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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Jalan 

 Menurut Orglesby (1999), jalan merupakan bagian transportasi yang 

digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk memenuhi 

kebutuhannya dan untuk kepentingan tertentu. Jalan berfungsi untuk 

mempermudah masyarakat untuk berpindah dari suatu tempat ketempat lain dengan 

bantuan kendaraan bermotor ataupun tidak. Selain itu jalan juga digunakan untuk 

menunjang akses pemerataan pembangunan. 

 

2.2  Klasifikasi Jalan 

  Menurut pendapat dari Orglesby (1999),  fungsi jalan adalah sebagai 

berikut : 

1. Jalan arteri digunakan pada perjalanan yang cukup jauh dengan kecepatan 

kendaraan yang tinggi dan jumlah jalan masuknya dibatasi.  

2. Jalan.kolektor.merupakan.jalan.yang digunakan oleh angkutan pengumpul 

dengan.perjalanan.yang berjarak sedang, dan juga menggunakan 

kecepatan sedang serta jumlah jalan masuknya dibatasi.  

3. Jalan.lokal.digunakan oleh angkutan umum/setempat dengan jarak yang 

cukup dekat, dengan kecepatan yang rendah serta jumlah masuknya jalan 

dari berbagai arah tidak terbatas. 

4. Jalan lingkungan digunakan untuk melayani masyarakat pada perjalanan 

yang dekat dan menggunakan angkutan lingkungan serta menggunakan 

kecepatan yang rendah. 
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Berdasarkan pembagian status jalan, maka dapat diklasifikasi sebagai 

berikut: 

1. Jalan nasional meliputi jalan tol dan jalan strategis nasional, jalan.arteri 

serta.jalan.kolektor.yang.menghubungkan.antar.ibukota.provinsi.dalam. 

sistem.jaringan.primer.   

2. Jalan provinsi.digunakan untuk penghubung antar  provinsi dengan kota 

dalam jalan kolektor, dengan memiliki satu jaringan pada jalan primer. 

3. Jalan kabupaten digunakan sebagai penghubung kabupaten dengan 

kecamatan, yang bukan merupakan jalan nasional ataupun jalan provinsi. 

Namun masih dalam kategori jalan pada pusat kegiatan lokal masyarakat 

setempat. 

4.  Jalan.kota.merupakan.jalan.dalam.sistem.jaringan.skunder, menjadi 

penghubung antar pusat pelayanan dalam suatu kota dan menghubungkan 

pusat pemukiman dalam kota.  

5. Jalan desa.digunakan sebagai penghubung pemukiman dalam suatu desa, 

dan juga menghubungkan kawasan tertentu dalam jaringan jalan. 

lingkungan. . . 

 

2.3  Karakteristik Jalan 

 Karakteristik.jalan.akan.mempengaruhi.kinerja.dan kapasitas jalan.dalam 

hal volume kendaraan dan juga faktor lain yang akan menghasilkan tingkat 

pelayanan pada jalan yang akan kita tinjau. Karakteristik jalan dapat digunakan 

sebagai analisa dan perhitungan mengenai perencanaan lalu lintas yang akan 

dilakukan. 
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 Geometrik jalan dibedakan sebagai berikut: 

1. Tipe jalan 

Tipe jalan meliputi jalan dua arah, jalan satu arah, jalan terbagi dan tidak 

terbagi. Tipe jalan ini akan mempengeruhi kinerja lalulintas. 

2. Lebar.jalur.lalu.lintas. 

Semakin.lebar.jalur.lalu.lintas, maka kapasitas kendaraan.dan.kecepatan 

arus bebas akan meningkat. 

3. Kerb 

Bagian dari geometrik jalan yang merupakan peninggian pada tepi jalan 

untuk drainase dan keamanan kendaraan agar tidak keluar dari jalan tepi 

jalan, serta digunakan dalam pengurangan hambatan samping yang terjadi 

di sepanjang ruas jalan.  

4. Bahu jalan 

Biasanya digunakan.pada.jalan.perkotaan, .bahu.jalan.ini digunakan untuk 

mengurangi.hambatan.samping.seperti.kendaraan.angkutan.umum yang 

berhenti, .pejalan.kaki.dan.sebagainya. Dengan demikian kapasitas 

kendaraan dan kecapatan arus akan lebih tinggi dari pada jalan yang tidak 

menngunakan bahu jalan. 

5. Median. . 

Median.adalah.jalur.yang.terletak.di.tengah.jalan.untuk membagi jalan 

dalam.masing.masing.arah. Pada.arus. .lalu..lintas..yang..tinggi seringkali 

dibutuhkan median guna memisahkan arus.lalu lintas.yang.berlawanan. 

arah. Adapun fungsi dari.median.adalah.sebagai berikut: 
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a. Merupakan daerah pengontrol kendaraan untuk para pengemudi pada 

keadaan darurat. 

b. Daerah pembatas terhadap lampu kendaraan yang berasal dari arah 

berlawanan. 

c. Meningkatkan kenyamanan dan kebebasan samping para pengemudi 

pada masing-masing arah kendaraan. 

 

2.4  Karakteristik Lalu Lintas 

Karekteristik lalu lintas dilihat dari beberapa hal berikut: 

1. Arus.lalu.lintas. 

 Arus.lalu.lintas suatu jalan akan dilewati oleh kendaraan seperti 

mobil, motor dan juga mobil dengan kapasitas besar serta diikuti dengan 

hambatan-ha,batan samping seperti pejalan kaki dan sepeda. Jenis-jenis 

kendaraan tersebut memiliki perbedaan pada ukuran, kapasitas angkut 

serta mesin penggeraknya, namun meskipun berbeda kendaraan-

kendaraan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap proses 

perencanaan jalan dan pengendalian lalu lintas disuatu jalan tertentu. 

Berdasarkan Direktorat Jenderal Bina marga (1997), jenis arus lalu lintas 

dibagi menjadi empat sebagai berikut :  

a. Kendaraan ringan / Light vihicle (LV) 

Merupakan kendaraan yang menggunakan motor, dengan memiliki  2 

as, dan memiliki roda berjumlah empat,  serta memiliki jarak antar as 

2.0–3.0 m, indeks untuk kendaraan bermotor dengan 4 roda meliputi 

truk kecil, pick-up, mikrobis, mobil penumpang. 
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b. Kendaraan berat/ Heave Vehicle (HV) 

Indeks untuk jenis.kendaraan.bermotor.yang memiliki.jarak.antar.as. 

lebih besar dari 3,5 m, dan memiliki. roda..lebih.dari.empat, .meliputi 

bus, truk.kombinasi, .truk.2.gandar, .truk.3.gandar. . 

c. Sepeda.Motor/.Motor.cycle. (MC) . 

Merupakan kendaraan dengan motor, yang mempunyai roda 

berjumlah 2 atau tiga meliputi, kendaraan roda tiga dan juga sepeda 

motor, atau sesuai dengan.sistem.klasifikasi.Bina.Marga. . . 

d. Kendaraan.Tidak.Bermotor./ Un.Motorized. (UM) . . 

Merupakan kendaraan yang tidak menggunakan motor, dan memiliki 

roda, dengan bergerak menggunakan tenaga manusia dan hewan, 

meliputi kereta kuda, kereta dorong, becak,  kereta dorong atau sesuai 

dengan sistem klasifikasi Bina Marga. 

 Arus lalu lintas total dalam smp/jam adalah : 

 Qsmp = (empLV ×  LV +  empHV ×  HV +  empMC ×  MC) ….(1) 

 Keterangan :  
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Tabel 2.1 Faktor Satuan Mobil Penumpang (SMP) 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

 

2.  Volume lalu lintas 

 Menurut.Sukirman. (1994), .volume.lalu.lintas.menunjukan.jumlah. 

kendaraan.yang.melintasi.satu.titik.pengamatan.dalam.satu.satuan.waktu. 

(hari, .jam, .menit). .Sehubungan.dengan.penentuan .jumlah.dan.lebar. 

jalur, .satuan.volume.lalu.lintas.yang.umum.dipergunakan adalah lalu 

lintas.harian.rata-rata, .volume.jam.perencanaan.dan.kapasitas. Dalam hal 

ini volume lalu lintas nantinya akan dipengaruhi oleh faktor satuan mobil 

penumpang sehingga akan memiliki satuan smp/jam. Volume kendaraan 

yang akan dihitung merupakan.jumlah.kendaraan. .yang.melintasi.titik 

pengamatan/lokasi. .survei.dalam.satuan.waktu, dan dapat dihitung 

berdasarkan.rumus.Morlok, .E.K. .tahun 1991 dengan persamaan sebagai 

berikut :  

𝑞. =
𝑛

𝑡
 ………………………………………………………………..(2) 

Dengan n merupakan jumlah kendaraan dan t merupakan waktu 

pengamatan.  
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3.  Kecepatan 

Faktor yang mempengaruhi kecepatan adalah jarak lintasan yang dilalui 

oleh kendaraan dan waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk melintasi 

jarak lintasan. Pengukuran kecepatan dilakukan pada kecepatan gerak, 

kecepatan titik, perjalanan, ruang dan kecepatan perjalanan. Dengan 

adanya kecepatan maka akan timbul kelambatan yang akan mempengaruhi 

waktu tempuh, kelambatan juga terjadi pada kendaraan yang berhenti atau 

tidak dapat berjalan dikarenakan ada faktor kemacetan dan pengendalian 

lalu lintas. Menurut Morlok, E.K. 1991 kecepatan dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut : 

𝑉 =
𝑑

𝑡
 ………………………………………………………………..(3) 

Dengan d merupakan jarak tempuh dan t merupakan waktu tempuh 

kendaraan untuk melewati jarak yang ditinjau.    

Untuk dapat menentukan banyaknya sample kendaraan yang akan diambil 

dalam proses survei kecepatan kendaraan adalah berdasarkan rumus 

Slovin dengan persamaan sebagai berikut: 

n =
N

1+N.e2
 ..........................................................................................(4) 

Keterangan : 

n    = jumlah sample 

N    = jumlah kendaraan per jam 

e    = nilai kritis (batas ketelitian yang diinginkan 
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4.  Kecepatan arus bebas 

 Menurut MKJI 1997 definisi kecepatan arus bebas (FV) adalah 

kecepatan kendaran yang dimiliki pengemudi untuk melintasi 

lintasan/jalan tertentu tanpa adanya pengaruh dari kendaraan lain, 

sehingga pengemudi dapat memilih kecepatan tersebut dalam tingkat arus 

nol. Adapun persamaan kecepatan arus bebas yang dapat dipilih 

pengemudi adalah sebagai berikut : 

 

 

 

2.5  Kecepatan Arus Bebas 

1.  Kecepatan arus bebas dasar (FVO)  

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997, kecepatan arus bebas dasar 

merupakan kecepatan pada kondisi faktor lingkungan, arus lalu lintas dan 

geometrik jalan yang ideal, sehingga pengemudi bisa memilih kecepatan arus 

bebas. 
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Tabel.2.2.Kecepatan.Arus.Bebas.Dasar. (FVO) .untuk.Jalan.Perkotaan 

 
Sumber: .Manual.Kapasitas.Jalan.Indonesia.1997. . 

 

2.  Penentuan.penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas didasarkan pada lebar 

efektif jalur lalu lintas (Wc).  

Tabel 2.3 Penyesuaian untuk Pengaruh Lebar Jalur Lalu lintas (FVw) pada 

Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan Jalan Perkotaan 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
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3.  Penyesuaian kecepatan arus bebas akibat hambatan samping (FFVSF) 

Jalan dengan kereb dan jalan dengan bahu marupakan faktor yang mempengaruhi 

hambatan samping terhadap kecepatan arus bebas. 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. Adapun 

tingkat kelas hambatan samping dan kondisi daerahnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Nilai kelas hambatan samping 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
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a.  Jalan dengan bahu 

Tabel 2.5 Kecepatan arus bebas untuk hambatan samping (FFVsp) untuk jalan 

perkotaan dengan bahu 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
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b.  Jalan dengan kereb 

Tabel 2.6 Kecepatan arus bebas untuk hambatan samping (FFVsp) untuk jalan 

perkotaan dengan Kereb 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

4.  Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 

Faktor penyesuaian untuk ukuran kota (FFVCS) ditentukan berdasarkan jumlah 

penduduk (juta) pada suatu kota atau daerah. 

Tabel 2.7 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas FFVcs untuk Ukuran Kota 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

5.   Kepadatan 

Kepadatan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menempati suatu panjang 

tertentu dari lajur atau jalan, dirata-ratakan terhadap waktu, dinyatakan dengan 
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(kend/km). (Khisty & Lall, 2003). Menurut Morlok, E. K. (1991) kepadatan 

kendaraan dapat di hitung berdasarkan persamaan berikut : 

𝐾 =  
𝑛

𝐿
..................................................................................................(6) 

Dengan n merupakan jumlah kendaraan dijalan dan L merupakan panjang jalan.   

 

2.6  Kapasitas 

 Faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan adalah kapasitas dasar, lebar 

jalur, pemisah arah, hambatan samping dan ukuran kota. Faktor tersebut harus 

dianalisis untuk mengetahui jumlah kendaraan maksimum yang melewati suatu 

jalan dalam waktu 1 jam. Berdasarkan MKJI 1997 perhitungan kapasitas suatu ruas 

jalan adalah sebagai berikut : 

 

Faktor untuk perhitungan kapasitas jalan adalah sebagai berikut: 

1. Kapasitas dasar (Co) 

Kapasitas dasar adalah kondisi geomrtrik jalan meliputi jumlah jalur, faktor 

lingkungan dan pola arus lalu lintas di suatu jalan tertentu. 
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Tabel 2.8 Kapasitas Dasar (Co) untuk Jalan Perkotaan 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

 

2. Faktor penyesuaian kapasitas (FCw) untuk lebar jalur lalu lintas 

Faktor ini dipengaruhi oleh penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (Wc). 

Tabel 2.9 Faktor Penyesuaian Kapasitas FCw untuk Lebar Jalur Lalu Lintas 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

 

3. Faktor penyesuaian kapasitas (FCsp) untuk pemisahan arah 

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. 
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Tabel 2.10  Faktor Penyesuaian Kapasitas FCsp Untuk Pemisahan Arah 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

 

4. Faktor penyesuaian kapasitas (FCsf) untuk hambatan samping 

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 2.11 Nilai kelas hambatan samping 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
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a. Jalan dengan bahu 

Tabel 2.12 Faktor Penyesuaian Kapasitas FCsf untuk Hambatan Samping 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

 

b.  Jalan dengan Kereb 

Tabel 2.13 Faktor Penyesuaian Kapasitas FCsf untuk Hambatan Samping 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
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5. Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota (FCcs) 

Faktor penyesuaian kapasitas (FCcs) untuk ukuran kota merupakan data jumlah 

penduduk yang menempati suatu wilayah penelitian. 

Tabel 2.14 Faktor penyesuaian kapasitas FCcs untuk ukuran kota 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

 

2.7  Hubungan Volume, Kecepatan dan Kepadatan 

Lalu lintas suatu ruas jalan akan terdapat beberapa variabel yang akan 

memepengaruhi arus lalu lintas, yaitu sebagai berikut : 

1. Volume merupakan jumlah kendaraan yang melewati titik pengamatan per 

satuan waktu, yang dibedakan menjadi 3 jenis yaitu MC (Motor cycle ), LV (Light 

vihicle) dan HV (Heave Vehicle). 

2. Kecepatan merupakan panjangnya jarak yang dapat dilalui oleh kendaraan 

pada suatu titik pengamatan per satuan waktu. 

3. Kepadatan merupakan jumlah kendaraan yang mengalami tundaan atau 

antrian pada suatu ruas jalan atau persimpangan per satuan panjang jalan tertentu. 
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Gambar 2.1 Hubungan volume, kecepatan dan kepadatan 

 

 Berdasarkan grafik hubungan antara arus, kecepatan dan kerapatan, dapat 

dilihat jika kerapatan mendekati nilai nol maka volume juga akan mendekati nilai 

nol, sedangkan kecepatan yang terjadi akan mendekati pada kecepatan arus bebas. 

Jika kerapatan naik dari nilai nol maka volume kendaraan yang terjadi akan 

meningkat. Saat kerapatan mencapai titik maksimum maka kecepatan akan 

mencapai nilai nol dengan volume yang akan mendekati nol karena kendaraan tidak 

dapat bergerak.  

1.  Hubungan antara volume dan kecepatan 

Dengan adanya peningkatan volume lalu lintas maka kecepatan rata-rata 

kendaraannya akan berkurang sampai dengan kondisi volume maksimum yang 

terjadi pada jam puncak. 

2.  Hubungan antara kecepatan dan kepadatan 

Apabila kepadatan meningkat atau bertambah maka kecepatan kendaraan akan 

menurun, dan apabila.  kepadatan sama dengan nol.  maka akan terjadi. kecepatan  
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arus bebas pada suatu titik pengamatan. Jika kecepatan sama dengan nol makan 

akan terjadi kemacetan kendaraan, yang umumnya terjadi pada jam-jam 

sibuk/puncak. 

3.  Hubungan antara volume dengan kepadatan 

Saat volume lalu lintas berada pada titik maksimum, maka akan menyebabkan 

kepadatan terjadi dititik Dm. Jika terjadi penurunan volume setelah volume 

maksimum terjadi makan akan kepadatan tetap akan terjadi dan akan mengalami 

kemacetan di titik Dj.  

 

2.8  Derajat Kejenuhan 

 Nilai dari derajat kejenuhan ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

kinerja suatu jalan terhadap kapasitas dan menunjukkan apakah jalan tersebut 

memiliki permasalahan kapasitas atau tidak, hal ini dipengaruhi juga oleh volume 

atau arus lalu lintas maskimum yang dihasilkan pada ruas jalan tersebut dalam satu 

satuan waktu. Berdasarkan MKJI 1997 perhitungan derajat kejenuhan 

menggunakan persamaan berikut : 

𝐷𝑆 =  
𝑄

𝐶
...................................................................................................... .........(8) 

Dimana Q merupakan arus maksimum dan C merupakan kapasitas jalan dengan 

satuan smp/jam. 

 

2.9  Hambatan Samping 

Dengan adanya hambatan samping maka akan menimbulkan 

permasalahan lalu lintas, sehingga akan mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, 
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selain itu hambatan samping akan mempengaruhi kinerja suatu jalan terhadap 

aktifitas samping segmen jalan. 

Tabel 2.15 Penentuan tipe frekuensi kejadian hambatan samping 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

Beberapa macam faktor hambatan samping adalah sebagai berikut : 

1.   Faktor pejalan kaki 

 Pejalan kaki merupakan salah faktor yang mempengaruhi hambatan 

samping. Pejalan kaki banyak kita temui pada daerah perbenjaan seperti pasar 

tradisional maupun pasar modern,  beberapa kegiatan pejalan kaki seperti berjalan 

dipinggir jalan bahkan menyebrang, hal ini sangat mempengaruhi kecepatan arus 

kendaraan dan mengganggu arus lalu lintas yang melewati daerah tersebut, 

ditambah lagi kurangnya kesadaran pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas 

penyebrangan ataupun pejalan seperti jembatan penyebrangan dan juga trotoar, 

tidak sedikit pejalan kaki yang sengaja menyebrangi jalan tidak pada tempatnya 

dengan alasan untuk mempersingkat waktu perjalanan.  Pejalan kaki yang 

menyebrang bukan pada tempat penyebrangan akan membuat pengemudi 

kendaraan terkadang terkejut dan tiba-tiba berhenti, sehingga mengganggu lalu 

lintas yang sedang berjalan, dan dapat menimbulkan kecelakaan. 

2.  Faktor kendaraan parkir dan berhenti 

 Dengan adanya kendaraan parkir dan berhenti pada badan jalan atau 

samping jalan maka akan mempengaruhi kapasitas terhadap lebar jalan yang akan 
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membuat lebar jalan akan semakin sempit oleh kendaraan yang berhenti dan parkir 

disisi jalan. Kendaraan yang parkir dipinggir jalan ini  disebabkan oleh kurangnya 

ketersediaan lahan parkir didaerah-daerah tertentu, terutama didaerah yang 

mempunyai tingkat lalu lintas yang cukup tinggi. Selain mempersempit lebar jalan, 

kendaraan parkir dan berhenti juga akan mempengaruhi kelancaran lalu lintas. Oleh 

karena itu kesadaran pengemudi juga diperlukan untuk dapat meminimalisir 

hambatan samping, yaitu dengan parkir di area pemarkiran serta memberhentikan 

kendaraan ditempat pemberhentian. 

3.  Faktor kendaraan masuk/keluar pada samping jalan 

 Daerah yang mempunyai tingkat lalu lintas yang cukup tinggi maka 

mempunyai aktifitas lalu lintas yang padat, salah satunya adalah banyaknya 

kendaraan yang keluar/masuk pada samping jalan terutama di daerah perindustrian, 

pabrik dan pusat perbelanjaan. Kondisi ini akan menyebabkan beberapa 

permasalahan seperti kelancaran lalu lintas sehingga dapat menimbulkan 

kemacetan.  

4.  Faktor kendaraan lambat  

 Kecepatan kendaraan akan mempengaruhi arus lalu lintas dan kapasitas 

jalan. Semakin tinggi kecepatan arus lalu lintas, maka kapasitas yang dihasilkan 

akan semakin tinggi pula. Dengan adanya kendaraan lambat atau kendaraan yang 

memiliki kecepatan lambat maka kendaraan tersebut akan mengganggu kendaraan-

kendaraan lain yang melintasi jalan yang sama. Kendaraan lambat ini meliputi 

sepeda, gerobak dan becak.   
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2.10  Tingkat Pelayanan Jalan 

 Untuk dapat mengetahui kualitas ruas jalan tertentu maka kita akan 

melakukan perhitungan dan pengukuran terhadap faktor untuk menentukan tingkat 

pelayanan jalan seperti volume kendaraan dan kapasitas ruas jalan serta kecepatan 

kendaraan diruas jalan yang akan kita tinjau. Kualitas jalan yang baik akan 

membuat pengemudi merasa aman dan nyaman saat menggunakan suatu jalan, 

sedangkan kualitas jalan yang kurang baik akan membuat pengemudi kelelahan 

dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menempuh perjalanan, 

peningkatan biaya serta kurangnya kenyamanan pengguna jalan bahkan berakibat 

pada kemacetan dan kecelakaan.  

Tabel 2.16  Standar tingkat pelayanan jalan 

 
Sumber : Morlok , E. K. (1991) 
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Tabel 2.17 Karakteristik Tingkat Pelayanan 

 

 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
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