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2.1  Definisi Putaran Balik (U-Turn) 

U-Turn merupakan suatu kegiatan memutar kendaraan yang dilakukan 

dengan mengemudi sebesar 180 derajat atau setengah lingkaran. Kegiatan ini 

bertujuan untuk kendaraan menuju ke suatu arah kebalikannya.   

U-Turn di Indonesia berpedoman kepada 2 (dua) peraturan yang telah di buat oleh 

Bina Marga yaitu : 

a. “Tata Cara Perencanaan Pemisah No. 014/T/BNKT/1990” 

b. “Spesifikasi Bukaan Pemisah Jalur,  SKS NIS-04-1990-F” 

Supaya level service stabil terkendali dari suatu badan jalan agar optimal 

maka pada lokasi u-turn, maka secara pembagian capacity point jalan yang 

terganggu akibatkegiatan tersebut perlu diperhitungkan hal-hal apa saja yang akan 

menjadi penghambat lalu lintas, yaitu dengan memperhatikan mediannya.  

Median adalah suatu kawasan pemisah (divided) diantara kendaraan-

kendaraan pada arus lurus dan arus kebalikan pada lajur kendaraan, dengan 

demikian maka harus dapat menyesesuaikan dengan keadaan di jalan mulai dari 

geometri jalan, arus dari jalan tersebut serta yang terakhir formasi dari para 

pengendara. 

2.2 Fungsi Putaran Balik (U-Turn)  

Definisi median yang terdapat dalam Tata Cara Perencanaan Pemisah 

(1990) yaitu suatu pembatas dari suatu badan jalan yang terdapat dibagian 

pertengahan jalan yang menjadi pemisah dari lajur suatu kawasan jalan yang 

mempunyai tujuan agar membagi arus-arus lalu lintas yang arah saling 
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berlawanan arah (pulang/pergi) agar dapat membuat kondisi lalu lintas menjadi 

lancar dan aman.  

Muhammad Kassan (2005) mengatakan bahwa u-turn merupakan 

menajemen lalu lintas yang menjadi suatu pemecah atau pemisah pada jalan arteri 

kota. Dalam  Perencanaan lokasi u-turn banyak hal-hal penting yang harus 

diperhatikan baik dari lalu lintas jalan dan juga perencanaan geometri jalan. 

Berikut merupakan hal-hal yang wajib diperhatikan dalam berkendara : 

1) Klasifikasi Jalan  

2) Fungsi jalan 

3) Lebar lajur lalu lintas badan jalan  

4) Lebar  bukaan median jalan 

5) Jumlah kendaraan  berputar balik per menit 

6) Volume lalu lintas pada jalan tersebut yang ditinjau per-lajur 

7) Lebar Bahu Jalan 

Kegiatan perputaran balik (u-turn) diizinkan pada suatu badan jalan yang 

mempunyai lebar jalan yang memadai agar kendaraan yang melakukan kegiatan 

perputaran balik (u-turn) berjalan dengan lancar tanpa  dengan adanya 

pelanggaran ataupun terjadinya crash pada bagian di luar perkerasan jalan. 

Kegiatan Putaran balik (u-turn)  tidak diperkenankan dan tidak diizinkan pada 

suatu kondisi lalu lintas yang menerus karena aka menyebabkan dampak 

kemacetan sehingga menyebabkan kondisi dari suatu fasilitas jalan tersebut 

berjalan tidak lancar, dan bias mengakibatkan kecelakaan antar pengendara. 

Perencanaan untuk putaran balik dapat dilakukan apabila telah memenuhi standar 

teknis dan syarat-syaratnya. Apabila dalam perencanaan kegiatan perputaran balik 

Tri Mutia Septadianti. Analisis Pelebaran Jalan U-Turn di Jalan Gajah Mada untuk Mengurangi Tingkat 
Kemacetan Jalan (Studi Kasus: U-Turn Pura Amerta Bhuana), 2019. 
UIB Repository©2019



9 
 

Universitas Internasional Batam 

di lokasi yang direncanakan tidak masuk dalam kualifikasi yang telah ditetapkan 

maka harus diperhatikan studi khusus yang menngidentifikasi dari dampak yang 

akan ditimbulkan pada kegiatan ini. 

2.3 Perencanaan Putaran Balik (U-Turn) 

Dalam merencanakan suatu lokasi perputaran balik diharuskan 

memperhatikan dua aspek yaitu aspek perencanaan lalu lintas serta aspek 

geometric. Lokasi U-turn sangat lah berpengaruh dalam perencanaan yang mana 

ketentuannya terdapat di Pedoman Perencaan Putaran Balik (2005) yaitu :  

a. Klasifikasi Jalan dan Fungsi Jalan 

Klasifikasi Jalan menurut Undang-Undang No.38 mengenai Jalan 

,terbagi menjadi 2 (dua) jenis , yaitu sebagai berikut : 

1. Klasifikasi Jalan berdasarkan Fungsi  

Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi terbagi menjadi 4 (empat) yang 

mana pertama jalan arteri , jalan lingkungan , jalan local dan yang terakhir 

jalan kolektor. Jalan arteri terbagi lagi menjadi jalan arteri primer dan jalan 

arteri skunder. Jalan Lingkungan ialah jalan yang mempunyai fungsi untuk 

melayani lingkungan yang berciri-ciri dari segi kecepatan tidak tinggi dan 

perjalanan mempunyai jarak yang dekat. Jalan local terbagi menjadi jalan 

local primer dan jalan local skunder. Yang terakhir yaitu jalan kolektor , 

jalan kolektor juga terbagi menjadi jalan kolektor primer dan jalan 

kolektor skunder. 

2. Klasifikasi Jalan berdasarkan wewenang 

Klasifikasi jalan berdasarkan wewenang di bagi menjadi lima jenis 

jalan yaitu : Jalan Desa , Jalan Kabupaten, Jalan provinsi , Jalan Kota dan 
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yang terakhir Jalan Nasional. Jalan Desa merupakan suatu jalan umum di 

suatu desa yang menghubungkan suatu kawasan permukiman desa. Jalan 

Kabupaten merupakan suatu jalan yang mana termasuk dalam jalan primer 

tetapi tidak termasuk dalam jalan nasional maupun jalan provinsi yang 

mempunyai fungsi menghubungkan ibukota suatu kabupaten dengan 

ibukota suatu kecamatan. Selanjutnya Jalan Provinsi ialah suatu jenis jalan 

kolektor pada suatu system jaringan jalan primer yang mempunyai suatu 

fungsi untuk menghubungkan jalan di ibukota provinsi dengan jalan 

nasional salah satu nya jalan tol. Jalan Kota ialah suatu jalan yang 

termasuk kedalam jenis jalan skunder yang menghubungkan pusat-pusat 

pelayanan yangn terdapat disuatu kota. Lalu yang terakhir jalan Nasional 

yang mana termasuk kedalam jenis jalan kolektor dan juga jalan arteri 

yang mana dalam system jaringan nya termasuk kedalam jalan primer. 

b. Dimensi Bukaan U-Turn 

Agar suatu bukaan median menjadi efektif maka perlu direncanakan 

serta mempertimbangkan lebar jalan yang nantinya akan dilewati oleh 

kendaraan. Lebar jalan tersebut dimaksudkan agar nantinya kendaraan 

yang meleweati putaran balik tidak melakukan suatu pelanggaran maupun 

menimbulkan suatu kerusakan pada bagian luar perkerasan jalan. 

c. Dimensi Kendaraan Rencana 

Dalam merencanakan suatu bukaan median diharuskan menyesuaikan 

dengan dimensi dari kendaraan yang nantinya akan direncanakan untuk 

melewati suatu fasilitas . Kendaraan rencana terbagi menjadi 3 (tiga) jenis 

yaitu ; kendaraan jenis kecil , jenis sedang dan yang terakhir jenis besar. 
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d. Jumlah Kendaraan yang Berputar Per Menit  

Maksud dari jumlah kendaaraan yang akan berputar per menit ini 

adalah supaya nantinya bias dianalisa apakah pemanfaatan dari fasilitas 

perputaran balik dibutuhkan atau tidak. 

e. Volume pada Lalu Lintas per lajur 

Volume sangat mempengaruhi keefektivitas penggunaan fasilitas u-

turn. Seharusnya perputaran balik sangat tidak dianjurkan di lalu lintas 

jenis menerus dikarenakan bisa menyebabkan suatu dampak pada operasi 

lalu lintas yaitu turunnya kecepatan dan bertambah nya kemungkinan 

kecelakaan . 

2.4 Pengaruh Fasilitas U-Turn pada Arus Lalu Lintas 

Adanya fasilitas U-turn menyebabkan adanya tahapan-tahapan pergerakan 

yang berpengaruh kepada kondisi lalu lintas. Di bawah ini merupakan tahapan – 

tahapan pergerakan u-turn yaitu, sebagai berikut : 

a. Tahapan Pertama 

Pada saat kendaraan akan melakukan Gerakan perputaran balik ( u-

turn) dipastikan kendaraan akan menurunkan tingkat kecepatan serta 

kendaraan dipastikan berada di jalur sebelah kanan. Menurunnya tingkat 

kecepatan kendaraan menyebabkan dampak berupa antrian yang terdiri 

dari waktu nya tundaan kendaraan , panjangnya antrian kendaraan dan 

yang terakhir gelombang kejut kendaraan. 

b. Tahapan Kedua 

Pada saat kendaraan akan melakukan Gerakan perputaran terhadap 

arah yang berlawanan dipastikan akan di pengaruhi jenis dari kendaraan 
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yaitu radius putaran lalu kemampuan maneuver kendaraan. Manuver 

kendaraan sendiri sangatlah berpengaruh terhadap lebar dari median serta 

berpengaruh terhadap gangguan kedua arah searah ataupun arah yang 

berlawanan. Untuk mengurangi dampak-dampak tersebut alangkah lebih 

baiknya lajur penampung perlu disediakan agar apabila kendaraan – 

kendaraan yang akan berputar dalam jumlah besar tidak terganggu. 

c. Tahapan Ketiga 

Pada tahapan ini pengendara diharuskan memperhatikan kondisi arus 

lalu lintas pada arah berlawanan dikarenakan adanya hubungan timbal 

balik antara kendaraan yang melakukan perputaran arah kepada kendaraan 

yang melakukan Gerakan lurus terhadap arah yang berlawanan. Di 

kondisi-kondisi tersebutlah yang sangat penting yaitu pengendara harus 

bisa menetapkan kesenjangan jarak terhadap dua kendaraan atau lebih di 

arah utama, sehingga kendaraan nantinya bisa membaur dengan arus 

utama. 

2.5 Bukaan Median. 

 Tujuan direncanakan bukaan median adalah membantu kendaraan supaya 

bisa memutar balik kendaraan di type jalan terbagi dan bisa membantu gerakan 

belok kekanan dan gerakan memotong. Bukaan median sendiri hanya bisa 

dilakukan di lokasi-lokasi sebagai berikut: 

a. Lokasi untuk kepentingan umum pada fasilitas lalulintas seperti RS 

(Rumah Sakit) maupun kegiatan umum lain yang berhubungan dengan 

kesibukan pada jalan. Tujuan pada bukaan median ini di jalan 
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dibutuhkan untuk access control pada jalan yang terbagi dengan low 

volume traffic. 

b. Tempat pada lokasi antara simpang/persimpangan dalam membantu 

akses puataran balik (u-turn) yang tidak terdapat dibeberapa simpang. 

c. Ditempatkan pada dekat simpang berguna membantu gerakan 

kendaraan dalam akses pada putaran balik (u-turn) yang akan 

mempermudah gerakan lurus dan menerus kendaraan dan gerakan 

belok kendaraan pada lokasi simpang. Rencana putaran balik (u-turn) 

di lokasi yang bukaan mediannya cukup punya bukaan yang lebar pada 

pendekat jalan yang mempunyai sedikit bukaan. 

d. Ditempatkan pada jalan control, jalan control ialah suatu kanal dari 

bukaan median di jarak yang tepat. Bukaan median dipersiapkan agar 

membantu dalam pengembangan di daerah bagian tepi jalan (frontage) 

dan  

Mengurangi tekanan di bagian bukaan median di depan. Jarak yang tepat 

untuk bukaan median berkisar dari 400 (empat ratus) hingga 800 (delapan ratus) 

meter ditafsir merupakan jarak yang tepat.  

Pergerakan suatu atau beberapa driver individu serta kendaraan yang 

melaksanakan hubungan antara satu dengan lainnya disuatu ruas jalan 

&lingkungannya maka terbentuklah lalulintas. Lalu lintas di suatu ruas jalan 

mempunyai sifat beragam baik bersumber pada tempat ataupun waktunya. Sifat 

tersebutlah yang nantinya digunakan menjadi patokan dalam perencanaan lalu 

lintas. Parameter lalu lintas bisa dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian utama yaitu 

Parameter mikroskopik & makroskopik. Parameter mikroskopik sendiri adalah 

Tri Mutia Septadianti. Analisis Pelebaran Jalan U-Turn di Jalan Gajah Mada untuk Mengurangi Tingkat 
Kemacetan Jalan (Studi Kasus: U-Turn Pura Amerta Bhuana), 2019. 
UIB Repository©2019



14 
 

Universitas Internasional Batam 

parameter yang memperlihatkan mengenai sikap kendaraan seseorang yang 

berada dalam suatu arus lalu lintas yang berhubungan antara yang satu dan 

lainnya, sedangkan parameter makroskopik adalah arus lalu lintas pada umumnya. 

Parameter yang digunakan pada tugas akhir/skripsi ini menggunakan 

parameter makroskopik, yang mana volume kendaraan , arus kendaraan, 

kecepatan, serta kepadatan. Laju arus yang ramai dan padat dan beberapa aktivitas 

yang berada di simpang jalan. Parameter tersebut menyebabkan terjadinya 

interaksi antara kondisi jalan dan lingkungan, gangguan terhadap arus lalu lintas 

dapat disebabkan dari kemampuan pengendara dijalan raya bias menyebabkan 

pada gangguan arus lalu lintas. Meningkatnya laju  arus lalu lintas pada suatu 

segmen ruas jalan tertentu, dan pada waktu tempuh yang bertambah yang 

disebabkan karena kecepatan kendaraan menurun maka dari itu sebagian besar 

waktu tempuh di ruas jalan sangatlah bergantung dari kecepatan. Kelajuan 

tersebut timbul berdasarkan oleh besar arusnya ruas jalan serta kapasitas ruas jalan 

tersebut. 

2.6 Kendaraan Rencana 

Dalam peraturan No.06/BM/2005, kendaraan rencana merupakan 

kendaraan yang telah di seleksi untuk type perancangan. Yang mana dimensi 

serta berat dari kendaraan tersebut di gunakan untuk menentukan control dalam 

merancang perputaran balik (u-turn) agar mencapai ukuran yang tepat dalam 

pemakaian kendaraan. Faktor-faktor tersebut nantinya akan melewati kawasan 

perputaran balik (u-turn). Lebar perkerasan jalan dan juga jari-jari lengkung 

dalam putaran balik (u-turn) merupakan dua hal yang tepat dengan kendaraan 

yang nanti akan melalui kawasan perputaran balik (u-turn). 

Tri Mutia Septadianti. Analisis Pelebaran Jalan U-Turn di Jalan Gajah Mada untuk Mengurangi Tingkat 
Kemacetan Jalan (Studi Kasus: U-Turn Pura Amerta Bhuana), 2019. 
UIB Repository©2019



15 
 

Universitas Internasional Batam 

2.7 Dimensi Kendaraan Dalam Perencanaan Putaran Balik Untuk Jalan 

Perkotaan 

Perencanaan dimensi kendaraan yang terdapat pada road city yang dipakai 

dalam merencanakan u-turn selaras yang terdapat pada pedoman perencanaan 

putaran balik (u-turn) No. 06/BM/2005. 

Tabel 2.1. Tabel Dimensi Kendaraan Rencana Putaran Balik 

Kendaraan 
Rencana Simbol 

Dimensi 
Kendaraan (m) 

Dimensi 
Tonjolan 

(m) 

Radius 
Putar 

Minimum 
(m) 

Radius 
Tonjolan 
Minimum 

(m) T L P Dpn. Blkg. 

Truks As. 
Tunggal SU 4,1 2,4 9,0 1,1 1,7 12,8 8,6 

City 
Transit 
Bus 

CB 3,2 2,5 12,0 2,0 2,3 12,8 7,5 

Bis 
Gandengan 

A-
BUS 3,4 2,5 18,0 2,5 2,9 12,1 6,5 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn )06/BM/2005 

 

G 
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Gambar 2.1. Dimensi Kendaraan Rencana Putaran Balik 
 
Ukuran kendaraan yang dipergunakan didasarkan pada ukuran kendaraan 

yang kecil, ukuran medium dan high vehicle (ukuran besar). Pada jalan di kota 

terkhususkan ukuran kendaraan yang dipergunakan adalah Bus Transit antar Kota 

yang memiliki ukuran dimensi yang berukuran sama dengan kendaraan tidak 

besar dan tidak kecil. 

2.8 Kebutuhan Lebar Median yang Ideal Berdasarkan Radius Putar 

Kendaraan Rencana 

Kebutuhan lebar median untuk lajur dalam menuju lajur kedua lajur lawan 

dalam gerakan perputaran balik dapat dilihat pada table-tabel. Untuk membuat 

lajur khusus di kawasan perputaran balik disarankan agar menambah ukuran 

sebesar 275 mm.Ukuran tersebut merupakan lebar ideal dari median yang mana 

perputaran balik dari lajur bagian dalam ke bagian bahu jalan (4/2D) / lajur bagian 

ketiga (6/2D) jalur lawan. 
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Tabel 2.2. Lebar median ideal 

Jenis Putaran 
Lebar 
Jalur 
(m) 

Kend. 
Kecil 

Kend. 
Sedang 

Kend. 
Besar 

Panjang Kendaraan 
Rencana 

5,8 12,1 21m 
Lebar Media Ideal (m) 

 

3,5 8,0 18,5 20,0 

3 8,5 19,0 21,0 

2,75 9,0 19,5 21,5 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 

Tabel 2.3. Kebutuhan lebar media apabila gerakan putar balik dari lajur dalam ke 
lajur kedua lajur lawan 

Jenis Putaran 
Lebar 
Jalur 
(m) 

Kend. 
Kecil 

Kend. 
Sedang 

Kend. 
Besar 

Panjang Kendaraan 
Rencana 

5,8 12,1 21m 
Lebar Media Ideal (m) 

 

3,5 4,0 14,5 15,5 
3 4,5 15,0 17,0 

2,75 5,0 16,5 18,0 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn  )06/BM/2005 

Tabel 2.3 Kebutuhan lebar median apabila gerakkan putaran balik dari lajur dalam 
ke lajur kedua jalur lawan dengan penambahan lajur khusus 

Jenis Putaran 
Lebar 
Jalur 
(m) 

Kend. 
Kecil 

Kend. 
Sedang 

Kend. 
Besar 

Panjang Kendaraan 
Rencana 

5,8 12,1 21m 
Lebar Media Ideal (m) 

 

3,5 0,5 11,5 12,0 

3 1,5 12,5 14,0 

2,75 2,0 13,0 15,0 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 
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Tabel 2.4. Kebutuhan lebar median apabila gerakan putaran balik dari lajur dalam 
ke lajur dalam lawan dengan penambahan lajur khusus 

Jenis Putaran 
Lebar 
Jalur 
(m) 

Kend. 
Kecil 

Kend. 
Sedang 

Kend. 
Besar 

Panjang Kendaraan 
Rencana 

5,8 12,1 21m 
Lebar Media Ideal (m) 

 

3,5 11,0 21,5 23,0 

3 11,5 22,0 24,0 

2,75 11,5 22,5 24,5 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 

Tabel 2.5. Kebutuhan lebar median apabila gerakan putaran balik dari lajur dalam 
ke lajur kedua jalur lawan dengan penambahan lajur khusus 

Jenis Putaran 
Lebar 
Jalur 
(m) 

Kend. 
Kecil 

Kend. 
Sedang 

Kend. 
Besar 

Panjang Kendaraan 
Rencana 

5,8 12,1 21m 
Lebar Media Ideal (m) 

 

3,5 6,5 17,5 18,5 

3 7,5 18,0 20,0 

2,75 8,0 18,5 21,0 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 

Tabel 2.6. Kebutuhan lebar median apabila gerakan putaran balik dari lajur dalam 
ke bahu jalan (4/2D) atau lajur ketiga (6/2D) jalur lawan dengan penambahan 
lajur khusus 

Jenis Putaran 
Lebar 
Jalur 
(m) 

Kend. 
Kecil 

Kend. 
Sedang 

Kend. 
Besar 

Panjang Kendaraan 
Rencana 

5,8 12,1 21m 
Lebar Media Ideal (m) 

 

3,5 3,0 14,0 15,0 
3 4,5 15,0 17,0 

2,75 5,0 16,0 18,5 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 
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2.9 Persyaratan Bukaan Median 

Persyaratan bukaan median sesuai dengan pedoman perencanaan putaran 

balik No. 06/BM/2005 disajikan pada Gambar 2.2 berikut. 

 
Gambar 2.2. Dimensi Lebar Bukaan Putaran Balik 

 
Tabel 2.7. Tabel Lebar Bukaan Median 

Kendaraan Rencana L (m) 
Kendaraan kecil 4,5 
Kendaraan sedang *) 5,5 
Kendaraan berat 12 

*) Untuk jalan perkotaan 
Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 

2.10 Putaran Balik Pada Median Sempit 

Putaran balik dapat direncanakan pada ruas jalan dengan median yang 

memiliki lebar kurang dari kebutuhan lebar median (Tabel 3.3 sampai Tabel 3.5), 

dengan melakukan perluasan/ perlebaran pada lokasi putaran balik. Panjang lajur 

khusus putaran balik (L) adalah 60 meter. Apabila diketahui frekuensi kendaraan 

yang melakukan gerakan putaran balik lebih dari 3 kendaraan/ menit, maka L 

ditentukan dengan rumus: 

L  (                             )  (    ) 

Dimana: 

Qa : Panjang antrian kendaraan untuk persatuan mobil penumpang. 
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Jikapada kondisi 4 lajur 2 arah terbagi (4/2D), maka rumus panjang 

antriannya: 

Qa =                  (            )         (       ) 

Vol al   = Volume lajur paling dalam pada jalur searah dengan kendaraan 

yang akan memutar. 

Kebutuhan lahan yang harus disiapkan pada lokasi putaran balik sesuai 

dengan jenis putaran balik yang dipilih sesuai dengan pedoman perencanaan 

putaran balik No. 06/BM/2005 yang dipilih disajikan pada Tabel 3.10. 

Tabel 2.8. Tabel Tipe Bukaan Putaran Balik pada Median Sempit 

Jenis putaran balik 

Perkiraan 
kebutuhan 

lahan 
minimal (m2) 

 
Putaran balik tidak langsung deengan jalur putar di tepi kiri 

770 

 
Putaran balik tidak langsung dengan jalur putar di tepi kanan 

770 

 
Putaran balik dengan kanalisasi 

1560 
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Jenis putaran balik 

Perkiraan 
kebutuhan 

lahan 
minimal (m2) 

 
Putaran balik dengan pelebaran di lokasi putaran balik 

1380 

 
Putaran balik dengan bentuk bundaran 

560 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 

2.11 Pemilihan Jenis Putaran Balik 

Tabel 2.9. Tabel Tipe Bukaan Putaran Balik 
Jenis putaran balik Kriteria lokasi Tata guna lahan 

 
Putaran balik ditengah ruas dengan 

lebar median ideal 

Lebar median 
memenuhi kriteria 
lebar median ideal. 
Volume lalu lintas 
jalur a dan b tinggi. 
Frekuensi perputaran 
<3 perputaran/menit. 

Daerah rural/ 
jalan 
antar kota (Jalan 
AP & KP1). 
Jalan arteri 
sekunder. 

 
Putaran balik di tengah ruas dengan 

gerakan putar balik dari lajur dalam ke 
lajur kedua jalu lawan 

 
 

 

Lebar median 
memenuhi kriteria 
lebar median dengan 
gerakan putaran balik 
dari lajur dalam ke 
lajur kedua jalur 
lawan. Volume lalu 
lintas jalur a tinggi 
dan jalur b sedang. 
Frekuensi perputaran 
<3 perputaran/menit. 
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Jenis putaran balik Kriteria lokasi Tata guna lahan 

 
Putaran balik di tengah ruas dengan 
gerkan putaran balik dari lajur dalam 
ke bahu jalan (4/2D) atau lajur ketiga 

(6/2D) jalur lawan 

Lebar median 
memenuhi kriteria 
lebar median dengan 
gerakan putaran balik 
dari lajur dalam ke 
bahu jalan (4/2D) 
atau lajur ketiga 
(6/2D) jalur lawan. 
Volume lalu lintas 
jalur a tinggi dan b 
rendah sampai 
sedang. Frekuensi 
perputaran <3 
perputaran/menit. 

Daerah perkotaan 
dengan aktivitas 
umum (Rumah 
sakit, 
perkantoran, 
perdagangan, 
sekolah, jalan 
akses 
pemukiman). 

 
Putaran balik di tengah ruas dengan 

gerakan 
putaran balik dari lajur dalam ke lajur 

dalam Jalur lawan dengan penambahan 
lajur khusus 

Lebar median 
memenuhi kriteria 
lebar median ideal. 
Volume lalu lintas 
jalur a sangat tinggi 
dan jalur b tinggi. 
Frekuensi perputaran 
>3 perputaran/menit. 

Daerah rural/ 
jalan 
antar kota (Jalan 
AP & KP1). 
Jalan arteri 
sekunder. 

 
Putaran balik di tengah ruas dengan 

gerakan 
putaran balik dari lajur dalam ke lajur 
kedua Jaur lawan dengan penambahan 

lajur khusus 

Lebar median 
memenuhi kriteria 
lebar median dengan 
gerakan putaran balik 
dari lajur dalam ke 
lajur kedua jalur 
lawan. Volume lalu 
lintas jalur a tinggi 
dan b sedang. 
Frekuensi perputaran 
>3 perputaran/menit 

Daerah perkotaan 
dengan aktivitas 
umum (Rumah 
sakit, 
perkantoran, 
perdagangan, 
sekolah, jalan 
akses 
pemukiman). 

 
Putaran balik di tengah ruas dengan 

gerakan 
putaran balik dari lajur dalam ke bahu 

jalan Atau lajur ketiga (6/ 2D) jalur lawan 

Lebar median 
memenuhi kriteria 
lebar median dengan 
gerakan putaran balik 
dari lajur dalam ke 
bahu jalan (4/2D) 
atau lajur ketiga 
(6/2D) jalur lawan. 
Volume lalu lintas 
jalur a sangat tinggi 

Daerah perkotaan 
dengan aktivitas 
umum (Rumah 
sakit, 
perkantoran, 
perdagangan, 
sekolah, jalan 
akses 
pemukiman). 
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dengan penambahan lajur khusus dan jalur b rendah 
sampai sedang. 
Frekuensi perputaran 
>3 perputaran/menit. 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005Tabel 2.10.  
 
Tabel Tipe Bukaan Putaran Balik  

 

Putaran balik dengan lajur khusus dan 
pelebaran tepi luar 

Lebar median 
memenuhi 
kriteria lebar 
median dengan 
gerakan putaran 
balik dari lajur 
dalam ke bahu 
jalan (4/2D) atau 
lajur ketiga 
(6/2D) jalur 
lawan. Volume 
lalu lintas jalur a 
sangat tinggi dan 
jalur b rendah 
sampai sedang. 
Frekuensi 
perputaran >3 
perputaran/menit. 

Daerah perkotaan 
dengan aktivitas 
umum (Rumah 
sakit, perkantoran, 
perdagangan, 
sekolah, jalan akses 
pemukiman). 

 

Putaran balik tidak langsung dengan jalur 
putar di tepi kiri jalan 

Lebar median 
tidak memenuhi 
kriteria lebar 
median ideal. 
Volume lalu 
lintas jalur a dan 
jalur b tinggi. 
Frekuensi 
perputaran <3 
perputaran/ menit 
(bila frekuensi 
perputaran >3 
perputaran/ menit 
fasilitas ini 
memerlukan 
lampu lalu 
lintas). 

Daerah rural/ jalan 
antar kota (Jalan 
AP & KP1). Jalan 
arteri sekunder. 
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Putaran balik tidak langsung dengan jalur 
putar di tepi kanan jalan 

Lebar median 
tidak memenuhi 
kriteria lebar 
median ideal. 
Volume lalu 
lintas jalur a dan 
jalur b tinggi. 
Frekuensi 
perputaran <3 
perputaran/ menit 
(bila frekuensi 
perputaran >3 
perputaran/ menit 
fasilitas ini 
memerlukan 
lampu lalu 
lintas). 

Daerah rural/ jalan 
antar kota (Jalan 
AP & KP1). Jalan 
arteri sekunder. 

 

Putaran balik dengan kanalisasi 

Lebar median 
tidak memenuhi 
kriteria lebar 
median ideal. 
Volume lalu 
lintas jalur a dan 
b tinggi. 
Frekuensi 
perputaran >3 
perputaran/menit. 

Daerah rural/ jalan 
antar kota (Jalan 
AP & KP1). Jalan 
arteri sekunder. 

 

Putaran balik dengan pelebaran di lokasi 
putaran balik 

Lebar median 
tidak memenuhi 
kriteria lebar 
median ideal. 
Volume lalu 
lintas jalur a dan 
jalur b tinggi. 
Frekuensi 
perputaran >3 
perputaran/menit. 

Daerah rural/ jalan 
antar kota (Jalan 
AP & KP1). Jalan 
arteri sekunder. 

Putaran balik dengan bentuk bundar 

Lebar median 
tidak memenuhi 
kriteria lebar 
median ideal. 
Volume lalu 
lintas jalur a b 
tinggi. Frekuensi 
perputaran 
>3perputaran/me
nit. 

Daerah rural/ jalan 
antar kota (Jalan 
AP & KP1). Jalan 
arteri sekunder. 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 

Keterangan: 

Volume lalu lintas tinggi: rata volume lalu lintas/lajur: >900 smp/ jam/ lajur 

Tri Mutia Septadianti. Analisis Pelebaran Jalan U-Turn di Jalan Gajah Mada untuk Mengurangi Tingkat 
Kemacetan Jalan (Studi Kasus: U-Turn Pura Amerta Bhuana), 2019. 
UIB Repository©2019



25 
 

Universitas Internasional Batam 

Volume lalu lintas sedang: rata volume lalu lintas/lajur: 300-900 smp/ jam/ lajur 

Volume lalu lintas rendah: rata volume lalu lintas/lajur: <900 smp/ jam/ lajur 

2.12  Penempatan Rambu Lalu Lintas 

Rambu petunjuk atau rambu larangan diletakkan di awal lokasi yang 

ditunjuk. Pengulangan rambu dapatdipasang rambu yang sama sebelum lokasi 

dengan memasang papan tambahan yang menyatakan jarak. 

 
Gambar 2.3. Penempatan Rambu 

 
Tabel 2.11. Tabel Penempatan Rambu Putaran Balik 

X (meter) Kecepatan rencana (km/jam) 
180 100 
100  80 – 100 
80 60 – 80  
50 < 60 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 

2.13 Dampak U-Turn pada Median yang Tidak Memenuhi Persyaratan 

Gerakan putaran balik yang dilakukan pada median yang tidak memenuhi 

persyaratan putaran balik akan menimbulkan dampak tundaan dan antrian bagi 

kendaraan yang bergerak searah dengan arah kendaraan sebelum dan melakukan 

putaran balik. Namun demikian, dampak tundaan dan antrian tidak terjadi bila 

terdapat jarak waktu antara kendaraan yang akan berputar balik dengan kendaraan 

terdepan pada jalur lawan yang cukup. Jarak waktu minimum dan arus lalu lintas 

maksimum yang diijinkan agar tidak terjadi dampak tundaan dan antrian pada  
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Tabel 2.12. Tabel Jarak yang Diijinkan untuk Dampak Lalulintas 

Tipe Jalan 
Jarak waktu minimum 
antar kendaraan pada 

lajur lawan (detik) 

Arus lalu lintas 
maksimum pada jalur 

lawan (kend/jam) 
4/2D 14 500 
6/2D 12 900 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 

2.14 Hubungan Kecepatan, Volume dan Kepadatan dalam U-Turn 

Hubungan antara kecepatan, volume dan kepadatan lalu lintas 

dihubungkan dengan persamaan umum berikut: 

Volume = Kecepatan x Kepadatan  

Keterangan: 

Volume: Nilai dari jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau segmen jalan 

tertentu selama periode waktu tertentu dalam suatu lajur dalam satuan 

kend/jam/lajur. 

Kecepatan: Kecepatan rata-rata ruang yang diekspresikan dalam kend/ kilometer/ 

lajur. 

2.15 Analisa Kecepatan Kendaraan dalam Putaran Balik 

Kecepatan didefinisikan sebagai laju dari suatu pergerakan kendaraan 

dihitung dalam jarak persatuan waktu. Untuk jalan tak terbagi,analisa dilakukan 

pada kedua arah lalu lintas, sedangkan untuk jalan terbagi, analisa dilakukan 

terpisah pada masing-masing arah lalu lintas seolah-olah masing-masing arah 

merupakan jalan satu arah yang terpisah. Rumus yang digunakan untuk 

mengetahui kecepatan 

kendaraan adalah : 

FV = (FV0 + FVW) x FFVSF x FFVRC (Persamaan 3.7) 
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Dengan:FV : Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan (km/ 

jam) 

FVO : Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam) 

FVW : Penyesuaian untuk lebar efektif jalur lalu-lintas (km/jam) 

FFVSF : Faktor penyesuaian untuk kondisi hambatan samping 

FFVRC : Faktor penyesuaian untuk kelas fungsi jalan 

Dalam pengukuran kecepatan setempat dengan cara manual, panjang 

penggal jalan yang dipakai untuk mengukur waktu tempuhnya adalah berdasarkan 

perkiraan kecepatan rata-rata pada tabel berikut : 

Tabel 2.13. Tabel Panjang Penggal Jalan 

Perkiraan kecepatan rata-rata arus 
lalulintas. 

Penggal jalan (m) 

<40 25 
40 – 65 50 

>65 75 
Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 

2.16 Kepadatan (Density) dalam Putaran Balik 

Kepadatan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menempati suatu 

panjang jalan atau lajur, secara umum dinyatakan dalam kendaraan per kilometer 

(Kend/ Km) atau satuan mobil penumpang per kilo meter (SMP/ Km). Jika 

panjang ruas jalan yang diamati adalah L, dan terdapat N kendaraan, maka 

kepadatan k dapat dihitung sebagai berikut : 

k   

 
 

Kepadatan sukar diukur secara langsung (karena diperlukan titik 

ketinggian tertentu yang dapat mengamati jumlah kendaraan dalam panjang ruas 

jalan tertentu), sehingga besarnya ditentukan dari dua parameter volume dan 

kecepatan, yang mempunyai hubungan sebagai berikut : 
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k        

                         
 

2.17 Volume Lalu Lintas dalam Putaran Balik 

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik 

tertentu dalam suatu ruas jalan tertentu dalam satu satuan waktu tertentu, biasa 

dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam (Kend/ Jam). Volume merupakan 

sebuah peubah (variable) yang paling penting pada rekayasa lalu lintas dan pada 

dasarnya merupakan proses perhitungan yang berhubungan dengan jumlah 

gerakan per satuan waktu pada lokasi tertentu. Volume lalu lintas dinyatakan 

dengan persamaan sebagai berikut (Morlok, 1988) : 

Q   

 
 

Ket:  Q = Volume lalu lintas yang melalui suatu titik pada suatu jalan 

       (kendaraan per-menit) 

N = Jumlah kendaraan yang melewati titik pada jalan tersebut dalam   

interval waktu T. 

T = Interval waktu pengamatan (Menit) 

Untuk kepentingan analisis, kendaran yang disurvei diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1)  Kendaraan Ringan (Light Vehicle/ LV) yang terdiri dari Jeep, Station 

Wagon, Colt, Sedan, Bis mini, Combi, Pick Up, dan lain lain. 

2) Kendaraan berat (Heavy Vehicle/ HV), terdiri dari Bus dan Truk 

3) Sepeda motor (Motorcycle/ MC). 

Data hasil survai setiap jenis kendaraan tersebut selanjutnya dikonversikan 

ke dalam satuan mobil penumpang (SMP) guna menyamakan tingkat penggunaan 
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ruang keseluruhan jenis kendaraan. Untuk keperluan ini, MKJI (1997) telah 

merekomendasikan nilai konversi untuk masing-masing klasifikasi kendaraan 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.14. 

Tabel 2.14. Tabel Konversi Kendaraan ke SMP 

Tipe jalan: jalan satu arah 
dan jalan terbagi 

Arus lalu lintas  per lajur 
(kend/jam) 

Emp 
HV MC 

Dua lajur satu arah (2/1) dan 
empat lajur terbagi (4/2D) 

0 
>1050 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

Tiga lajur satu arah (3/1) dan 
enam lajur terbagi (6/2D) 

0 
>1100 

1,3 
1,2 

0,4 
0,25 

Sumber : Pedoman Perencanaan Putaran Balik (U-Turn ) 06/BM/2005 

2.18 Kapasitas dalam Putaran Balik 

Kapasitas berguna sebagai tolak ukur dalam penetapan keadaan lalu lintas 

sekarang atau pengaruh dari usulan pengembangan. Rumus mencari kapasitas 

yang sudah mempertimbangkan faktor hambatan (MKJI, 1997): 

C                   

Keterangan:  C  = Kapasitas (smp/jam) 

Co  = Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCw  = Faktor penyesuaian lebar jalan 

FCsp  = Faktor penyesuaian pemisah arah 

FCsf  = Faktor penyesuaian hambatan samping jalan 
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1. Kapasitas Dasar (Co) 

Kapasitas dasar adalah kondisi geomrtrik jalan meliputi jumlah jalur,faktor 

lingkungan dan pola arus lalu lintas di suatu jalan tertentu. 

Tabel 2.15. Tabel nilai penyesuaian kapasitas dasar (  ) 

No. Tipe Jalan Kapasitas Dasar 
(smp/jam) Keterangan 

1 Empat lajur terbagi 1650 Perlajur 

2 Empat lajur tidak terbagi (4/2 
UD) 1500 Perlajur 

3 Dua lajur tidak terbagi (2/2 UD) 2900 Total untuk 
dia arah 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

2. Faktor Penyesuaian Lebar Jalan (FCw) 

Faktor ini dipengaruhi oleh penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif 

(Wc). 

Tabel 2.16. Tabel nilai penyesuaian kapasitas (   ) 

Tipe Jalan Lebar jalur lalu lintas efektif 
(Wc) (m) 

FCw (km/jam) 

Empat-lajur terbagi 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 

Empat-lajur tak terbagi Per lajur 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
0,91 
0,95 
1,00 
1,05 
1,09 

Dua –lajur tak terbagi Total dua arah 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
0,56 
0,87 
1,00 
1,14 
1,25 
1,29 
1,34 

Sumber: Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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3. Faktor Penyesuaian Pemisah Arah (FCsp) 

Faktor pemisah arah ini akan mempengaruhi keamanan pengemudi di 

suatu jalan, jika jalan memiliki pemisah arah maka tingkat kecelakaan dari 

arus yang berlawanan lebih rendah dari pada jalan yang tidak memiliki 

pemisah arah. 

Tabel 2.17. Tabel nilai penyesuaian kapasitas (    ) untuk tipe jalan 

Pemisah arah SP %-% 50-50 60-40 70-30 80-20 90-10 
100-

0 

     
Dua Lajur 2/2 1,00 0, 94 0,88 0,82 0,76 0,70 
Empat Lajur 4/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

4. Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FCsf) 

Jalan dengan kereb dan jalan dengan bahu marupakan faktor yang 

mempengaruhi hambatan samping terhadap kapasitas jalan. Faktor ini 

didapatkan melalui pengukuran terhadap lebar efektif bahu atau kereb 

jalan yang di sesuaikan dengan kelas hambatan samping. Kelas hambatan 

samping memiliki beberapa tingkatan yakni sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi dan sangat tinggi, hal ini tergantung dengan kondisi daerah 

setempat/lokasi saat melakukan survei lalu lintas. 

Tabel 2.18. Tabel nilai penyesuaian kapasitas (    ) untuk hambatan samping 

Tipe Jalan 
Kelas 

hambatan 
samping 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan 
lebar bahu      
Lebar Kereb WS 

≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2 m 

4/2 D 

VL 
L 
M 
H 

VH 

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 

4/2 UD VL 
L 

0,95 
0,93 

0,97 
0,95 

0,99 
0,97 

1,01 
1,00 
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M 
H 

VH 

0,90 
0,84 
0,77 

0,92 
0,87 
0,81 

0,95 
0,90 
0,85 

0,97 
0,93 
0,90 

2/2 UD 
atau jalan 
satu arah 

VL 
L 
M 
H 

VH 

0,93 
0,90 
0,86 
0,78 
0,68 

0,96 
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 
0,84 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

2.19 Derajat Kejenuhan dalam Putaran Balik 

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas Q (smp/ jam) 

terhadap kapasitas C (smp/ jam), digunakan sebagai faktor utama dalam 

penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DS menunjukan apakah segmen 

jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan 

dirumuskan seperti pada persamaan sebagai berikut : 

DS      

 
 

Keterangan:  DS = Derajat kejenuhan 

Qsmp = Arus total (smp/jam) = Qkend x Fsmp 

Qkend = Volume puncak pada hari ke-3 jam 08.00 – 09.00 

Fsmp = Faktor smp 

C = Kapasitas jalan 

Batas lingkup V/C Ratio untuk masing-masing tingkat pelayanan (level of 

service) beserta karakteristik-karakteristiknya seperti dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan No. KM 14 Tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 2.19. 
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Tabel 2.19. Tabel Tingkat Pelayanan Jalan sesuai dengan Nilai DS 
Tingkat 

Pelayanan Karakteristik Operasi Terkait 

A 

- Arus bebas 
- Kecepatan perjalanan rata-rata ≥80 km/jam 
- V/C Ratio ≤0,7 
- Load factor pada simpang = 0 

B 

- Arus Bebas 
- Kecepatan Perjalanan rata-rata > 40 Km/jam 
- V/C Ratio < 0,7 
- Load factor pada simpang < 0,1 

C 

- Arus bebas 
- Kecepatan Perjalanan rata-rata > 30 Km/jam 
- V/C Ratio < 0,8 
- Load factor pada simpang < 0,3 

D 

- Arus Bebas 
- Kecepatan Perjalanan rata-rata > 25 Km/jam 
- V/C Ratio < 0,9 
- Load factor pada simpang < 0,7 

E 

- Arus tidak stabil,terhambat,dengan tundaan yang tidak 
dapat ditorerir 

- Kecepatan Perjalanan rata-rata sekitar 25 Km/jam 
- Volume pada kapasitas 
- Load factor pada simpang < 1 

F 

- Arus tertahan,macet 
- Kecepatan Perjalanan rata-rata < 15 Km/jam 
- V/C Ratio permintaan melebihi 1 
- Simpang jenuh 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

2.20 Tundaan (Delay) Kendaraan 

Berdasarkan buku pedoman yang digunakan adalah “Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia (MKJI), NO.036/T/BM/1997”, yang memberikan petunjuk dalam 

metode perhitungan perilaku lalu lintas. Unsur lalu lintas, ukuran perilaku 

lamanya perjalanan kendaraan sebagai berikut : 

1. Waktu Tempuh (Tt) adalah waktu total yang diperlukan untuk 

melewati suatu panjang jalan tertentu. 

2. Tundaan (D) adalah waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk 

melewati jalan tertentu terdiri dari tundaan lalu lintas yang disebabkan 
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pengaruh kendaraan lain, tundaan geometrik yang disebabkan 

perlambatan dan percepatan untuk melewati fasilitas (misalnya : akibat 

lengkung horizontal). 

Dengan menggunakan pengertian di atas, untuk memperoleh tundaan dari 

selisih perbedaan waktu tempuh rata-rata kendaraan terganggu dengan waktu 

tempuh ratarata kendaraan tidak terganggu yang searah akibat adanya kendaraan 

yang melakukan u-turn, mengakibatkan lamanya perjalanan yang dilakukan oleh 

kendaraan untuk mencapai tempat tujuan akan memerlukan waktu yang lebih dari 

yang diperkirakan. Rumus Tundaan Lalu Lintas Bagian Jalinan (DT) menurut 

MKJI, 1997 adalah sebagai berikut: 

C               (    )    

Keterangan: DT = Tundaan lalu lintas bagian jalinan 

DS = Derajat Kejenuhan 

2.21 Waktu Tempuh Kendaraan 

Setelah melakukan pengambilan data survei di mulai dari merekam arus 

kendaraan, mereduksi data, mengelompokkan tipe kendaraan, membatasi periode 

per 15 menit, dilanjutkan menghitung waktu tempuh pada kendaraan yang akan 

melakukan uturn, kendaraan yang terganggu akibat yang melakukan u-turn dan 

kendaraan tidak terganggu akibat kendaraan yang melakukan u-turn dari arah 

yang sama pada setiap lajur. Waktu tempuh bagian jalinan tunggal (TT) 

berdasarkan MKJI,1997 menggunakan kecepatan tempuh dan panjang jalinan 

dihitung dengan menggunakan persamaan : 
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TT           

Keterangan:  LW = Panjang Jalinan 

V = Kecepatan Tempuh 

2.22 Kecepatan Tempuh Kendaraan 

Kecepatan tempuh kendaraan dapat kita hitung dengan menggunakan 2 

langkah,yaitu : 

1. Perkiraan kecepatan arus bebas 

Kecepatan arus bebas berdasarkan MKJI,1997 menggunakan 

persamaan : 

V0    (  
  

 
) 

Keterangan : Pw = Rasio arus jalinan / arus total 

2. Perkiraan kecepatan tempuh 

Kecepatan tempuh (V) berdasarkan MKJI,1997 menggunakan 

persamaan berikut: 

V        (  (    )   ) 

Keterangan: V0  = Kecepatan arus bebas (km/jam) 

DS = Derajat Kejenuhan 
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2.23 Kelandaian Maksimum 

Pembatasan kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan 

kendaraan bergerak terus tanpa harus kehilangan kecepatan yang berarti,sesuai 

dengan Vr,yang sesuai dengan pedoman Geometri Jalan Perkotaan RSNI T-14-

2004 seperti dalam tabel 2.20.  

Tabel 2.20. Tabel Kelandaian Maksimum 

Vr (km/jam) 100 90 80 70 60 70 
Kelandaian Maksimum (%) 5 5 6 6 7 8 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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