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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1 Persimpangan Jalan 

Pengertian Persimpangan jalan menurut Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) adalah 

tempat berbelok atau bercabang dari yang lurus. 

Menurut Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat (1996), Persimpangan adalah suatu simpul jaringan di 

jalan dimana suatu ruas jalan saling bertemu yang mengakibatkan lintasan 

kendaraaan saling berpotongan satu sama lain. Persimpangan merupakan 

faktor penting dalam menentukan kapasitas dan waktu perjalanan pada 

suatu jaringan jalan khususnya di daerah perkotaan. 

Menurut Hendarto, dkk., (2001), persimpangan adalah daerah 

dimana dua atau lebih jalan bergabung atau berpotongan atau bersilangan 

Menurut Hobbs (1995), persimpangan jalan merupakan simpul 

transportasi yang  terbentuk dari beberapa pendekat dimana arus kendaraan 

dari bebereapa pendekat tersebut bertemu dan memencar meninggalkan 

persimpangan. 

Menurut Abubakar,dkk., (1995), persimpangan adalah simpul pada 

jaringanjalan dimana jalan-jalan bertemu dan lintasan kendaraan 

berpotongan. 

Simpul jalan raya atau yang biasa disebut simpang sering menjadi 

titik konflik dan tempat terjadinya kemacetan. Solusi dari konflik tersebut 

adalah dengan membuat aturan lalu lintas yang menetapkan lalu lintas pada 
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ruas jalan mana yang berhak melewati simpang dalam satuan waktu. 

Kondisi ini sesuai dengan konsep fungsi utama dari persimpangan itu 

sendiri, yaitu sebagai area atau wilayah untuk perpindahan arah pergerakan 

lalu lintas. 

Di dalam undang-undang nomer 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan, undang-undang ini bertujuan ingin menciptakan 

pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Maka 

dari itu, kenyamanan, keamanan, efisiensi, serta kapasitas di persimpangan 

haruslah selalu terkendali untuk menciptakan ruang gerak lalu lintas yang 

dinamis dan tidak mengakibatkan kemacetan yang tidak terkendali. 

 

 

2.2 Simpang Bersinyal 

Berdasarkan buku petunjuk (MKJI 1997, bab 2) Simpang bersinyal 

adalah suatu persimpangan yang terdiri dari beberapa lengan dan dilengkapi 

dengan pengaturan sinyal lampu lalu lintas (traffic light). Dengan demikian, 

tujuan penggunaan sinyal lampu lalu lintas (traffic light), dalam mengendalikan 

simpang bersinyal yang memiliki arus pergerakan yang besar, yaitu dengan 

penggunaan sinyal lampu lalu lintas (traffic light) pada persimpangan, 

tujuannya yaitu antara lain:  

a. Untuk menghindari kemacetan simpang akibat adanya 

  konflik arus lalu-lintas, sehingga terjamin bahwa suatu 

  kapasitas tertentu dapat dipertahankan, bahkan selama 

  kondisi lalu-lintas jam puncak. 
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b.  Untuk memberi kesempatan kepada kendaraan dan/atau 

  pejalan kaki dari jalan simpang (kecil) untuk memotong 

  jalan utama. 

c. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan Ialu-lintas akibat 

  tabrakan antara kendaraan dari arah yang bertentangan. 

 

 

 

 

2.2.1 Fungsi Sinyal Lalu Lintas 

   Menurut UU no. 22/2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. 

  Sinyal lalu lintas memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Membuat pergerakan lalu lintas menjadi lebih teratur 

2. Meminimalisir frekuensi kecelakaan lalu lintas. 

3. Mengkoordinasikan arus lalu lintas agar tetap berjalan menerus dengan 

kecepatan tertentu. 

4. Menentukan penyeberangan bagi kendaraan tak bermotor atau pejalan kaki. 

5. Mengendalikan pertemuan jalan masuk saaat kendaraan ingin melewati 

jalan bebas hambatan. 

6. Mengkoordinasikan pengguna jalur lalu lintas terhadap kendaraan. 

  

2.2.2 Bentuk Fisik Lampu Lalu Lintas 

   Bentuk fisik lampu lalu lintas berdasarkan pengamatan langsung 

dilapangan  ialah: 

1) Berbentuk kotak persegi panjang, biasa dipasang secara vertical maupun 

horizontal  

2) Terdiri dari tiga warna bolam lampu, yang masing-masing lampu memiliki 

fungsi berbeda-beda, yaitu merah, kuning dan hijau. 
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3) Diameter lampu berwarna merah, kuning, dan hijau berkisar 20 – 30 cm. 

4) Sinyal lampu lalu lintas dikendalikan oleh tenaga listrik, dan saling 

terhubung satu dengan yg lainnya. 

5) Lampu lalu lintas biasa diposisikan pada batas jalan sebelah luar atau bisa 

juga digantung persis di persimpangan tengah jalan bagian atas. Lampu lalu 

lintas yang terletak di luar batas jalan dipasang setinggi 2,400 m – 4,500 m. 

Dan Lampu lalu lintas yang digantung diberi jarak 4,500 m – 5,500 m diatas 

permukaan jalan. Dari ukuran diatas haruslah disesuaikan dengan kondisi 

eksisting geometrik di lapangan, bisa lebih tinggi maupun lebih rendah. 

 

 

 

 

2.2.3  Kriteria Pemasangan  Lampu Lalu Lintas 

   Menurut (wikipedia), mengenai pembahasan rekayasa lalu lintas, 

kriteria bagi persimpangan yang sudah harus menggunakan APILL ialah: 

1) Arus minimal lalu lintas yang menggunakan APILL rata-rata diatas 750 

kendaraan/jam selama 8 jam dalam sehari; 

2) Atau bila waktu menunggu/tundaan rata-rata kendaraan di persimpangan 

telah melampaui 30 detik; 

3) Atau persimpangan digunakan oleh rata-rata lebih dari 175 pejalan kaki/jam 

selama 8 jam dalam sehari 

4) Atau sering terjadi kecelakaan pada persimpangan yang bersangkutan; 

5) Atau merupakan kombinasi dari sebab-sebab yang disebutkan di atas. 

 

 

2.2.4 Pengoperasian Lampu Lalu Lintas 

Terdapat 3 cara mendayagunakan lampu lalu lintas ( menurut IHCM), yaitu: 

1) Premtimed Operation , yaitu mengoperasikan siklus lampu lintas pada 

kondisi sama panjang/konstan dan memiliki fase pada kondisi tetap. 
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2) Semi Actuated Operation, yaitu pengoperasian lampu lalu lintas dengan 

pengaturan bahwa jalan utama akan tetap berwarna hijau sampai detector 

equipment yang terletak pada jalan samping memberi isyarat yang 

menyatakan sebuah kendaraan terdeteksi melalui jalan samping/jalan 

utama. 

3) Full Actuated Operation, yaitu pengoperasian lampu lalu lintas yang 

memiliki siklus fase tidak konstan karena panjang siklus dikendalikan oleh 

alat detektor sebagai pengatur sinyal dengan fase yang berubah-ubah 

tergantung permintaan yang diterima oleh detektor. 

 

2.3 Simpang Tidak Bersinyal 

Adalah pertemuan jalan yang tidak menggunakan sinyal atau 

rambu-rambu untuk mengatur keadaan simpang tersebut. Pada jenis 

simpang ini yang paling banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari 

yaitu simpang jalan tak bersinyal. Simpang ini sering kita jumpai di daerah 

kawasan perumahan, komersial, pendidikan, pedesaan, dan lain-lain. Jenis 

simpang ini cocok digunakan pada jalan minor, arus kendaraan minim, dan 

pergerakan kendaraan yang membelok berjumlah sedikit.  

Pengendalian simpang tak bersinyal yaitu dengan cara memberi 

jalan kepada kendaraan lain yang berada di sebelah kiri. Dalam kata lain, 

jenis simpang ini pengendara atau pemakai yang ingin melintasi simpang 

tersebut, haruslah mengutamakan kepedulian bersama dalam memakai 

fasilitas simpang tak bersinyal dikarenakan tidak adanya aturan dan rambu-

rambu yang mengatur simpang tersebut secara berkala.  
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Namun demikian, apabila semakin hari jumlah arus kendaraan 

semakin banyak atau pertumbuhan penduduk di sekitar semakin meningkat, 

maka dari itu untuk meminimalisir kecelakaan yang mungkin terjadi, pada 

simpang tak bersinyal tersebut harus diubah kondisinya menjadi simpang 

bersinyal. Simpang bersinyal merupakan pengaturan lalu lintas paling 

efektif dalam mengendalikan simpang yang memiliki arus pergerakan 

dengan jumlah yang besar.  

Pengendalian simpang yaitu menggunakan APILL (Alat Pembantu 

Isyarat Lalu Lintas) atau sering dikenal dengan lampu lalu lintas (merah, 

kuning, hijau), rambu dan marka jalan yang berfungsi sebagai pengarah dan 

pengatur pengemudi kendaraan baik pengendara bermotor, sepeda, maupun 

para pejalan kaki. (Wikipedia) 

 

2.4 Managemen Lalu Lintas 

Pengertian Manajemen dan rekayasa lalu lintas menurut Peraturan 

Pemerintah No. 32 tahun 2011 ialah suatu serangkaian usaha dan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan 

pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, 

mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 

kelancaran lalu lintas. 

Menurut Hills dan Aries Setijadji (2006:57) Manajemenn lalu-lintas 

adalah bagian dari rekayasa (transportasi engineering) dimana teknik-

teknik lalu-lintas atau metode pengaturan lainnya yang cukup relevan 

digunakan untuk mengelola sistem prasarana lalu-lintas lainnya, sehingga 
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pemanfaatannya dapat dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan 

aspek-aspek : keamanan, kenyamanan, ekonomi, dan lingkungan. 

Sedangkan Pengertian Manajemeen Lalu Lintas, menurut Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) Departemen PU, 1997 adalah 

Pengelolaan dan Pengendalian lalu lintas dengan melakukan optimasi 

penggunaan prasarana yang ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalu lintas 

dan juga sarana penunjangnya baik pada saat sekarang maupun yang akan 

direncanakan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan 

bahwasannya manajemen lalu lintas adalah suatu usaha atau kegiatan dalam 

hal pengaturan jalan yang ada dengan cara memanfaatkan secara optimal  

prasarana jalan yang sudah ada. Untuk melaksanakan atau menjalankan 

manajemen lalu lintas dapat melakukan pengukuran terhadap pelayanan lalu 

lintas yang sudah ada, yang terdiri dari beberapa indikator yang digunakan, 

yaitu : 

a. Kapasitas, (jumlah kendaraan maksimum dalam periode tertentu) 

b. Volume,    (jumlah kendaraan melewati titik tertentu dalam jalan) 

c. Kepadatan,(nilai perbandingan arus dan kapasitas lalu lintas) 

d. Kinerja Simpang (Panjang antrian, tundaan ) 

e. Perilaku Lalu Lintas ( waktu sinyal, derajat kejenuhan ) 

f. Karakteristik Geometrik ( lebar jalan, Lebar median, Alinyemen) 

2.5 Kinerja Simpang 

Definisi kinerja simpang menurut MKJI 1997 adalah tolak ukur 

yang digunakan untuk menjelaskan kondisi operasional fasilitas-fasilitas 
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simpang secara kuantitatif. Dalam menentukan tingkat kinerja simpang 

bersinyal, dilakukan perhitungan pada panjang antrian, tundaan, dan 

proporsi kendaraan yang terhenti. 

 

 

2.6 Perilaku Lalu Lintas 

Defenisi perilaku lalu lintas adalah penjelasan kondisi lalu lintas 

dinilai oleh suatu pembina jalan yang diukur secara kuantitas. Pengukuran 

perilaku lalu lintas dilihat dari kapasitas, panjang antrian, tundaan rata-rata, 

waktu sinyal, dan derajat kejenuhan (MKJI.1997). 

 

2.6.1 Kapasitas 

Kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu ruas jalan dalam 

menampung volume kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut dalam 

kendaraan/jam atau smp/jam (MKJI 1997). Pengukuran kapasitas ruas jalan 

dapat dilakukan dengan : 

1. Pengukuran kuantitas, yaitu pengukuran kapasitas lalu lintas yang dilakukan 

dengan peninjauan volume kendaraan lalu lintas untuk mengetahui 

kemampuan maksimum ruas jalan dalam melayani lalu lintas. 

2. Pengukuran kualitas, pengukuran kapasitas lalu lintas yang dilakukan 

dengan meninjau kecepatan yang bisa ditempuh kendaraan dan besarnya 

tingkat gangguan arus yang dimiliki oleh suatu ruas jalan. 

 

Faktor-faktor dalam pengukuran kualitas, yaitu : 

a. Keleluasaan kendaraan untuk bergerak 

b. Kecepatan dan waktu perjalanan kendaraan 

c. Keamanan/keselamatan pengemudi 

d. Gangguan yang terjadi pada arus lalu lintas 
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e. Kenyaman pengguna jalan 

f. Biaya yang dibutuhkan oleh kendaraan dalam beroperasi 

 
 

 

2.6.2 Nilai Konversi Satuan Mobil Penumpang (SMP) 

Kendaraan yang ingi melewati jalan raya pada umumnya terdiri dari 

kendaraan cepat, lambat, dan kendaraan tak bermotor. Analisa perhitungan 

jumlah kendaraan dilakukan per-jam pada kondisi arus jam puncak dengan 

pembagian waktu pagi, siang, dan sore. Arus lalu lintas (Q) kendaraan pada 

segala arah (kiri/kanan/lurus) dengan satuan kendaraan per-jam dikonversi 

satuannya menjadi satuan mobil penumpang (smp) per-jam dengan 

memakai ekuivalensi mobil penumpang pendekat terlindung dan terlawan. 

(MKJI 1997, bab 1) 

 

2.6.3 Volume Lalu Lintas 

   Volume lalu lintas adalah kuantitas atau besaran jumlah kendaraan 

pada ruas jalan yang dihitung dalam satuan hari, jam, dan menit. Jika nilai 

volume lalu lintas tinggi maka lebar perkerasan jalan dibuat lebih besar. 

Satuan volume lalu lintas adalah volume jam perencanaan (VJP) dan 

kapasitas dengan menghitung panjang antrian. (MKJI 1997, bab 1) 

 

2.6.4  Derajat Kejenuhan (DS) 

   Rasio atau perbandingan antara arus lalu lintas Q (smp/jam) dengan 

kapasitas C (smp/jam) disebut derajat kejenuhan (DS) yang menjadi faktor 

utama untuk menentukan tingkat kinerja suatu jalan atau simpang. Setelah 

nilai DS diketahui, nilai tersebut menggambarkan keaadaan jalan/simpang 

apakah bermasalah atau tidak. (MKJI 1997, bab 1 ) 
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2.6.5 Panjang Antrian 

   Definisi panjang antrian adalah kuantitas kendaraan antri pada suatu 

lengan jalan. Jam puncak, hari libur, atau weekend menjadi waktu paling 

rentan untuk menyebabkan antrian kendaraan. Panjang antrian merupakan 

perkalian jumlah rata-rata antrian kendaraan (smp) di permulaan sinyal 

dengan luas rata-rata yang dipakai per smp (20m2) dan membagi lebar 

masuk simpang (MKJI 1997, bab 1). 

2.6.6 Tundaan (D) 

   Ada 2 hal yang menyebabkan terjadinya tundaan (D) pada suatu 

simpang, yaitu (MKJI 1997 bab 1 ) : 

1. Tundaan Geometri (DG), adalah tundaan yang terjadi akibat adanya 

perlambatan dan percepatan kendaraan saat belok atau posisi berhenti 

karena lampu berwarna merah. 

2. Tundaan Lalu Lintas (DT), adalah tundaan disebabkan korelasi lalu lintas 

terhadap gerakan lain yang terdapat pada suatu simpang. 

2.7 Karakteristik Geometri 

  Karakteristik geometri menurut (MKJI 1997, bab 2) terdiri dari: 

 1. Tipe jalan 

 2. Median jalan 

 3. Alinyemen jalan 

 4. Trotoar dan kerb 

 5. Bahu jalan 

 6. Jalur dan lajur lalu lintas 

 7. Klasifikasi perencanaan jalan 
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2.8 Tinjauan Lingkungan 

Faktor-faktor lingkungan yang berdampak pada kinerja simpang  

berdasarkan (MKJI 1997 bab 1 ) adalah: 

2.8.1  Ukuran Kota 

   Ukuran kota menyatakan kuantitas penduduk yang tinggal di 

perkotaan. Kapasitas di kota kecil pada arus lalu lintas tertentu cenderung 

lebih rendah, kendaraan sudah tidak modern, dan perilaku pengemudi 

kurang gesit. Hal ini akan berbanding terbalik dengan kota besar. 

 

2.8.2 Hambatan Samping 

   Hambatan samping didefinisikan sebagai dampak yang diakibatkan 

oleh aktifitas dan perilaku lalu lintas pada suatu pendekat. Hambatan ini 

dapat berupa kendaraan yang parkir dan berhenti, kendaraan lambat (seperti: 

delman, gerobak, sepeda, dan lain-lain), kendaraan keluar-masuk dari 

samping jalan, dan adanya gerakan pejalan kaki di dekat jalan. 

 

 

2.8.3 Kondisi Lingkungan Jalan 

Terdapat 3 bagian utama kondisi lingkungan jalan berdasarkan 

pengamatan visual, yaitu: 

a. Commercial, merupakan kondisi lingkungan jalan dengan tata guna 

lahan komersial/perdaganagan. 

b. Residental, merupakan kondisi lingkungan jalan dengan tata guna 

lahan rumah tinggal. 

c. Akses terbatas adalah kondisi lingkungan jalan yang memiliki jalan 

masuk yang terbatas atau tidak sama sekali. 
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Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menganalisis simpang 

sebidang yang memiliki lampu pengatur lalu lintas (MKJI 1997 bab 2), 

adalah: 

 

1.   Data Masukan 

a. Kondisi geometri simpang 

Geometri simpang menjelaskan informasi tentang: lebar bahu jalan, 

lebar jalan, lebar median serta arah arus di tiap lengan simpang. 

b. Kondisi arus lalu lintas 

          Jenis kendaraan dibagi dalam beberapa tipe, yaitu: 

Tabel 2.1 Tipe Kendaraan 

No. Tipe Kendaraan Definisi 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kendaraan tak bermotor (UM) 

Sepeda bermotor (MC) 

Kendaraan ringan (LV) 

Kendaraan berat (HV) 

Sepeda, becak 

Sepeda motor 

Colt, pick up, station wagon 

Bus, truck 
 

Sumber:  Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

 

 Tabel 2.2 Nilai Konversi Satuan Mobil Penumpang Pada Simpang  

Jenis  

Kendaraan 

Nilai emp untuk tiap pendekat  

Terlindung (P) Terlawan (O) 

LV 

HV 

MC 

1,0 

1,3 

0,2 

1,0 

1,3 

0,4 
 

Sumber:  Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

 

 

2. Fase Sinyal 

Perencanaan sinyal dilakukan dengan evaluasi pada beberapa 

alternatif. Langkah awal untuk mengevaluasi fase sinyal adalah melakukan 

kontrol pada dua fase. Suatu fase sinyal dinyatakan baik bila fase memiliki 

kapasitas besar dengan rata-rata tundaan rendah. 
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Ruas jalan yang memiliki arus belok kanan atau arus belok kanan 

kendaraan dari kiri lawan arah mempunyai fase yang sama, maka arus ini 

disebut dengan arus terlawan. 

Sedangkan apabila arus lalu lintas belok kanan dari suatu ruas jalan 

memiliki fase berbeda dengan arus lurus atau arus belok kanan dilarang, 

maka arus ini disebut arus terlindung (protected). 

 

A. Waktu Merah Semua (All Red) dan Lost Time (LT) 

   Analisis perencanaan sinyal pada lampu lalu lintas yang berfokus 

pada waktu antara hijau (Inter Green) diasumsikan dengan nilai : 

Tabel 2.3 Nilai Normal Waktu Antar Hijau 

Ukuran 

Simpang 

Lebar jalan rata-rata  

(m) 

Nilai Lost Time(LT) 

(detik /fase) 

Kecil 

Sedang 

Besar 

6 – 90 

10 – 140 

> 150 

40 

50 

> 60 
 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Setelah waktu All Red ditetapkan, periode merah tiap-tiap antar fase 

harus sama atau lebih besar nilainya dibanding dengan Lost Time (LT). 

Total waktu hilang Lost Time ditentukan dari penjumlahan periode waktu 

antar hijau (Internal Green). Waktu sinyal lampu kuning di daerah 

perkotaan Indonesia umumnya 30detik. 

 

B. Penentuan Waktu Sinyal 

1) Tipe Pendekat (Approach) 

Tipe pendekat untuk menentukan sinyal terbagi dalam tipeoterlindung 

(protected = P) dan tipe terlawan (opposed = O) 

2) Lebar efektif pendekat (We = Width effective) 

 a. We untuk semua tipe pendekat (baik Protected atau Opposed) 
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 Apabila WLTOR (Width Left Turn On Red) > 2.05meter, maka We 

= Wmasuk (namun belok kiri tidak termasuk) 

 Apabila WLTOR (Width Left Turn On Red) < 2.0 meter, maka We 

= WA (termasuk belok kiri). 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

WLTOR: Lebar Pendekat Dengan 

Belok Kiri Langsung 

WA :      Lebar Pendekat 

 

b. We untuk tipe pendekat P  

Apabila Wkeluar < We x (11– PRT – PLTOR), lebih baik nilai We 

dibuat nilai baru= Wkeluar  

Keterangan : 

PRT      : Rasio Kendaraan Belok Kanan 

PLTOR : Rasio Kendaraan Belok Kiri 

                Langsung 
 

 

3. Arus Jenuh Dasar (S0) 

Arus jenuh merupakan arus maksimum yang terjadi di 

persimpangan dalam kondisi lampu hijau menyala. Hal ini dipengaruhi oleh 

jumlah kendaraan yang lebih banyak disaat waktu-waktu tertentu 

khususnya pada jam-jam puncak. 

 Tipe Pendekat P 

S0 = 600 x We  .................................................... (2.1)  

Keterangan : 

S0 : Arus Jenuh Dasar  

We  : LebaroEfektif Pendekat 
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4. Faktor Penyesuaian 

1)   Faktor Koreksi 

Menentukan Faktor Koreksi pada kedua tipe pendekat simpang, baik 

Protected (P) maupun Opposed (O) untuk mengetahui nilai arus lalu 

lintas yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor koreksi untuk ukuran kota (Fcs) 

Tabel 2.4 Faktor koreksi ukuran kota (Fcs) pada Simpang 

Jumlah penduduk  

(dalam juta) 

Faktor penyesuaian ukuran kota 

(FCS) 

> 3,0 

1,0– 3,0 

0,5 – 3,0 

0,1 – 0,5 

< 0,1 

1,05  

1,00  

0,94  

0,83  

0,82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Grafik AruslJenuhlDasarlTipelPendekatlO (kiri) dan Pl(kanan) 

Sumber : ManuallKapasitaslJalanlIndonesia, 1997 

 

Sumber: ManuallKapasitaslJalanlIndonesia, 1997 
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b. Faktor koreksi gangguan samping (FSF) 

    Tabel 2.5 Faktor koreksi gangguan samping (FSF) pada Simpang  

Lingkungan 

jalan 

Hambatan  
samping 

Tipe Fase 
Rasio kendaraan tak bermotor  

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 ≥0,25 

 

 

Komersial 

(COM) 

Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 

 

Terlawan 

Terlindung 

Terlawan 

Terlindung 

Terlawan 

Terlindung 

0,93 

0,93 

0,94 

0,94 

0,95 

0,95 

0,88 

0,91 

0,89 

0,92 

0,90 

0,93 

0,84 

0,88 

0,85 

0,89 

0,86 

0,90 

0,79 

0,87 

0,80 

0,88 

0,81 

0,89 

0,74 

0,85 

0,75 

0,86 

0,76 

0,87 

0,70 

0,81 

0,71 

0,82 

0,72 

0,83 

 

 

Permukiman 

(RES) 

Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 

 

Terlawan 

Terlindung 

Terlawan 

Terlindung 

Terlawan 

Terlindung 

0,96 

0,96 

0,97 

0,97 

0,98 

0,98 

0,91 

0,94 

0,92 

0,95 

0,93 

0,96 

0,86 

0,92 

0,87 

0,93 

0,88 

0,94 

0,81 

0,99 

0,82 

0,90 

0,83 

0,91 

0,78 

0,86 

0,79 

0,87 

0,80 

0,88 

0,72 

0,84 

0,73 

0,85 

0,74 

0,86 

Akses 
terbatas (RA) 

Tinggi/seda

ng /rendah 

 

Terlawan 

Terlindung 

1,0 

1,0 

0,95 

0,98 

0,90 

0,95 

0,85 

0,93 

0,80 

0,90 

0,75 

0,88 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dddsd  

 

c. Faktor penyesuaian untuk kelandaian (G) 

 

 

 

Gambar 2.2 Grafik Faktor Penyesuaian Untuk Kelandaian pada Jalan 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Sumber: ManuallKapasitaslJalanlIndonesia, 1997 
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d. Faktor Penyesuaian akibat parkir dan lajur belok kiri kendaraan yang 

pendek (Fp) 

 

 

 

 

e. Faktor Penyesuaian untuk Belok Kanan Kendaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Grafik Faktor Penyesuaian Akibat Parkir dan Lajur Belok 

Kiri Pendek 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia,1997 

Gambar 2.4 Grafik Faktor Penyesuaian Belok Kanan Kendaraan  

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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f. Faktor Penyesuaian untuk Belok Kiri Kendaraan 

 

 

 

 

2)   Nilai Arus Jenuh  

Jika terdapat lebih dari satu fase sinyal hijau pada suatu pendekat, 

dan arus jenuh lalu lintas pendekat tersebut ditetapkan secara tidak 

bersamaan / terpisah, nilai arus kombinasi pada simpang dihitung terhadap 

waktu sinyal hijau pada setiap fase. 

 

 

S= SO x FCS x FSF x FG x FP x FRT x FLT  .......................  (2.2) 

Keterangan: 

S0:   Arus Jenuh Dasar  

FSF:   Faktor Koreksi Hambatan Samping  

FCS: Faktor Koreksi Ukuran Kota  

Fp   : Faktor Koreksi Parkir  

FG  : Faktor Koreksi Kelandaian  

FLT: Faktor Koreksi Belok Kiri  

FRT: Faktor Koreksi Belok Kanan  

 

 

 

Gambar 2.5 Grafik Faktor Penyesuaian Belok Kiri Kendaraan 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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5. Perbandingan Arus Jenuh dengan Arus Lalu Lintas (FR) 

FR = 
�
�   ...................................................  (2.3) 

Keterangan : 

 

 

FR: Rasio Arus 

S   : Arus Jenuh (smp/jam) 

Q  :  Arus Lalu Lintas (smp/jam) 
 

 

 

 

 

 

 

Pada arus kritis: 

PR= 
������

��    ...........................................  (2.4) 

Keterangan: 

 

 

PR: Rasio Arus 

FRcrrit: Nilai Tertinggi FR dari seluruh pendekat pada fase sinyal 

IFR: Perbandingan arus simpang Σ(FRcrit) 
 

6. Waktu Hijau & Waktu Siklus 

Tabel 2.6 Waktu Siklus Simpang  

Tipe pengaturan  Waktu siklus (det) 

20fase  

30fase 

 40fase 

400– 800 

 500– 1000 

  80  – 1300 
 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
 

 

Rumus waktu siklus yang disesuaikan (c) 

 

c= Σg+ LT ................................................  (2.5) 

Keterangan: 

 

 

c :  Waktu Sinyal Hijau (detik)  

Σg : Total Waktu Hijau (detik) 

LT : Total waktu Hilang Per Siklus (detik) 
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Rumus waktu siklus (Cua) : 

Cua =  
	
.� � �����

	
����    ................................  (2.6) 

Keterangan : 

 

 

Cua : Waktu Siklus Pra-Penyesuaian Sinyal (detik) 

FR : Rasio Arus Simpang 

LT : Total Waktu Hilang Per-Siklus (detik) 

 

 

Pada tiap-tiap fase, Waktu Hijau dicari dengan rumus : 
 

gi = (Cua – LT) x PRi    .....................................  (2.7) 

Keterangan : 

 

 

gi : GreenTime (Waktu Hijau) dalam  Fase-I (detik) 

Cua: Waktu Siklus pra-Penyesuaian sinyal (detik) 

PRi: Rasio Fase Kritis         
��������

�	��������� 

7. Kapasitas (C) 

a. Kapasitas masing-masing lengan 

C = Sx 
��
�     .........................................  (2.8) 

 

 

Gambar 2.6 Grafik Penetapan Waktu Siklus Pra Penyesuaian 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997  
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Keterangan : 

 

 

C : Kapasitas (smp/jam) 

G : Waktu Hijau (detik) 

c : Waktu Siklus disesuaikan (detik) 

S : Arus Jenuh (smp/jam) 

b. Derajat Kejenuhan (DS)    

DS= 
�
�   .........................................  (2.9)  

Keterangan:  

 

 

C : Kapasitas (smp/jam) 

Q : Arus Lalu Lintas (smp/jam) 

 
 

 

 

 

TINGKAT 

PELAYANAN 

RASIO 

Q/C 
KARAKTERISTIK 

A 0.00 - 0.19 

Arus lalu lintas bebas antara 1 kendaraan dengan 

kendaraan lain, volume lalu lintas rendah, kecepatan 

operasi tinggi dan sepenuhnya ditentukan oleh pengemudi, 

bebas bermanuver dan menentukan lajur kendaraan. 

B 0.20 - 0.44 

Arus staabil, kecepatan sedikit/mulai dibatasi oleh 

kendaraan lain, tapi secara umum masih memiliki 

kebebasan untuk menentukan kecepatan, bermanuver dan 

lajur kendaraan. 

C 0.45 - 0.69 

Arus stabil, kecepatan serta kebebasan bermanuver rendah 

dan merubah lajur dibatasi oleh kendaraan lain, tapi masih 

berada pada tingkat kecepatan yang memuaskan, bisa 

dipakai untuk desain jalan perkotaan. 

D 0.70 - 0.84 

Arus mendekati tidak stabil, kecepatan menurun cepat 

akibat volume yang berfluktuasi dan hambatan sewaktu-

waktu, kebebasan bermanuver dan kenyamanan rendah, 

biasa ditoleransi tapi dalam waktu singkat. 

E 0.85 - 1.00 

Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berubah-ubah, 

volume mendekati atau sama dengan kapasitas, terjadi 

hentian sewaktu-waktu. 

F > 1.00 

Arus dipaksakan (forced-flow), kecepatan rendah, volume 

lebih besar dari kapasitas, lalu lintas sering terhenti 

sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang. 

Tabel 2.7 Karakteristik Tingkatan Level of Service (LOS) 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997  
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8. Keperluan Perubahan 

Apabila waktu siklus suatu simpang mempunyai nilai lebih besar 

dari batasan yang ditentukan, dan nilai Derajat Kejenuhan lebih tinggi 

0,751, hal ini menunjukkan bahwa Simpang tersebut telah mendekati nilai 

jenuh sehingga membuat antrian yang panjang selama jam puncak, dengan 

demikian layak atau tidaknya suatu fase dipersimpangan ditentukan oleh 

nilai derajat kejenuhan yang telah ditentukan, Pada kasus ini, harus diambil 

alternatif untuk menjaga arus lalu lintas simpang tetap dalam keadaan stabil. 

Alternatif yang dapat diambil ialah mengatur ulang manajemen lalu linatas 

yaitu menambah kapasitas simpang denga cara: menambah lebar jalan, 

mengubah fase sinyal lalu lintas, dan membuat rambu-rambu pelarangan 

gerakan putar balik kanan kendaraan. 

9. Perilaku Lalu Lintas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku lalu lintas, yaitu : 

a. Jumlah Antrian (NQ)  

1) Nilai DS > 0,5 maka: 

NQ1 = 0,25 x C x �	�� − 1� + "	�� − 1�#
 + $%�	&'�(,��*
� +    .......  (2.10) 

Keterangan:  

 

 

NQ: Jumlah smp yang tersisa di fase hijau sebelumnya   

C: Kapasitas (smp/jam) 

DS: Derajat Kejenuhan  
 

2) Nilai DS < 0,5 , maka :   

NQ1 = 0    ...........................................  (2.11)  
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         Jumlah antrian kendaraan harus dihitung, lalu hitung satuan mobil 

penumpang ketika dalam fase merah  (NQ2), dengan cara :  
 

 

 

NQ2 = c x 

�,�

	
�,���&'  - .
/0((    ................  (2.12) 

Keterangan : 

 

 

NQ2 : Jumlah antrian smp selama fase merah  

c : Waktu Siklus (detik) 

DS : Derajat Kejenuhan 

Q : Volume Lalu Lintas (smp/jam) 

GR : 
12
�   

 

Rumus mencari antrian total : 

NQ = NQ1 + NQ2    .................................  (2.13) 

Keterangan:  

 

 

NQ: Jumlah rata-rata antrian smp saat awal sinyal hijau 

NQ1: Jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya  

NQ2: Jumlah antrian smp yang muncul selama fase merah terjadi 

 

b. Panjang Antrian (QL)  

QL = NQmax x 
#(

345678    ..........................  (2.14) 

 

Keterangan:  

 

 

NQmaks : Jumlah Antrian 

QL : Panjang Antrian  

Wmasuk  : Lebar Masuk  
 

 

 

 

 

Nilai NQmaks diperolehi dari Gambar E-2:2 MKJI hal 2-66, dengan 

asumsi Peluang Pembebanan (POL) = 5 % pada langkah perencanaan.  
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c. Kendaraan Terhenti (NS)  

Jumlah kendaraan terhenti merupakan banyaknya jumlah kendaraan 

pada arus lalu lintas yang harus berhenti atau tidak melewati garis henti 

lengan simpang akibat adanya pengendalian sinyal. Kendaraan henti dicari 

dengan rumus :  

NS = 
	(,9 � :.�

	. � ��  - 3600    .............................  (2.15) 

 

Keterangan : 

 

 

NS : Angka Henti  

C : Waktu Siklus  (detik)  

Q: Volume Lalu Lintas (smp/jam) 

NQ : Jumlah rata-rata antrian smp di awal sinyal hijau 
 

 

 

 

 

Jumlah kendaraan terhenti (NSV) di tiap-tiap pendekat  

NSV = Q x NS    .....................................  (2.16) 

 

Gambar 2.7 Grafik Perhitungan Jumlah Antrian (NQmaks) dengan 

satuan smp 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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Keterangan:  

 

 

NS : Angka Henti  

NSV: Jumlah Kendaraan Terhenti 

Q: Volume Lalu Lintas (smp/jam) 
 

 

 

 

 

 

Angka henti total seluruh simpang 

NStotal =  ΣNSV
ΣQ    .....................................  (2.17) 

   Keterangan:  

NStotal: Angka Henti Total Seluruh Simpang 

ΣQ : Volume Lalu Lintas (smp/jam) 

ΣNSV : Jumlah Kendaraan Terhenti 

d. Tundaan (Delay)  

Tundaan adalah tambahan waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk 

melalui simpang jika dibandingkan dengan waktu tempuh kendaraan 

tidak melalui simpang. Ada 2 jenis tundaan, yaitu: 

1) Tundaan Geometrik (DG) 

Tundaan geometril dapat terjadi karena adanya perlambatan dan 

percepatan kendaraan belok kanan dan kiri di simpang atau kendaraan 

yang berhenti saat lampu merah. Rumus mencari Tundaan Geometrik 

rata-rata (DG) di setiap pendekat, yaitu :  

DG = 	1 − PSV� x PT x 6 + 	PSV x 4�     ..................  (2.18) 

Keterangan :  

 
 

DG : Tundaan Geometrik Rata-rata  

PT : Rasio Kendaraan Berbelok di Kaki Simpang ((PLT + PRT)/2) 

PSV : Rasio Kendaraan Berhenti di Kaki Simpang (= NS) 
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2) Tundaan Lalu Lintas (DT)  

Tundaan lalu lintas adalah waktu tunggu kendaraan yang terjadi 

akiba tiadanya linteraksi lalu intas terhadap gerakan arus lalu lintas lintas 

yang bertentangan. Rumus mencari tundaan rata-rata setiap pendekat: 

DT= (A x c) + 
	:.G � /0((�

�     ..........................  (2.19) 

Keterangan:  

 

 

DT  : Rata-rata Tundaan Lalu Linta di Setiap Ruas Jalan (detik/smp) 

C     : Kapasitas (smp/jam) 

NQ1 : Jumlah smp Tersisa dari Fase Hijau Sebelumnya (smp/jam) 

c      : Waktu Siklus yang Disesuaikan (detik) 

A=  
(,� H 	
 – J��# 

	
 – J��HK�  

3) Tundaan Rata-rata (D) 

Tundaan Rata-rata masing-masing pendekat (D) adalah 

penjumlahan tundaan geometrik dan tundaan lalu lintas 

D = DT + DG  ........................................  (2.20)  

Keterangan :   

 

 

D : Tundaan Rata-rata ditiap Ruas Jalan 

DG : Rata-rata Tundaan Geometrik di Setiap Ruas Jalan (detik/smp) 

DT : Rata-rata Tundaan Lalu Lintas di Setiap Ruas Jalan (detik/smpl) 
 

 

 

 

 

4) Tundaan Total pada Simpang  

 Tundaan total pada simpang diperoleh dari Tundaan Rata-rata ditiap ruas 

jalan dikalikan dengan Arus Lalu Lintas kendaraan. 

Dtot = D x Q     ........................................  (2.21)  

Keterangan : 

 

D : Tundaan Rata-rata ditiap Ruas Jalan 

Q : Arus Lalu Lintas (smp/jam)  
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5) Tundaan Simpang Rata-rata  

D = 
Σ	Q x D�

ΣQ     ......................................  (2.22) 

Keterangan : 

 

 

D : Tundaan Rata-rata ditiap Ruas Jalan 

Q : Arus Lalu Lintas (smp/jam) 
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