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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian jalan 

Jalan merupakan akses yang sangat penting bagi masyarakat.jalan 

juga memiliki alat transportasi kendaraan yang meliputi berbagai segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang di peruntuhkan bagi lalu 

lintas, jalan berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan air, terkecuali jalan kereta, jalan lori, dan jalan kabel. (UU No. 38 

tahun 2004 tentang Jalan). Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi 

lalulintas umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan 

usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, 

dan ruang pengawasan jalan : 

– Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang 

pengamannya. 

– Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu 

diluar ruang manfaat jalan. 

– Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik 

jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan. 

Jalan raya adalah jalur-jalur tanah diatas permukaan bumi yang dibuat 

oleh manusia dengan bentuk ukuran-ukuran dan jenis kontruksinya sehingga 

dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas kendaraan maupun pejalan 

kaki, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke 
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tempat lainnya dngan mudah dan cepat untuk perencanaan jalan raya yang 

baik. (Clarkson H. Oglesby, 1999) 

Untuk perencanaan jalan raya yang baik, bentuk geometriknya harus 

ditetapkan sedemikian rupa sehingga jalan yang bersangkutan dapat 

memberikan pelayanan yang optimal kepada lalu lintas sesuai dengan 

fungsinya, sebab tujuan akhir dari perencanaan geometrik ini adalah 

menghasilkan infrastruktur yang aman, efisiensi pelayanan arus lalu lintas dan 

memaksimalkan ratio tingkat penggunaan biaya juga memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada pengguna jalan. 

 

B. Data Lalu lintas 

Data lalu lintas merupakan data utama dari suatu perencanaan lalu 

lintas di samping pengaruhnya yang sangat besar terhadap perencanaan bentuk 

seperti lebar, alignemen, kelandaian dan sebagainya, juga yang terpenting 

bahwa data tersebut memerlukan pemahaman yang di perlukan bagi suatu 

jalan. 

Menurut (F.D, Hobbs, 1995). Cara pengaturan dan pengendanlian lalu 

lintas telah berkembang sejalan dengan perkembangan angkutan beroda serta 

konsekuensi sosial dan komersial penggunanya. Penggunaan tanah dan 

rencana distribusi spesialnya merupakan penentu dasar bagi kebutuhan lalu 

lintas kendaraan. jumlah dan jenis lalu lintas yang terbangkitan oleh suatu 

guna tanah dapat diukur. Tiap guna tanah, baik sebagai sekolah, pabrik, 

perumahan atau taman adalah pembangkit lalu lintas. 
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Oleh sebab itu tidaklah bijaksana untuk merencanakan suatu jalan 

tanpa keterangan.lalu lintas dalam kegiatan dengan tugas akhir ini data lalu 

lintas tersebut antara lain. 

1. Klasifikasi jalan  

2. Volume lalu lintas  

3. Waktu perjalanan 

 

C. Volume Lalu Lintas 

Sebagai pengukur jumlah dari arus lalu lintas digunakan,“ volume lalu 

lintas menunjukan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik pengamatan 

dalam satu-satuan waktu (hari, jam, menit) satuan volume lalu lintas yang 

umum di pergunakan adalah : 

1. Lalu lintas harian rata-rata (LHR) 

2. Volume jam perencanaan (VJP) 

      (Silvia Sukirman, 1994) 

 

D. Lalu lintas harian rata-rata 

Lalu lintas harian rata–rata adalah volume lalu lintas rata-rata dalam 

satu hari. Dari cara memperoleh data tersebut di kenal dua jenis lalu lintas 

harian rata-rata yaitu lalu lintas harian rata-rata tahunan (LHRT) dan lalu 

lintas harian rata-rata (LHR). 

LHRT adalah jumlah lalu lintas kendaraan rata-rata yang melewati satu 

jalur jalan selama 24 jam dan di peroleh dari data selama satu tahun penuh. 

LHRT =jumlah lalu lintas dalam satu tahun…………………………….(2.1) 

365 
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Untuk dapat menghitung LHRT haruslah tersedia jumlah data 

kendaraan yang terus menerus selama satu tahun penuh. Mengingat akan biaya 

yang diperlukan dan membandingkan dengan ketelitian yang dicapai serta 

tidak semua tempat di Indonesia mempunyai data volume lalu lintas selama 

satu tahun, maka untuk kondisi tersebut dapat dipergunakan satuan lalu lintas 

harian rata – rata ( LHR). 

LHR adalah hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama 

pengamatan dengan lamanya pengamatan.(Silvia Sukirman, 1994). 

LHR =jumlah lalu lintas harian rata – rata ……………………………(2.2) 

  Lamanya pengamatan 

 

E. Volume jam perencanaan 

LHR dan LHRT adalah volume lalu lintas dalam satu hari, merupakan 

volume harian, sehingga nilai LHR dan LHRT itu tidak dapat memberikan 

gambaran fluktuasi arus lalu lintas lebih pendek dari 24 jam, arus lalu lintas 

bervariasi dari jam ke jam berikutnya dalam satu hari, maka sangat cocoklah 

sehingga volume lalu lintas dalam satu jam untuk digunakan perencanaan.  

Volume dalam satu jam yang dipakai untuk perencanaan dinamakan 

volume perencanaan (VJP). 

VJP = k x LHR…………………………………………………….(2.3) 

Dengan k merupakan factor VJP yang dipengaruhi oleh jam sibuk. 

(Silvia Sukirman, 1994) 
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F. Komposisi Lalu-Lintas 

Arus atau volume lalu-lintas pada suatu jalan raya diukur berdasarkan 

jumlah kendaraan yang melewati titik tertentu selama selang waktu tertentu. 

Dalam beberapa hal, lalu-lintas dinyatakan dengan lalu-lintas harian rata-rata 

per tahun, yang disebut AADT (Average Annual Daily Traffic) atau Lalu-

Lintas Harian Rata-Rata (LHR) bila periode pengamatannya kurang dari satu 

tahun. Di samping itu, volume lalu-lintas juga dapat diukur dan dinyatakan per 

jam, seperti volume lalu-lintas yang diamati tiap jam.Beberapajawatan 

sekarang memakai selang waktu 5 menit guna membedakan gerakan lalu-

lintas pada periode puncak yang biasanya terjadi dalam waktu relatif 

singkat.(Oglesby dan Hicks 1999).Menurut UU No 22 tahun 2009 lalu-lintas 

dan angkutan jalan tentang ketentuan umum. 

1. Lalu-lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 

atas lalu-lintas, angkutan jalan, jaringan lalu-lintas dan angkutan jalan, 

prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna 

jalan, sertapengelolaannya. 

2. Lalu-lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu-lintas jalan. 

3. Angkutan adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat 

lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu-lintas jalan. 

4. Jaringan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan 

ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu – 

lintasdan angkutan jalan. Volume lalu-lintas harian rata-rata (VLHR), 

adalah perkiraan volume lalu lintasharian pada akhir tahun rencana lalu-

lintas dinyatakan dalam smp/hari. (MKJI 1997). 
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G. Kinerja Ruas Jalan 

Kinerja ruas jalan digunakan untuk mengevaluasi permasalan lalu 

lintas pada suatu jalan. Kinerja jalan digambarkan berdasarkan kondisi 

kestabilan jalan, waktu tempuh bagi kendaraan untuk melewati segmen jalan 

tersebut, tingkat kejenuhan lalu lintas pada segmen jalan dan kecepatan bebas 

setiap kendaraan dalam melalui segmen. Beberapa kinerja ruas jalan 

diterangkan sebagai berikut : 

1. Nisbah Volume dan Kapasitas 

Tabel 2.1.Nilai NVK 

NVK KETERANGAN 

< 0,8 

0,8 – 1,0 

> 1,0 

Kondisi stabil 

Kondisi tidak stabil 

Kondisi kritis 

Sumber: Tamin & Nahdalina (1998) 

2.  Kecepatan Perjalanan Rata-rata 

3.  Tingkat Pelayanan 

Pada tabel berikut ini ditunjukkan kategori tingkat pelayanan ruas jalan. 

Tabel 2.2.Indeks Pelayanan Berdasarkan Kecepatan Rata-rata 

Kelas arteri L Ll lll 

Kecepatan 

(km/jam) 
72 – 56 56 – 48 56 - 40 

ITP Kecepatan rata- rata (km/jam) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

≥ 56 

≥ 45 

≥ 35 

≥ 28 

≥ 21 

< 21 

≥ 48 

≥ 38 

≥ 29 

≥ 23 

≥ 16 

< 16 

≥ 40 

≥ 31 

≥ 21 

≥ 15 

≥ 11 

< 11 

Sumber : Tamin & Nahdalina (1998) 
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Tabel 2.3.Indeks Pelayanan Berdasarkan Kecepatan arus Bebas Dan 

Tingkat kejenuhan Lalu Lintas 

Tingkat pelayanan % Dari kecepatan bebas Tingkat kejenuhan 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

≥ 90 

≥ 70 

≥ 50 

≥ 40 

≥ 33 

< 33 

≥ 0,35 

≥ 0,54 

≥ 0,77 

≥ 0,93 

≥ 1,0 

< 1,0 

Sumber : Tamin & Nahdalina (1998) 

 

H. Kapasitas Jalan 

Kapasitas suatu ruas jalan di definisikan sebagai jumlah maksimum 

kendaraan yang dapat melintas suatu ruas jalan yang uniform per jam, dalam 

satu arah untuk dua jalur dua arah denganm median atau total dua arah untuk 

jalan dua jalur tanpa median, selama satuan waktu tertentu  pada kondisi jalan 

lalu lintas tertentu adalah kondisi fisik jalan,  Manual kapasitas jalan Indonesia 

(MKJI 1997), Memberikan persamaan untuk memperkirakan kapasitas jalan 

indonesia dengan rumus sebagai berikut : 

 C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs (smp/jam)...........................(2.4) 

 Dimana : 

C  : Kapasitas (smp/jam) 

CO : Kapasitas dasar (smp/jam) 

Fcw  : Faktor penyesuaian lebar jalan 

FCsp  : Faktor penyesuaian pemisah arah 

FCsf  : Faktor penyesuaian hambatansamping dan bahu jalans 
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Adapun nilai variable - variabel yang termasuk dalam kapasitas, 

antara lain: 

1. Faktor kapasitas dasar (Co), di tunjukan pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.4. Kapasitas dasar jalan antar kota 

Tipe jalan/ 

Tipe alinyemen 

Kapasitas dasar 

(smp/jam) 
Keterangan 

4 Lajur terbagi 

Datar 

Berbukit 

Pegunungan 

 

1900 

1850 

1800 

Per lajur 

4 Lajur tak terbagi 

Datar 

Berbukit 

Pegunungan 

 

1700 

1650 

1600 

Per lajur 

2 Lajur tak terbagi 

Datar 

Berbukit 

Pegunungan 

 

3100 

3000 

2900 

Total lajur 

Sumber : MKJI 1997 

2. Faktor penyesuaian kapasitas akibat pemisah arah (FCSP), tercantum 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.5. Penyesuaian kapasitas akibat pemisah arah 

Pemisah arah SP % - % 50 – 50 55 - 45 60 – 40 65 – 35 70 – 30 

Dua – lajur (2/2 UD) 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

Empat – lajur (4/2 UD) 1,00 0,975 0,95 0.925 0,90 

Sumber :MKJI 1997 
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3. Faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu lintas (FCw), di 

tunjukan  berikut ini : 

Tabel 2.6.Penyesuaian Kapasitas akibat Pengaruh Lebar Jalur Lalu Lintas 

Tipe jalan Lebar efektif jalan FCw 

Empat – lajur terbagi 

Enam – lajur terbagi 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

 

0,91 

0,96 

1,00 

1,03 

Empat – lajur tak 

terbagi 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

 

0,91 

0,96 

1,00 

1,03 

Dua – lajur tak terbagi 

Total kedua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

0,69 

0,91 

1,00 

1,08 

1,15 

1,21 

1,27 

  Sumber : MKJI 1997 

 

I. Kecepatan 

Kecepatan merupakan besaran yang menunjukkan jarak yang ditempuh 

kendaraan dibagi waktu tempuh. Kecepatan dapat diukur sebagai kecepatan 

titik, kecepatan perjalanan, kecepatan ruang dan kecepatan gerak. Kelambatan 

merupakan waktu  yang hilang pada saat kendaran berhenti, atau tidak dapat 

berjalan sesuai dengan kecepatan yang diinginkan karena adanya sistem 

pengendali atau kemacetan lalu-lintas. Adapun rumus untuk menghitung 

kecepatan (Morlok, E.K. 1991) : 
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 t

d
V   ................................................................................................. (2.5) 

  Dimana :  

  V = kecepatan (km/jam, m/det) 

  d = jarak tempuh (km, m) 

  t = waktu tempuh (jam, detik) 

 

J. Kepadatan 

Kepadatan adalah jumlah rata-rata kendaraan persatuan panjang jalur 

gerak dalam waktu tertentu, dan dapat dihitung dengan rumus (Morlok, E. K. 

1991) berikut : 

L

n
K  …...............……........................................................................ (2.6) 

  Dimana :   

  K = kepadatan (kend/km) 

  n = jumlah kendaraan di jalan 

  L  = panjang jalan (km) 

 

K. Konsep kapasitas 

Terhadap adanya dua konsep kapasitas dalam analisis ini merupakan 

jumlah kendaraan yang menggunakan jalan tersebut. Yang pertama 

menyatakan bahwa jumlah kendaraan yang melintas di jalur agar lebih lancar 

efekif  dan maxsimal, konsep yang kedua kapasitas merupakan volume 

maksimum yang dapat di tempuh waktu atau kelambatan yang masih dapat di 

terima. (Marlok E.K 1991). 
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L. Faktor Geometrik Jalan 

1. Lebar jalur lalu lintas  

Pertambahan jalur lalu lintas akan menyebabkan peningkatan lalu 

lintas sehingga kapasitas jalanpun meningkat. Jalur lalu lintas (traveled 

way = cariiage way) adalah bagian perkerasaan jalan yang di peruntuhkan 

bagi lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa jalur (lane) 

kendaraan. 

Lajur kendaraan yaitu bagian jalur lalu lintas yang khusus untuk 

dilewati oleh satu rangkaian kendaraan beroda empat atau lebih dalam satu 

arah.  

 

Lebar jalur lalu lintas adalah bagian yang paling menentukan lebar 

melintang jalan secara keseluruhan. Lebar jalur lalu lintas merupakan lebar 

kendaraan di tambah dengan ruang bebas antara kendaraan yang besarnya 

sangat ditentukan oleh keamanan dan kenyamanan yang diharapkan. Jalan 

yang di pergunakan untuk lalu lintas kecepatan tinggi, membutuhkan 

ruang bebas untuk menyalip dan bergerakan yang lebih besar di 

bandingkan dengan jalan untuk kecepatan rendah.(Silvia Sukirman, 1994). 

2. Lebar Bahu Jalan  

Bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur 

lalu lintas yang berfungsi sebagai berikut. 

a. Ruang untuk berhenti kendaraan yang mogok atau berhenti sejenak. 
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b. Ruang untuk tempat menghindarkan diri saat darurat sehingga untuk 

mencegah terjadi kecelakaan. 

c. Memberi kelegaan pada pengemudi, dengan meningkatkan kapasitas 

jalan yang bersangkutan. 

d. Memberi sokongan pada konstruksi perkerasaan dari arah samping. 

e. Ruang pembantu pada waktu pekerjaan perbaikan jalan atau 

penempatan alat-alat, dan penimbunan bahan material. 

 

M. Hubungan Kecepatan Dan Arus  

Prinsip dasar analisis kapasitas segmen jalan adalah kecepatan 

berkurang jika arus bertambah. Pengurangan kecepatan akibat penambahan 

arus adalah kecil pada arus rendah tetapi lebih besar pada arus yang lebih 

tinggi. Kapasitas, pertambahan arus yang sedikit akan menghasilkan 

pengurangan kecepatan yang besar (MKJI1997). 

 

N. Penentuan Kecepatan Arus Bebas 

1. Kecepatan arus bebas kendaraan ringan  

Rumus kecepatan arus bebas : 

FV=  (FVO + FVW) × FFVS × CS....................................(2.7) 

Dimana: 

FV =  Kecepatan arus bebas kendaraan ringan (km/jam) 

W =  Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam)  

FF  =  Penyesuaian lebar jalur lalu-lintas efektif (km/jam)   
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SF =  Faktor penyesuaian kondisi hambatan samping (perkalian)   

CF =  Faktor penyesuaian ukuran kota (perkalian)  

2. Kecepatan arus bebas tipe kendaraan lain 

FFV   =  FV– FV………….………………………………….(2.8) 

Dimana : 

FFV  =  Penyesuaian kecepatan arus bebas LV (km/jam) 

FV =  Kecepatan arus bebas dasar LV (km/jam) 

FV     =  Kecepatan arus bebas LV(km/jam) 

3. Keceptan arus bebas kendaraan berat 

FVHV =  FVHV,O – FFV x FV/ FV……….…………………(2.9) 

Dimana : 

FVHV, HV,O =  Kecepatan arus bebas dasar HV (km/jam)  

FV                  =  Kecepatan arus bebas dasar LV (km/jam) 

FFV                =  Penyesuaian kecepatan arus bebas LV (km/jam)   

 

O. Teori tingkat pelayanan  

Analisa tingkat pelayan di maksudkan untuk mengetahui tingkat 

pelayanan dari jalan tersebut pada saat sekarang dan yang akan datang. 

Dengan memperkirakan tingkat pertumbuhan lalu lintas. Tingkat 

pelayanan sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. 

1. Derajat Kejenuhan : rasio arus lalu lintas (smp/jam) terhadap kapasitas 

pada bagian jalan yang ada. Dalam menganalisa kapasitas jalan yang akan 

diuraikan disini tingkat pelayanan yang dipergunakan untuk menentukan 
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program normalisasi pada jalan tersebut menggunakan sistematis 

perhitungan sebagai berikut : 

a. Data lalu lintas 

b. Tinjauan lalu lintas 

c. Jumlah jalur dan lebar jalur 

d. Volume jam-jam hari libur 

e. Kapasitas jalur 

Tingkat pelayanan  =  v / f  

Keterangan : 

V = Volume kendaraan (smp/jam) 

F = Kapasitas (smp/jam)  

Tabel 3.1. Faktor konversi jenis kendaraan : 

Jenis Kendaraan Faktor konversi 

Mobil penumpang 

Bus 

Truck ringan 

Truck sedang 

Truck berat 

1,0 

3,0 

2,0 

2,5 

3,0 

 Sumber : MKJI 1997 

Untuk jalan tak terbagi, analisa dilakukan pada kedua arah lalu 

lintas, untuk jalan terbagi, analisa dilakukan dengan terpisah pada masing-

masing arah lalu lintas, seolah- olah masing-masing merupakan jalan satu 

arah yang terpisah. 
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C = Co x FCw x FCsp x (smp/jam) 

Keterangan :  

C      = Kapasitas ( smp/jam) 

Co    = Kapasitas dasar (smp/jam) 

  FCw = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas  

 FCsp = Faktor penyesuain pemisah arah 

 

P. Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan atau “Level of Seervice” adalah tingkat 

pelayanan dari suatu jalan yang menggambarkan kualitas suatu jalan dan 

merupakan batas kondisi pengoperasian. 

Tingkat pelayanan suatu jalan merupakan ukuran kualitatif yang 

digunakan United States Highway Capacity Manual (USHCM 1985) yang 

menggambarkan kondisi operasional lalu lintas dan penilaian oleh 

pemakai jalan. 

 Ukuran Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan suatu jalan menunjukan kualitas jalan 

diukur dari beberapa faktor, yaitu: 

1.      Kecepatan dan waktu tempuh 

2.      Kerapatan (density) 

3.      Tundaan (delay) 

4.      Arus lalu lintas dan arus jenuh (saturation flow) 

5.      Derajat kejenuhan (degree of saturation) 
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 Klasifikasi Tingkat Pelayanan 

1.      Tingkat pelayanan tergantung arus. 

 Tingkat pelayanan A (arus bebas) 

 Tingkat pelayanan B (arus stabil, untuk merancang jalan antar 

kota) 

 Tingkat pelayanan C (arus stabil, untuk merancang jalan 

perkotaan) 

 Tingkat pelayanan D (arus mulai tidak stabil) 

 Tingkat pelayanan E (Arus tidak stabil) 

 Tingkat pelayanan F (arus terpaksa) 

2. Tingkat pelayanan tergantung fasilitas. 

 

Tabel 3.2. Tingkat pelayanan tergantung fasilitas 

V/C 

RASIO 

Tingkat 

pelayanan 

jalan 

Keterangan 

< 0.60 A Arus lancar, volume rendah, kecepatan tinggi 

0.60 

0.70 

B Arus stabil, kecepatan terbatas, volume sesui kecepatan 

jalan kota 

0.70 

0.80 

C Arus stabil, kecepatan dipengaruhi arus lalu lintas, volume 

sesui untuk jalan kota 

0.80 

0.90 

D Mendekati arus tidak stabil, kecepatan rendah 

0.90 

1.00 

E Mendekati arus tidak stabil, kecepatan rendah, volume 

padat atau mendekati kapasitas 

1.00 F Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas 

kapasitas, banyak terhenti 
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Q. Analisis kapasitas jalan Karanggambas – Karangklesem Purbalingga 

Di tinjau dari hasil analisis kapasitas jalan di jalur wisata 

Karanggambas, Karangklessem Purbalingga, sangatlah cukup ramai oleh 

kendaraan yang melintasi di sepanjang segmen jalan tersebut dan kapasitas 

menjadi semakin menurun. 

 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu : 

1. Seperti meningkatnya jumlah kendaraan di jalur wisata. 

2. Meningkatnya kepadatan atau keramaian lalu lintas kendaraan. 

3. Meningkatnya kemacetan di ruas jalan 

4. Bertambahnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas 

5. Dan mengakibatkan jalan atau lokasi jalur wisata rusak. 

Persamaan umum untuk menghitung kapasitas jalan sebagai berikut:  

C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs (smp/jam) 

 

Dimana, 

C          :  Kapasitas ruas jalan (smp/jam) 

Co        :  Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCCw  :  Faktor koreksi  kapasitas untuk lebar jalan 

FCsp   : Faktor koreksi kapsitas akibat pembagian arah (tidak 

berlakubagi jalan satu arah) 

 

Analisis Kapasitas Jalan..., Triyan Cahyanto,  Fakultas Teknik UMP, 2017




