO) 

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

 

Tipe jalan Kapasitas dasar (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
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Faktor penyesuaian untuk lebar jalur lalu lintas (FCW) ditentukan berdasarkan 

lebar jalur efektif yang didapatkan dari hasil pengukuran dilapangan. Adapun nilai 

faktor tersebut dapat dilihat pada tabel 2.10 : 

Tabel 2.11  Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Lebar Jalur Lalu Lintas (FCW) 

 
Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 51 
 
 Khusus untuk jalan terbagi dan jalan satu arah Faktor Penyesuaian Kapasitas 

untuk Pemisah Arah (FCSP) berlaku nilai 1,0. Adapun nilai dari faktor tersebut terdapat 

pada tabel 2.12 berikut  

Tabel 2.12 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pemisah Arah (FCSP)

 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping berdasarkan lebar bahu efektif yang 

didapatkan dari hasil survey di lapangan. Adapun nilai-nilai faktor tersebut ada di tabel 

2.13 : 

 

Per lajur
3 0,92

3,25 0,96
3,5 1
3,75 1,04

4 1,08
Per lajur

3 0,91
3,25 0,95
3,5 1
3,75 1,05

4 1,09
Total dua arah

5 0,56
6 0,87
7 1
8 1,14
9 1,25
10 1,29
11 1,34

Dua-lajur tak-terbagi

Tipe jalan
Lebar jalur lalu-lintas efektif 

(WC) (m)
FCW

Empat-lajur terbagi atau

Empat-lajur tak-terbagi
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Tabel 2.13 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Hambatan Samping dengan 
Bahu (FCSF) 

 
 
Tabel 2.14 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Hambatan Samping dengan 

Kerb (FCSF) 

 
Tabel 2.15 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCCS) 

 

< 0,1 0,86
0,1 -0,5 0,9
0,5-1,0 0,94
1,0-3,0 1
> 3,0 1,04

Ukuran kota (Juta 
penduduk)

Faktor penyesuaian untuk 
ukuran kota
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Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997 : 5 – 55 
2.7.6 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
..................................................................................... (2.16) 

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. 

2.7.7 Tingkat Pelayanan 

Tamin (2000), menjelaskan terdapat diua definisi tingkat pelayanan pada ruas 

jalan yang perlu dipahami yaitu : 

a) 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 :

1. Tingkatan pelayanan A : Arus bebas

2. Tingkatan pelayanan B : Arus stabil, (untuk merancang jalan antar kota)

3. Tingkatan pelayanan C : Arus stabil, (untuk merancang jalan perkotaan)

4. Tingkatan pelayanan D : Arus mulai tidak stabil

5. Tingkatan pelayanan E : Arus tidak stabil, (tersendat - sendat)

6. Tingkatan pelayanan F : Terhambat, (berhenti, antri, macet)

b) Tingkat Pelayanan (tergantung fasilitas)
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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. 

 

2.7.8  Faktor Pertumbuhan 

 Warpani (1990) menjelaskan, untuk mengetahui jumlah penduduk pada tahun 

yang akan datang digunakan persamaan metode bunga berganda yaitu : 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑖)𝑛…………………………………………………….(2.17) 

Dimana :  Pn = jumlah yang akan 

datang 

     Po = jumlah saat ini 

                   n = tahun yang akan datang  

        i = prosentase pertumbuhan  

 Sedangkan untuk mengetahui jumlah kendaraan dan arus lalu lintas pada tahun 

yang akan datang juga digunakan metode yang sama.   

 




