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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Geometrik Jalan 

Geometrik jalan merupakan suatu bangun jalan raya yang menggambarkan 

bentuk atau ukuran jalan raya yang menyangkut penampang melintang, 

memanjang, maupun aspek lain yang berkaitan dengan bentuk fisik jalan. 

Karakteristik geometrik diantaranya: 

1. Tipe Jalan 

Menurut MKJI 1997, berbagai tipe jalan akan menunjukkan kinerja 

berbeda pada pembebanan lalu lintas tertentu, misalnya jalan terbagi, jalan 

tak terbagi, dan jalan satu arah. Tipe jalan dibagi menjadi:  

a. Jalan dua lajur dua arah (2/2 UD)  

b. Jalan empat lajur dua arah tanpa median (4/2 UD)  

c. Jalan empat lajur dua arah dengan median (4/2 D)  

d. Jalan enam lajur dua arah dengan median (6/2 D)  

e. Jalan satu arah (1-3/1)  

Tipe jalan pada Jalan Ajibarang Secang di depan Pasar Mandiraja 

adalah jalan dua lajur dua arah tanpa median (2/2 UD) 

2. Lebar Jalur 

Menurut MKJI 1997, lebar jalur lalu lintas adalah lebar jalan untuk 

keperluan lalu lintas berupa perkerasan dan dapat dibagi beberapa lajur.  

Menurut pandangan Sukirman (1994) jalur lalu lintas adalah 

keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas 
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kendaraan. Lebar jalur lalu lintas merupakan bagian jalan yang paling 

menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan.  

3. Bahu Jalan 

Menurut Sukirman (1994) bahu jalan adalah jalur yang terletak 

berdampingan dengan jalur lalu lintas. Kecepatan dan kapasitas jalan akan 

meningkat bila lebar bahu semakin lebar.  

4. Trotoar dan Kereb  

Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu 

lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki (pedestrian). 

Sedangkan kereb menurut MKJI (1997) merupakan batas antara jalur lalu 

lintas dan trotoar yang berpengaruh terhadap dampak hambatan samping 

pada kapasitas dan kecepatan. Kapasitas jalan dengan kereb lebih kecil 

dari jalan dengan bahu. Selanjutnya kapasitas berkurang jika terdapat 

penghalang tetap dekat tepi jalur lalu lintas, tergantung apakah jalan 

mempunyai kereb atau bahu. 

B. Kinerja Ruas Jalan 

Kinerja ruas jalan adalah ukuran kuantitatif yang digunakan dalam 

Manual Kapasitas Jalan Indonesian (MKJI) 1997. Berdasarkan MKJI 1997 

fungsi jalan adalah memberikan pelayanan transportasi yang aman dan 

nyaman. Parameter arus lalu lintas yang merupakan faktor penting dalam 

perencanaan lalu lintas adalah volume lalu lintas, kecepatan arus bebas, 

kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan tampuh dan tingkat pelayanan.  
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1. Volume(Q) 

Volume adalah jumlah kendaraan yang melewati satu titik 

pengamatan selama periode waktu tertentu. Volume kendaraan dihitung 

berdasarkan persamaan :  

   
 

 
 

dengan :  

Q = volume (kend/jam)  

N = jumlah kendaraan (kend)  

T = waktu pengamatan (jam)  

Penggolongan tipe kendaraan untuk jalan perkotaan berdasarkan MKJI 

1997 adalah sebagai berikut:  

a. Kendaraan Ringan (LV) 

Yaitu kendaraan bermotor beroda 4 dengan dua gandar, berjarak 2,0-

3,0 meter (termasuk kendaraan penumpang, mikrobis, pick-up dan tmk 

kecil sesuai dengan klasifikasi Bina Marga). 

b. Kendaraan Berat Menengah (MHV) 

Yaitu kendaraan bermotor dengan dua gandar, berjarak as 3,5-5,0 

meter (termasuk bis kecil, truk 2 as dengan 6 roda sesuai dengan 

sistem klasifikasi Bina Marga). 

c. Sepada Motor (MC) 

Yaitu kendaraan beroda 2 atau 3 (termasuk sepeda motor dan 

kendaraan beroda 3 sesuai dengan sistem klasifikasi Bina Marga). 
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d. Truk Besar (LT) 

Yaitu truk 3 gandar dan truk kombinasi dengan jarak gandar (gandar 

pertama ke kedua) <3,5 meter (sesuai klasifikasi Bina Marga) 

e. Bis Besar (LB) 

Yaitu bis dengan dua atau tiga gandar dengan jarak as 5,0-6,0 meter. 

Nilai volume lalu lintas mencerminkan komposisi lalu lintas, dengan 

menyatakan arus kendaraan diubah menjadi satuan mobil penumpang 

(smp) dengan menggunakan faktor ekivalensi mobil penumpang (emp). 

2. Kecepatan arus bebas (FV) 

Kecepatan arus bebas (FV) didefinisikan sebagai kecepatan pada 

tingkat arus nol, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika 

mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan 

bermotor lain di jalan (MKJI, 1997).  

Kecepatan arus bebas (FV) dapat didefinisikan sebagai kecepatan 

rata-rata teoritis (km/jam) arus lalu lintas pada kecepatan = 0, yaitu tidak 

ada kendaraan yang lewat. Persamaan untuk penentuan kecepatan arus 

bebas mempunyai bentuk umum berikut:  

FV = (FVₒ + FVԝ) . FFVsf . FFVrc 

dengan :  

FV  = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan    

(km/jam).  

FVₒ  = Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan pada jalan yang    

diamati (km/jam).  
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FVԝ    = Penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan (km/jam). 

FFVsf   = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu.  

FFVrc  = Faktor penyesuaian untuk kelas fungsi jalan.  

Kecepatan arus bebas (FV) Kecepatan arus bebas (FV) didefinisikan 

sebagai kecepatan pada tingkat arus nol, yaitu kecepatan yang akan dipilih 

pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh 

kendaraan bermotor lain di jalan. 

Kecepatan arus bebas dasar (FVₒ) adalah kecepatan arus bebas segmen 

jalan pada kondisi ideal tertentu (geometri, pola arus dan faktor 

lingkungan), dinyatakan dalam km/jam.  

Kecepatan untuk lebar jalur lalu lintas (FVw) adalah penyesuaian 

untuk kecepatan arus bebas dasar berdasarkan pada lebar efektif jalur lalu 

lintas (Wc).  

Penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu (FFVsf) 

adalah faktor penyesuaian akibat hambatan samping sebagai fungsi lebar 

bahu atau jarak kereb-penghalang.  

Penyesuaian kecepatan arus bebas akibat kelas fungsional jalan 

(FFVrc) adalah faktor penyesuaian kecepatan berdasarkan kelas fungsi 

jalan. 

3. Kapasitas 

Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik 

di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. 

Untuk jalan dua lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah 
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(kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus 

dipisahkan per arah dan kapasitas di tentukan per lajur. Persamaan dasar 

untuk menentukan kapasitas adalah sebagai berikut : 

C =                        

dengan :  

C  = Kapasitas (smp/jam)  

CO  = Kapasitas dasar (smp/jam)  

FCW = Faktor penyesuaian akibat lebar jalan  

FCSP  = Faktor penyesuaian pemisah arah  

FCSF  = Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan  

Kapasitas dasar (Co) adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat 

melintasi suatu penampang pada suatu jalur atau jalan selama satu jam, 

dalam keadaan jalan dan lalu lintas yang mendekati ideal yang bisa 

dicapai. Kapasitas segmen jalan untuk kondisi tertentu (geometri, pola 

arus lalu lintas dan faktor lingkungan), dinyatakan dalam smp/jam.  

Kapasitas dasar (Cₒ) kapasitas segmen jalan pada kondisi geometri, 

ditentukan berdasarkan tipe jalan sesuai dengan Tabel 2.1 sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Kapasitas Dasar (Cₒ) Jalan Luar Kota 

Tipe Jalan 

Kapasitas 

Dasar 

(smp/jam) 

Catatan 

Empat lajur terbagi atau jalan satu 

arah 
3100 Per lajur 

Empat lajur tak terbagi 1500 Per lajur 

Dua lajur tak terbagi 2900 Total dua arah 

(MKJI, 1997) 
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Faktor penyesuaian untuk lebar jalan (   ) adalah faktor penyesuaian 

untuk kapasitas dasar akibat lebar jalan. Faktor penyesuaian lebar jalan 

ditentukan berdasarkan lebar jalan efektif yang dapat dilihat pada Tabel 

2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Jalan (   ) 

               Tipe jalan   Lebar jalan efektif (m) FCw 

Empat-lajur terbagi atau  

Jalan satu-arah  

Perlajur 

3.00 

3.25 

3.50 

3.75 

 

0.91 

0.96 

1.00 

1.03 

 

Empat-lajur tak-terbagi 

Perlajur 

3.00 

3.25 

3.50 

3.75 

 

0.91 

0.96 

1.00 

1.03 

Dua-lajur tak-terbagi 

Dua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

0.69 

0.91 

1.00 

1.08 

1.15 

1.21 

1.27 

 (MKJI,1997) 

 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah (    ) adalah 

faktor penyesuaian kapasitas dasar akibat pemisah arah lalu lintas. 
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Tabel 2.3 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk pemisah arah (    ) 

Pembagian arah SP  

(%-%) 

50 – 50 55 – 45 60 - 40 65 – 35 70 – 30 

FCsp 

Dua-lajur  

(2/2) 
1.00 0.97 0.94 0.91 0.88 

Empat-lajur 

(4/2) 
1.00 0.975 0.95 0.925 0.90 

(MKJI,1997) 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping (    ) adalah 

faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat hambatan samping, seperti 

pada Tabel 2.3 berikut : 

Tabel 2.4 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping (    ) 

Tipe jalan 

Kelas 

gangguan 

samping 

Factor penyesuaian untuk hambatan 

samping dan lebar bahu 

Lebar bahu efektif 

≤ 0.5 1.0 1.5 ≥ 2.0 

 (4/2 D) 

VL 

L 

M 

H  

VH 

0.99 

0.96 

0.93 

0.90 

0.88 

1.00 

0.97 

0.95 

0.92 

0.90 

1.01 

0.99 

0.96 

0.95 

0.93 

1.03 

1.01 

0.99 

0.97 

0.96 

 (2/2 UD) 

(4/2 UD) 

VL 

L 

M 

H  

VH  

0.97 

0.93 

0.88 

0.84 

0.80 

0.99 

0.95 

0.91 

0.87 

0.83 

1.00 

0.97 

0.94 

0.91 

0.88 

1.02 

1.00 

0.98 

0.95 

0.93 

(MKJI,1997) 
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4. Derajat Kejenuhan (DS) 

Menurut MKJI 1997, derajat kejenuhan (degree of saturation) 

didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai 

faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. 

Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah 

kapasitas atau tidak. 

dengan : 

   
 

 
  

DS = Derajat kejenuhan 

Q  = Arus lalu lintas (smp/jam) 

C  = Kapasitas (smp/jam) 

Derajat kejenuhan digunakan untuk menganalisis perilaku lalu lintas. 

5. Kecepatan Tempuh 

Kecepatan  tempuh  merupakan kecepatan rata-rata dari 

perhitungan lalu lintas lalu lintas yang dihitung berdasarkan panjang 

segmen jalan dibagi dengan waktu tempuh rata-rata kendaraan yang 

melintasinya. MKJI 1997 menggunakan kecepatan tempuh sebagai ukuran 

utama kinerja segmen jalan, karena mudah dimengerti dan diukur. 

  
 

  
  

Dimana: 

V  = Kecepatan rata-rata (km/jam) 

L  = Panjang segmen jalan yang diamati 

TT  = Waktu tempuh rata-rata kendaraan (jam) 
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6. Tingkat Pelayanan 

Perilaku lalu lintas diwakili oleh tingkat pelayanan (LOS), yaitu 

ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi para pengemudi dan 

penumpang mengenai karakteristik kondisi operasional dalam arus lalu 

lintas. Tingkat pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau 

persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu. Faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan jalan yaitu: 

a. Kondisi Fisik dan Operasi 

1) Lebar Jalan Pada Persimpangan 

Pada jalan satu arah kapasitas jalan yang menuju persimpangan dengan 

lebar yang diukur dari permukaan kereb sampai permukaan kereb 

lainnya. Pada jalan dua arah, lebar jalan adalah jarak dari permukaan 

kereb sampai pembagi dengan lalu lintas yang berlawanan arah atau 

median. 

2) Kondisi Parkir 

Pengaruh dari kendaraan yang parkir di atas lebar efektif jalan 

seringkali jauh lebih besar daripada banyaknya ruang yang digunakan. 

Oleh karena itu dibutuhkan tempat yang dapat menampung kendaraan 

tersebut jika tidak tersedia maka kapasitas jalan tersebut akan 

berkurang. 

3) Jalan Satu Arah dan Jalan Dua Arah 

Pada pengoperasiaannya jalan satu arah lebih banyak menguntungkan 

daripada jalan dua arah. Hal ini dapat terlihat pada sebagian besar jalan 

Analisis Pengaruh Kegiatan…, Yudi Santoso, Fakultas Teknik dan Sains UMP, 2020



14 

 

di kota-kota di Indonesia, kebanyakan pada pengoperasian jalan satu 

arah jarang dijumpai adanya gerakan membelok, sehingga tidak 

menyebabkan berkurangnya kapasitas suatu jalan. 

4) Kondisi Lingkungan 

a) Faktor Beban 

Faktor beban adalah bilangan untuk menentukan tingkat 

pelayanan suatu jalan dengan cara mengukur pengguna jalan 

yang menuju persimpangan selama 1 jam arus lalu lintas pada 

periode puncak (peak traffic flow). 

b) Faktor Jam Sibuk (Peak Traffic Factor,PHF) 

Faktor jam sibuk menunjukkan bahwa arus lalu lintas tidak 

selalu konstan selama 1 jam penuh. Dalam analisa tentang 

kapasitas dan tingkat pelayanan sebuah ruas jalan, biasanya 

PHF ditetapkan berdasarkan periode 15 menit. 

c) Pejalan Kaki (Pedestrian) 

Perlengkapan bagi para pejalan kaki, sebagaimana pada 

kendaraan bermotor, sangat perlu terutama di daerah perkotaan 

dan untuk jalan masuk ke atau keluar dari tempat tinggal. 

Sedangkan tingkat pelayanan ditentukan dalam skala interval yang 

terdiri dari enam tingkat, dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Karakteristik Tingkat Pelayanan 

Tingkat 

Pelayanan 
Keterangan 

Derajat 

Kejenuhan 

(DS) 

A Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi 

dan volume lalu lintas rendah. Pengemudi 

dapat memilih kecepatan yang diinginkan 

tanpa hambatan. 

0,00 – 0,20 

B Dalam zona arus stabil. Pengemudi memiliki 

kebebasan yang cukup dalam memilih 

kecepatan. 

0,21 – 0,44 

C Dalam zona arus stabil. Pengemudi dibatasi 

dalam memilih kecepatan. 

0,45 – 0,74 

D Mendekati arus yang tidak stabil. Dimana 

hampir seluruh pengemudi akan dibatasi 

(terganggu). Volume pelayanan berkaitan 

dengan kapasitas yang dapat ditolerir. 

0,75 – 0,84 

E Volume lalu lintas mendekati atau berada 

pada kapasitasnya. Arus tidak stabil dengan 

kondisi yang sering terhenti. 

0,85 – 1,00 

F Arus yang dipaksakan atau macet pada 

kecepatan yang rendah. Antrean yang 

panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang 

besar. 

>1,00 

 (MKJI,1997) 

 

C. Satuan Mobil Penumpang (SMP) 

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997) definisi dari 

satuan mobil penumpang (smp) adalah satuan untuk arus lalu lintas dimana 

arus berbagai tipe kendaraan diubah menjadi arus kendaraan ringan (termasuk 

mobil penumpang) dengan menggunakan ekivalen mobil penumpang (EMP). 

EMP didefinisikan sebagai faktor yang menunjukkan berbagai tipe kendaraan 

dibandingkan kendaraan ringan sehubungan dengan pengaruh terhadap 
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kecepatan kendaraan ringan dalam arus lalu lintas (untuk mobil penumpang 

dan kendaraan ringan yang sasisnya mirip, emp = 1,0). 

Besaran EMP untuk masing – masing jenis kendaraan pada ruas jalan 

perkotaan, dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut : 

 

Tabel 2.6 Emp untuk Jalan Luar kota Tak Terbagi 

Tipe 

alinyemen 

Arus total 

(Kend/jam) 

Emp 

MHV LB LT 

MC 

Lebar jalur lalu-lintas 

(m) 

< 6m 6 – 8m > 8m 

Datar 0 

800 

1350 

≥1900 

1,2 

1,8 

1,5 

1,3 

1,2 

1,8 

1,6 

1,5 

1,8 

2,7 

2,5 

2,5 

0,8 

1,2 

0,9 

0,6 

0,6 

0,9 

0,7 

0,5 

0,4 

0,6 

0,5 

0,4 

Bukit 0 

650 

1100 

≥1600 

1,8 

2,4 

2,0 

1,7 

1,6 

2,5 

2,0 

1,7 

5,2 

5,0 

4,0 

3,2 

0,7 

1,0 

0,8 

0,5 

0,5 

0,8 

0,6 

0,4 

0,3 

0,5 

0,4 

0,3 

Gunung 0 

450 

900 

≥1350 

3,5 

3,2 

2,5 

1,9 

2,5 

3,2 

2,5 

2,2 

6,0 

5,5 

5,0 

4,0 

0,6 

0,9 

0,7 

0,5 

0,4 

0,7 

0,5 

0,4 

0,2 

0,4 

0,3 

0,3 

 (MKJI, 1997) 

 

D. Pasar Tradisional 

Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat 

tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara 

langsung. Proses jual-beli biasanya melalui proses tawar menawar harga dan 

harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap. 
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Pasar tradisional yang terdapat pada suatu bagian jalan merupakan suatu 

hambatan samping yang dapat menurunkan kinerja ruas jalan. Dengan adanya 

kegiatan pasar tradisional disekitar ruas jalan, maka aktivitas pada jalan 

tersebut makin tinggi. Dalam MKJI 1997, adapun tipe hambatan samping 

terbagi menjadi : 

1. Pejalan kaki dan penyeberang jalan. 

2. Jumlah kendaraan berhenti dan parkir. 

3. Jumlah kendaraan bermotor yang masuk dan keluar dari lahan samping 

jalan dan jalan samping. 

4. Arus kendaraan lambat, yaitu arus total (kend/ jam) sepeda, becak, 

delman, traktor dan sebagainya. 

Tingkat hambatan samping dikelompokkan ke dalam lima kelas sebagai 

fungsi dari frekuensi kejadian hambatan samping sepanjang segmen jalan 

yang diamati, seperti pada Tabel 2.7 

Tabel 2.7 Kelas Hambatan Samping 

Kelas hambatan 

samping 

Kode Jumlah berbobot 

kejadian  

(ke dua sisi jalan) 

Kondisi khas 

Sangat rendah VL 

 

<50 Pedalaman, 

pertanian atau tidak 

berkembang; tanpa 

kegiatan 

Rendah L 50 – 149 Pedalaman, 

beberapa bangunan 

dan kegiatan 

disamping jalan 

    

 

Analisis Pengaruh Kegiatan…, Yudi Santoso, Fakultas Teknik dan Sains UMP, 2020



18 

 

Lanjutan tabel 2.7 

Kelas hambatan 

samping 

Kode Jumlah berbobot 

kejadian  

(ke dua sisi jalan) 

Kondisi khas 

Sedang M 150 – 249 Desa, kegiatan dan 

angkutan local 

Tinggi H 250 – 350 Desa, beberapa 

kegiatan pasar 

Sangat Tinggi VH > 350 Hampir Perkotaan, 

pasar/kegiatan 

perdagangan 

  (MKJI, 1997) 

 

Hambatan samping yang terutama berpengaruh terhadap kapasitas dan kinerja 

jalan, sedangkan untuk kriteria hambatan samping dibagi menjadi 4 bobot 

yaitu : 

1. Pejalan kaki        (bobot = 0.6) 

2. Angkutan umum dan kendaraan lain berhenti   (bobot = 0.8) 

3. Kendaraan lambat (misal becak, kereta kuda)   (bobot = 0.4) 

4. Kendaraan keluar masuk dari lahan di samping jalan  (bobot = 1.0) 

Banyaknya pedagang yang menggunakan trotoar untuk berjualan 

mengakibatkan pejalan kaki tidak dapat melewati trotoar sehingga mereka 

lebih memilih berjalan di bahu jalan. Tingginya hambatan samping akibat 

aktivitas pasar tersebut dapat mengakibatkan masalah lalu lintas di jalan yang 

ada di sekitar pasar seperti kemacetan. 

E. Kemacetan 

Kemacetan adalah terjadinya penumpukan atau antrian kendaraan 

suatu ruas jalan yang terjadi karena ruas jalan sudah mulai tidak mampu lagi 
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menerima atau melewatkan arus kendaraan yang datang. Hal ini terjadi karena 

pengaruh hambatan atau gangguan samping yang tinggi, sehingga 

mengakibatkan penyempitan ruas jalan, seperti adanya pejalan kaki, parkir di 

badan jalan, berjualan di trotoar dan badan jalan. 

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Menurut Della Geavanni dalam skripsinya yang berjudul “Analisis 

pengaruh aktivitas di pasar Tugu Bandar Lampung terhadap kinerja lalu 

lintas di Jalan Hayam Wuruk Bandar Lampung”, Universitas Lampung 

tahun 2014. Berdasarkan hasil perhitungan, volume kendaraan tertinggi 

yaitu sebesar 867 smp/jam, kapasitas 1386,63 smp/jam, dengan derajat 

kejenuhan 0,63 (B), dan kecepatan kendaraan adalah 16 km/jam. Volume 

kendaraan pada ruas jalan Pasar Tugu masih kecil, hal ini menunjukkan 

bahwa kecepatan yang rendah ini diakibatkan oleh adanya hambatan 

samping. Untuk mengurangi tingkat hambatan samping, maka perlu 

dilakukan penyediaan fasilitas parkir, penataan pedagang kaki lima, 

pemasangan rambu lalu lintas dilarang berhenti di sepanjang ruas jalan 

pasar, dan penegasan peraturan pemerintah tentang penggunaan trotoar. 

Sehingga tingkat hambatan samping menjadi 259,10 smp/jam (L), 

kecepatan arus 49,10 km/jam dan kapasitas menjadi 1416,77 smp/jam. 

2. Ruas Jalan Guntur merupakan salah satu ruas jalan yang cukup padat. Hal 

ini disebabkan karena ruas jalan tersebut berada dikawasan petokoan yang 

dimana banyak masyarakat yang bertransaksi jual beli di sekitar ruas Jalan 

Guntur ini, dengan wilayah seperti ini banyak aktivitas masyarakat yang 
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terjadi di samping jalan, seperti pejalan kaki, kendaraan parkir, kendaraan 

lambat dan kendaraan keluar masuk dari atau ke Jalan Guntur. Penelitian 

ini dilakukan di ruas Jalan Guntur dengan mengambil batas dari Bundaran 

Guntur sampai Pertigaan Ciwalen. Data yang diambil dilapangan adalah 

data primer seperti kondisi geometrik jalan, volume lalu lintas, kecepatan 

dan kepadatan kendaraan, dan faktor-faktor hambatan samping di sekitar 

lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah jumlah penduduk dan 

peta lokasi. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, hambatan samping 

tertinggi pada ruas Jalan Guntur ini adalah dengan frekwensi bobot 

kejadian 553,63, nilai tersebut masuk ke dalam kelas hambatan samping 

tinggi (High). Hambatan samping tersebut berpengaruh terhadap arus lalu 

lintas, kecepatan menjadi berkurang, volume berkurang dan kepadatan 

tinggi. Pengaruh hambatan terhadap kapasitas bisa dilihat dari penurunan 

kapasitas sebelum adanya hambatan samping sebesar 3107,64 smp/jam 

dan dengan hambatan samping menjadi 2865,20 smp/jam. Tingkat 

pelayanan Jalan Guntur dalam kondisi B yaitu arus stabil, volume sedang 

dan kepadatan rendah, berdasarkan nilai DS = 0,48. Sedangkan nilai DS 

dengan hambatan samping dalam kondisi C yaitu arus stabil, volume 

sesuai untuk jalan kota tetapi kecepatan dipengaruhi oleh lalu lintas, 

berdasarkan nilai DS = 0,50. 

3. Tingginya nilai hambatan samping pada suatu ruas jalan akan 

menyebabkan penurunan pada kinerja jalan. Besarnya hambatan samping 

sangat berpengaruh terhadap kapasitas ruas jalan dan kecepatan kendaraan. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penurunan kinerja lalu lintas pada beberapa kondisi 

hambatan samping dan menentukan solusi perencanaan untuk 

memperbaiki kinerja lalu lintas. Penelitian yang dilakukan yaitu berupa 

survei volume lalu lintas (LHR) untuk melihat tingkat kepadatan 

kendaraan, kemudian survei hambatan samping untuk melihat besarnya 

pengaruh gangguan dan survei kecepatan sesaat baik terganggu dan tak 

terganggu hambatan samping. Penelitian dilakukan pada 500 meter di ruas 

jalan pasar Bandarjaya Plaza. Perhitungan selanjutnya digunakan dengan 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 untuk Jalan Luar Kota. 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan nilai derajat kejenuhan 

tertinggi yaitu 1,01 untuk arah Bandarjaya dengan jumlah volume 

kendaraan sebesar 1395 smp/jam sementara kapasitas ruas jalan 1384 

smp/jam. hal ini menunjukkkan keadaan ruas jalan sudah sangat jenuh 

sehingga diperlukan perbaikan kinerja jalan. Tingkat hambatan samping 

sangat mempengaruhi penurunan kinerja jalan untuk itu diperlukan solusi 

penanganan seperti pengadaan lahan parkir, pengadaan trotoar, peninjauan 

kembali letak pintu masuk keluar pasar serta kesadaran bersama pengguna 

jalan untuk tertib dan taat saat berkendaraan. 
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