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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Arus Lalu Lintas 

 Parameter lalu lintas yang berkaitan dengan anlisa tingkat kebisingan adalah volume lalu 

lintas dan kecepatan  

1. Volume lalu lintas didefenisikan sebagai jumlah kendaraan yang melewati suatu titik 

disuatu jalan raya, atau lajur yang diberikan, atau arah dari suatu jalan raya, selama 

interval waktu tertentu. 

2. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Waktu ada dua jenis, yaitu waktu 

perjalanan dan waktu gerak. Waktu gerak adalah waktu perjalanan dikurangi lamanya 

tundaan, karena dalam kecepatan biasanya waktu diukur dalam detik dan jarak diukur 

dalam meter maka untuk mendapatkan hasil kecepatan yang lazimnya dinyatakan 

dalam km/jam perlu perumusan tersendiri untuk mengubah hasil survey dari 

meter/detik menjadi km/jam 

2.2 Bunyi 

Bunyi merupakan gelombang zat yang sampai ke telinga manusia. Perlu diketahui bahwa 

bunyi serupa dengan suara. Dalam bahasa Inggris bunyi disebut sound, sedangkan suara disebut 

voice. Dari sudut bahasa, bunyi tidak sama dengan suara oleh karena bunyi merupakan getaran 

yang dihasilkan oleh benda mati sedangkan suara merupakan getaran (bunyi) yang keluar dari 

mulut atau yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Namun dari sudut fisika, bunyi maupun suara 

keduanya sama, karena keduanya sama-sama merupakan getaran. 
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Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar maju mundur. Tiap 

saat, molekul-molekul itu berdesakan di beberapa tempat, sehingga menghasilkan wilayah 

tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang, sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. 

Gelombang bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian bergerak di udara, menyebar dari 

sumber bunyi. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia. Gelombang bunyi 

adalah gelombang longitudinal. (Haryono Setiyo Huboyo, 2008). 

2.3 Kebisingan (Noise) 

2.3.1 Pengertian Kebisingan 

 Kebisingan adalah bunyi yang dapat mengganggu pendengaran manusia. Salter (1976) 

menyatakan jumlah sumber bunyi bertambah secara teratur di lingkungan sekitar, dan ketika 

bunyi menjadi tidak diinginkan maka bunyi ini disebut kebisingan. (Salter, 1976). 

 Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 48 tahun 1996 tentang Baku 

Tingakt Kebisingan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1,2,3 

1. Kebisingan adalah bunyi ynag tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam 

tingkat waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan 

kenyamana lingkungan. 

2. Tingkat kebisingan adalh ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam suatu decibel 

yang disingkat dB. 

3. Baku Tingkat Kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang 

diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. 
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Kebisingan lalu lintas berasal dari suara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, 

terutama dari mesin kendaraan, knalpot, serta akibat interaksi antara roda dengan jalan. 

Kendaraan berat (truk, bus) dan mobil penumpang merupakan sumber kebisingan utama di 

jalan raya. Secara garis besar strategi pengendalian bising dibagi menjadi tiga elemen yaitu 

pengendalian terhadap sumber bising, pengendalian terhadap jalur bising dan pengendalian 

terhadap penerima bising. 

2.3.2 Jenis-Jenis Kebisingan 

 Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, terdapat 3 jenis 

kebisingan lingkungan, yaitu : 

1. Kebisingan Spesifik, yaitu kebisingan diantara jumlah kebisingan yang dapat 

dengan jelas dibedakan untuk alasan-alasan akustik, sumber kebisingan yang dapat 

diidentifikasi. 

2. Kebisingan Residual, yaitu kebisingan yang tertinggal sesudah penghapusan 

seluruh kebisingan spesifik dari jumlah kebisingan di suatu tempat tertentu dalam 

suatu waktu tertentu. 

3. Kebisingan Latar Belakang, yaitu semua kebisingan lainnya ketika memusatkan 

perhatian pada suatu kebisingan tertentu. 
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Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, kebisingan dibagi atas: 

1. Kebisingan yang mengganggu (Irritating Noise), Intensitas kebisingan ini tidak 

terlalu keras tetapi terasa cukup mengganggu kenyamanan manusia, misalnya 

mendengkur. 

2. Kebisingan yang menutupi (masking noise). Kebisingan ini menutupi pendengaran 

yang jelas. Secara tidak langsung bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan 

keselamatan pekerja, karena teriakan isyarat atau tanda bahaya tenggelam dalam 

kebisingan dari sumber lain. 

3. Bising yang merusak (damaging/injurious noise), kebisingan ini memiliki 

intensitas bunyi yang melampaui ambang batas normal dan menurunkan fungsi 

pendengaran serta merusak pendengaran. 

2.3.3 Pengaruh Kebisingan 

1. Pengaruh Volume Lalu Lintas 

Volume lalu lintas (Q) terhadap kebisingan sangat berpengaruh, hal ini bias 

dipahami karena tingkat kebisingan lalu lintas merupakan harga total dari beberapa 

tingkat kebisingan dimana masing-masing jenis kendaraan mempunyai tingkat 

kebisingan yang berbeda-beda. 

2. Pengaruh Kecepatan Rata-Rata 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa kecapatan rata-rata kendaraan bermotor 

berpengaruh terhadap tingkat kebisingan. 
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3. Pengaruh Kelandaian Memanjang Jalan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kelandaian memanjang yang lebih 

besar dari 2% akan menghasilkan koreksi terhadap tingkat kebisingan. 

4. Pengaruh Jarak Pengamat 

Dari hasil penelitian menunjukan bila sumber bising berupa suatu titik (point 

source), maka dengan adanya penggandaan jarak pengamat, nilai tingkat 

kebisingan akan berkurang sebesar kurang lebih 6 dB dan akan berkurang kira-kira 

3 dB jika sumber bising suatu garis (line source) 

5. Pengaruh Janis Permukaan Jalan 

Gesekan anatara roda kendaraan dengan permukaan jalan yang dilalui akan 

meyebabkan koreksi terhadap kebisingan dari kendaraan tersebut, besarnya koreksi 

tergantung dari jenis permukaan jalan yang dilalui. 

6. Pengaruh Komposisi Jalan 

Arus lalu lintas di jalan umumnya terdiri dari berbbagai tipe kendaraan antara lain : 

Sepeda motor, mobil penumpang, taksi, mini bus, pick up, bus, truk ringan dan 

kendaraan berat yang mempunyai tingkat kebisingan masing-masing, sehingga 

kebisingan lalu lintas dipengaruhi oleh jenis kendaraan yang melintasi jalan 

tersebut. Tingkat kebisingan lalu lintas merupakan harga total dari tingkat 

kebisingan masin-masing kendaraan. 

7. Pengaruh Lingkungan Sekitar 

Keadaan lingkungan di sekitar jalan juga dapat mempengaruhi tungkat kebisingan 

lalu lintas yang terjadi, seperti adanya pohon ditepi jalan. Berdasarkan penelitian 

didapat bahwa pepohonan dan semak-semak dapat mengurangi kebisingan yang 

terjadi disekitar lingkungan tersebut sebesar 2 dB. 
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2.3.4 Zona Kebisingan 

 Peraturan menteri kesehatan No. 718 tahun 1987dalam Setiawan (2010) tentang 

kebisingan pada kesehatan dibagi menjadi empat zona wilayah yaitu : 

1. Zona A merupakan zona tempat penelitian, rumah sakit, tempat perawatan 

kesehatan atau sosial. Tingkat kebisingan yang dianjurkan berkisar 35-45 dB. 

2. Zona B merupakan zona untuk perumahan, tempat pendidikan, dan rekreasi. 

Intensitas kebisingannya antara 45-55 dB. 

3. Zona C antara lain zona untuk kegiatan perkantoran, perdagangan, pasar. Dengan 

kebisingan sekitar 50-60 dB. 

4. Zona D untuk lingkungan industri, pabrik, stasiun kereta api dan terminal bus. 

Tingkat kebisingan berkisar 60-70 dB. 

2.3.5 Metode Pengukuran Tingkat Kebisingan 

1. Pengukuran dengan cara sederhana 

Pengukuran dengan cara ini menggunakan Sound Level Meter selama 10 menit 

pembacaan setiap 5 detik yang akan menghasilkan tingkat kebisingan dalam satuan 

desibel (dB). 

2. Pengukuran dengan cara langsung 

Yaitu pengukuran ynag dilakukan dengan menggunakan sebuah integrating Sound 

Level Meter yang memiliki fasilitas pengukuran LTM5, yaitu Leq dengan intensitas 

pengukuran selama 10 menit pembacaan setiap 5 detik. 

Muhammad Reza Fahlevi, Analisa Kebisingan Jalan Raya (Studi Kasus : Simpang Rosedale Batam Center), 2017 
UIB Repository(c)2017



13 
 

Universitas Internasional Batam 
 

 Selain itu, pengukuran polusi suara terhadap kebisingan yang ditimbulkan oleh alat-

alat yang digunakan di tempat kerja dapat dilakukan langsung dilokasi pekerjaan dengan cara 

berikut ini : 

1. Pengukuran dengan peta kontur 

Dengan menggambarkan kondisi kebisingan pada kertas berskala, selanjutnya 

pengukuran dangan cara ini menggunakan kode pewarnaan sebagai petunjuk 

tingkat kebisingan.  

a. Kebisingan <85 dB digambarkan dengan warna hijau 

b. Kebisingan >90 dB digambarkan dengan warna orange 

c. Kebisingan antara 85-90 dB digambarkan dengan warna kuning 

2. Pengukuran dengan Grid 

Terlebih dahulu membuat contoh data kebisingan pada suatu wilayah yang ingin 

kita ketahui, selanjutnya membuat titik-titik sampel dengan interval yang sama 

pada semua lokasi. Pada akhirnya akan terbentuk kotak-kotak yang memiliki besar 

yang sama, yang nantinya akan diberi tanda dengan baris dan kolom agar lebih 

mudah mengidentifikasinya. 

3. Pengukuran dengan titik sampling 

Pengukuran ini dilakukan hanya pada beberapa tempat yang dianggap tingkat 

kebisingannya melebihi nilai ambang batas (NAB). Sebelumnya tentukan terlebih 

dahulu pada ketinggian berapa dan jarak berapa jauh dari sumber kebisingan dan 

letak dari alat mikrofon, agar intensitas bunyi atau kebisingan dapat terbaca 

langsung pada layar alat. 
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2.3.6 Penentuan Tingkat Kebisingan 

 Perhitungan tingkat kebisingan langsung dengan menggunakan SLM yang kemudian 

diolah sesuai sehingga mendapatkan Leqday yaitu nilai tingkat kebisingan. Pengolahan data 

kebisingan yang diperoleh SLM dilakukan dengan distribusi non sampling. 

 Distribusi mean sampling yang terdistribusi normal untuk nilai n berapapun (tidak 

tergantung ukuran sampel). Sementara itu dari suatu populasi yang tidak terdistribusi normal, 

tapi jika ukuran sampel cukup besar (n > 30), distribusi mean sampling akan mendekati suatu 

distribusi normal (Gaussian) apapun bentuk asli distribusi populasinya. Pernyataan ini dikenal 

dengan teorema limit pusat (central limit theorem). 

 Eror standard adalah tingkat ketidaksesuaian antara data statistik yang diolah dengan 

kenyataan lapangan. Semakin rendah nilai eror maka semakin tinggi akurasi data statistik 

tersebut. Sehingga eror yang rendah dapat menjadi jaminan bagi pihak peneliti untuk 

mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya secara ilmiah. 

Pada penelitian ini perhitungan kebisingan dapat dianalisis dengan distribusi frekuensi. 

Adapun komponen pada distribusi frekuensi yaitu : 

1. Range 

Range (r) adalah jangkauan data yang diperoleh untuk membatasi data-data yang 

akan diolah. Adapun rumus range adalah sebagai berikut :  

r = max-min ……………………………………………………………………(2.1) 
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2. Interval kelas 

Interval kelas adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam 

distribusi. Banyaknya interval kelas dapat dianalisis dengan menggunakan 

persamaan : i = 𝑟
𝑘
 …………………………………………………………….....(2.2) 

Dimana : i = interval kelas , k = kelas, r = range 

3. Kelas 

Menentukan banyaknya jumlah kelas dalam suatu distribusi data dapat ditentukan 

dengan menggunakan persamaan : 

k = 1 + 3,3 log (n) …………………………………………..………………….(2.3) 

Dimana : k = banyaknya kelas, n = jumlah kelas 

4. Nilai tengah kelas 

Nilai tengah kelas adalah nilai yang terdapat di tengah interval kelas. Nilai tengah 

dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan : 

𝐵𝐵−𝐵𝐴
2

  

Dimana : BB = batas bawah kelas, BA = batas atas kelas 

5. Frekuensi 

Dalam statistik, “frekuensi” mengandung pengertian : angka (bilangan) yang 

menunjukkan seberapa kali suatu variable (yang diambangkan dengan angka-

angka itu) berulang dalam deretan angka tersebut; atau berapa kalikah suatu 

variable (yang dilambangkan dengan angka itu) muncul dalam deretan angka 

tersebut. 
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6. Tingkat kebisingan dalam angka penunjuk 

Pengukuran  dengan  sistem  angka  penunjuk  yang  paling  banyakdigunakan 

adalah angka penunjuk ekuivalen (equivalent index (Leq)). Angka penunjuk 

ekuivalen (Leq) adalah tingkat kebisingan yang berubah-ubah (fluktuatif) yang 

diukur selama waktu tertentu, yang besarnya setara dengan tingkat kebisingan 

tunak (steady) yang diukur pada selang waktu yang sama. Sistem angka penunjuk 

yang dipakai adalah angka penunjuk presentase. Sistem pengukuran ini 

menghasilkan angka tunggal yang menunjukkan presentase tertentu dari tingkat 

kebisingan yang muncul selama waktu tersebut. Presentase yang mewakili tingkat 

kebisingan minoritas adalah kebisingan yang muncul 10% dari keseluruhan data 

(L90) dan tingkat kebisingan mayoritas yang muncul 99% dari data pengukuran 

(L1). Presentase tengah (L50) umumnya identik dengan kebisingan rata-rata 

selama periode pengukuran. L90 disebut kebisingan buangan atau sisa L1 adalah 

tingkat kebisingan yang umumnya menimbulkan gangguan. Khusus untuk dijalan 

raya, L90 akan menunjukkan tingkat kebisingan latar belakang dari L1 

menunjukkan perkiraan tingkat kebisingan maksimum. Sehingga L1 adalah sistem 

pengukuran angka penunjuk yang harus benar- benar diperhatikan. L1 dan Leq 

dijadikan acuan untuk dibandingkan dengan bakuan  yang berlaku, sementara L90  

dapat diabaikan karena umumnya selisih jauh dengan bakuan. Perhitungan angka 

penunjuk presentase manual dilakukan dengan membuat histogram dengan 

mengambil contoh bahwa selama pengukuran diperoleh 600 buah data. Setelah 

diurutkan dan dihitung jumlah masing-masing tingkat kebisingan yang muncul, 

maka terbentuk batang-batang histogram. Bila diteliti kembali, maka keseluruhan 

luas area dibawah histogram adalah : 
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Gambar 2.1 Contoh Histogram untuk pengukuran kebisingan dengan SLM 

 

Gambar 2.2 Contoh Histogram untuk pengukuran kebisingan dengan SLM 

Dengan menggunakan SLM sederhana yang menyebabkan pemakai harus 

menghitung secara manual angka penunjuk presentasenya, tentu tidak mudah 

untuk menghitung angka penunjuk ekuivalennya. Namun demikian untuk 

kebisingan dari kendaraan bermotor, angka penunjuk ekuivalennya dapat dihitung 

menggunakan persamaan :  
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Leq = L50 + 0,43 (L1 – L50) 

Dimana : Leq = tingkat kebisingan equivalen, L50 = angka penunjuk kebisingan 

50%, L1 = angka penunjuk 1% 

2.4 Dampak kebisingan kendaraan 

 Sound Power yang dihasilkan dari kendaraan pada jalan raya akan terkakumulasi 

antara satu kendaraan lain dan akan menyebabkan terjadinya kebisingan lalu lintas. 

Kebisingan merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu 

dan merusak pendengaran manusia. Berdasarkan Kep Men No. 48/MENLH/11/1996 tentnag 

baku mutu kebisingan, bahwa kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan dari usaha atau 

kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan 

manusia dan kenyamanan  lingkungan. 

 Lalu lintas di jalan raya merupakan sumber utama kebisingan yang mengganggu 

sebagian besar masyarakat perkotaan. Bukti yang ada menunjukan bahwa kebisingan lalu 

lintas adalah sumber utama ketrgangguan lingkungan. Bunyi yang ditimbulkan oleh lalu lintas 

adalah bunyi dengan tingkat suara yang tidak konstan. Tingkat gangguan kebisingan yang 

berasal dari bunyi lalu lintas dipengaruhi oleh tingkat kekuatan suara, seberapa sering terjadi 

dalam suatu satuan waktu, serta frekuensi bunyi yang dihasilkannya. 

 Kebisingan akan mengganggu manusia baik berupa gangguan audiometrik maupun 

berupa gangguan nonaudiometrik. Pengaruh utama dari kebisingan adalah gangguan 

audiometric yaitu kerusakan pada sistem indra pendengaran manusia, terlebih lagi jika tingkat 

kebisingan sudah melampaui ambang batas tertentu. 
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Kerusakan pendengaran tidak hanya tergantung pada tingkat kebisingan saja, tetapi juga 

tergantung dari lamanya paparan kebisingan tersebut. Jika tingkat kebisingan mencapai 140 

dB atau lebih maka akan memcahkan gendang telinga. Bebrapa tingkat gangguan 

pendengaran akibat bising yaitu : 

1. Hilang pendengaran sementara, dan pulih kembali setelah waktu tertentu. 

2. Imun atau kebal terhadap bising, biasanya hal ini karena selalu mendengar suara bising 

tertentu 

3. Pendengaran mendengung 

4. Kehilangan pendengaran permanen atau tetap dan tidak akan pulih kembali 

2.5 Model Calculation of Road Traffic Noise (CoRTN) 

 Model CoRTN merupakan model prediksi dan evaluasi tingkat kebisingan akibat lalu  

lintas  yang  dinyatakan  dalam  L10  atau  Leq. Model  CoRTN  dapat digunakan di jalan 

perkotaan dan antara kota. Dalam perhitungannya, model ini telah mempertimbangkan 

beberapa faktor berpengaruh seperti volume dan komposisi kendaraan, kecepatan, gradient, 

jenis perkerasan, jenis permukaan tanah, jarak horizontal dan vertikal, kondisi lingkungan 

jalan dan kehadiran bangunan atau dinding penghalang kebisingan. 

 Prosedur perhitungan dibagi kedalam bentuk persamaan matematis dan grafik dan 

perhitungan dapat dipakai selama jarak dari sisi jalan tidak lebih dari 300 meter dan kecepatan 

angin dibawah 2 m/s.  

1. Kireteria-kriteria variable yang berpengaruh 

Kriteria–kriteria variabel berpengaruh dalam menggunakan CoRTN adalah : 
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a. Rentang kecepatan rata-rata kendaraan yang dapat digunakan sebagai faktor 

koreksi adalah 20 km/jam sampai 300 km/jam. 

b. Volume lalu lintas diukur dalam waktu 1 jam atau 18 jam. 

c. Presenatse kendaraan berat berkisar antara 0% sampai 100%. 

d. Geometrik jalan, dengan memperhatikan lebar jalan, panjang segmen, dan 

superelevansi jalan. 

e. Gradien jalan yang digunakan sebagai faktor koreksi berkisar antara 0% 

sampai 15%. 

f. Jenis permukaan jalan dikelompokkan kedalam chip seal, beton semen portlan, 

beton aspal gradasi padat, dan beton aspal gradasi terbuka. 

g. Efek pemantulan dikelompokkan dalam lapangan terbuka, 1 meter didepan 

gedung, dan dikiri kanan sepanjang jalan terdapat dinding menerus. 

h. Bangunan peredam bising, dengan memperhatikan tinggi bangunan peredam 

bising, jarak bangunan peredam dari tepi jalan terdekat, dan bahan bangunan 

peredam terbuat dari bahan yang solid/kedap suara. 

i. Sudut pandang, dengan memperhatikan homogenitas lingkungan sekitar. 
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2. Tahap perhitungan 

a. Tahap 1 

Tahap  pembagian  ruas  jalan  ke  dalam  segmen-segmen.  Tahap  ini  bias 

merupakan tahap awal dalam melakukan prediksi kebisingan apabila kondisi 

lingkungan dan geometric jalan berubah/tidak homogen dan menghendaki hasil 

yang akurat dan teliti. Jika tidak, maka dapat dilanjutkan pada tahap ke-2 

 

Gambar 2.3 Pembagian segmen di persimpangan 

Setelah dibagi dalam beberapa segmen maka garis sumber efektif untuk 

persimpangan lengan W dan lengan E di perpanjang atau untuk persimpangan 

lengan W dan lengan E diperpanjang atau diteruskan hingga memotong garis 

sumber N-S pada titik A dan B secara berurutan. Setiap lengan persimpangan 
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dianggap sebagai segmen yang terpisah, dengan ketentuan bahwa titik A 

ditentukan sebagai batas antara segmen W, S dan E sementara B dianggap 

sebagai batas untuk segmen N, sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2.3. 

Tujuan untuk membagi simpang dalam beberapa segmen adalah untuk 

mengetahui jarak dari sumber penerima ke masing – masing segmen, 

mengetahui berapa derajat sudut pandang masing – masing segmen ke sumber 

penerima dan berapa derajat sudut dari pojok gedung masing – masing segmen 

yang berada pada depan sumber penerima. 

b. Tahap 2 

Tahap perhitungan tingkat bising dasar/tingkat bising di sumber diasumsikan 

bahwa pada segmen atau ruas jalan tersebut volume kendaraan, kecepatan rata-

rata kendaraan (v), presentase kendaraan berat (p) %. Data yang diperlukan 

dalam tahap ini adalah data volume lalu lintas 1 jam atau 10 jam sesuai dengan 

tingkat bising prediksi yang dikehendaki L10 1 jam atau 10 jam. Berikut 

persamaan yang digunakan untuk tahap perhitungan bising dasar : 

L10. (10 jam) = 29,1+logQdB 

Dimana Q = Volume lalu lintas 

- Kecepatan lalu lintas (km/jam) 

Koreksi = 33log10 (V+40+500/V) + 10log10 (1,5p/V) – 68,8dB 

Dimana : V = kecepatan kendaraan gabungan, p = presentase kendaraan berat 
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- Kendarat berat  (p%) 

p% = jumlah kendaraan berat persegmen / total kendaraat berat  x 100 

- Kecepatan kendaraan gabungan 

V= ((Vrmc x nmc) + (Vrlv x nlv) + (Vrhv x nhv)) / (nmc+nlv+nhv) 

Dimana :  

Vrmc :  kecepatan rata-rata sepeda motor 

Vrlv :  kecepatan rata-rata light vehicle 

Vrhv :  kecepatan rata-rata heavy vehicle 

nmc :  jumlah sepeda motor 

nlv  :  jumlah light vehicle 

nhv : jumlah heavy vehicle  

c. Tahap 3 

Tahap koreksi dimana hasil perhitungan pada tahap 2 dikoreksi dengan 

beberapa faktor seperti koreksi jarak horizontal, gradient jalan, jenis 

permukaan jalan, propagasi akibat jarak, adanya dinding/ bangunan 

peredam/penghalang, efek pemantulan, dan sudut pandang. Data yang 

dibutuhkan untuk tahap ini disesuaikan dengan faktor koreksinya. Berikut 

persamaan yang digunakan untuk tahap koreksi perambatan. 

- Koreksi Jarak Horizontal 

Koreksi = -10log10 (d’/13,5) 

d’ = ((d + 3.5)2 + h2 )0,5 

Keterangan :  

d’ = Jarak signfikan terdekat 

d = Jarak sumber ke penerima 
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h = Tinggi relativ ke sumber 

- Koreksi Akibat Pantulan dari Gedung Depan 

Koreksi = 1,5 (ɵ’/ɵ) 

Dimana : 

ɵ’ = sudut pantul 

ɵ  = Sudut Pandang 

d. Tahap 4 

Berdasarkan  data  yang  telah  diolah  sampai  pada  tahap  3,  segmen  yang 

memiliki  kontribusi  memiliki  tingkat  kebisingan  yang  paling  besar  

dijadikan patokan dalam perhitungan tingkat kebisingan gabungan. Pada 

perhitungan kali ini, kita akan menggunakan gambar grafik sebagai acuan 

untuk menentukan besar kebisingan. 

 

Gambar 2.4 Grafik yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan 

berdasarkan sumbu X dan Y. 

Untuk tahap 3 dan 4, peneliti tidak menggunakan tahap ini dikarenakan kondisi jalan 

dan waktu penelitian yang tidak memungkinkan 
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Tahap penggabungan tingkat bising prediksi merupakan tahap akhir perhitungan, 

dimana tingkat bising yang diperoleh dari masing-masing segmen digabung menjadi satu 

untuk menghasilkan tingkat bising prediksi akhir. Tingkat kebisingan gabungan dapat 

dihitung dengan persamaan : 

Lgab = 10log10 (Σ antilog 10 (Ln/10) dB 

2.6 Simpang 

2.6.1 Defenisi Simpang 

 Persimpangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua sistem jalan. 

Ketika berkendaran di dalam kota, orang dapat melihat bahwa kebanyakan jalan di daerah 

perkotaan biasanya memiliki persimpangan, dimana pengemudi dapat memutuskan untuk 

jalan terus atau membelok dan pindah jalan. Sehingga pengertian simpang menurut 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam 23 kamus besar Bahasa Indonesia(1995) 

adalah tempat berbelok atau bercabang dari yang lurus. 

 Menurut Hobbs (1995), persimpangan jalan merupakan simpul transportasi yang 

terbentuk dari beberapa pendekat dimana arus kendaraan dari beberapa pendekat tersebut 

bertemu dan memencar meninggalkan persimpangan. Menurut Abubakar, dkk., (1995), 

persimpangan adalah simpul pada jaringan jalan dimana jalan-jalan bertemu dan lintasan 

kendaraan berpotongan. Lalu lintas pada masing-masing kaki persimpangan menggunakan 

ruang jalan pada persimpangan secara bersama-sama dengan lalu lintas lainnya. 
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Simpang adalah suatu area kritis pada suatu jalan raya yang merupakan titik konflik 

dan tempat kemacetan karena bertemunya dua ruas jalan atau lebih (Pignataro, 1973). Karena 

merupakan tempat terjadinya konflik dan kemacetan maka hampir semua simpang terutama di 

perkotaan membutuhkan pengaturan. Tujuan pengaturan simpang adalah : 

1. Untuk mengurangi kecelakaan 

Simpang merupakan sumber konflik bagi pergerakan lalu lintas sebab merupakan 

bertemunya beberapa pergerakan kendaraan dari berbagai arah menuju suatu area 

yang sama yaitu ruang di tengah simpang. Dapat digambarkan sebagai suatu 

kondisi “ Bottleneck” dimana arus dari kaki simpang merupakan bagian 

“upstream” dan area di tengah simpang sebagai “downstream”. Kondisi ini tidak 

menjadi masalah jika arus dari bagian pendekat tidak datang bersamaan. Namun 

kenyataannya sulit dijumpai pada persimpangan di perkotaan pada kenyataannya 

arus datang pada saat bersamaan sehingga rawan terjadi kecelakaan atau konflik 

antar kendaraan. Konflik kendaraan pada simpang terjadi karena : 

a. Gerak saling memotong (Crossing) 

b. Gerak menggabung (converging) 

c. Gerak memisah (diverging) 

2. Untuk meningkatkan kapasitas 

Karena terjadi konflik maka kapasitas simpang menjadi berkurang dan jauh lebih 

kecil dibandingkan dengan kapasitas pada pendekat. Diharapkan dengan adanya 

pengaturan maka konflik bisa dikurangi dan akibatnya kapasitas meningkat. 
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3. Meminimumkan tundaan 

Pada suatu simpang yang terdiri dari dua macam arus pendekat yakni bagian utama 

(major) dan minor maka biasanya arus dari arah bagian utama merupakan arus 

menerus dengan kecepatan yang tinggi. Jika tanpa pengaturan maka arus yang 

datang dari arah minor akan sulit menyela terutama jika arus dari arah major cukup 

tinggi. Dengan demikian maka arus dari arah minor akan mengalami tundaan yang 

besar. 

Sistem lalu lintas berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pergerakan lalu 

lintas. Hal itu dapat ditempuh dengan melakukan koordinasi lampu lalu lintas pada semua 

pertemuan jalan. Koordinasi lampu akan menghasilkan sistem pengaturan yang optimal 

dengan mengatur jumlah fase, interval, dan waktu hijau tiap fase. Yang dipakai sebagai jarak 

optimal adalah jarak tempuh, kecepatan perjalanan, biaya kelambatan dan biaya berhenti. 

Selain itu diharapkan polusi dan kebisingan lalu lintas menjadi minimal. 
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