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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Arief Budiman, Dwi Esti Intari, Desy Mulyawati, (2016) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Analisa Kinerja Simpang Bersinyal pada 

Simpang Boru Kota Serang”. Hasil analisis penelitian yang didapat pada 

simpang Boru dapat diketahui bahwa pada satu pendekat mengalami jenuh 

yaitu pada pendekat Utara dengan derajat kejenuhan (DS) sebesar 0.77 

(DS<0.75 tidak jenuh) sedangkan pada pendekat selatan, barat dan timur 

menghasilkan derajat kejenuhan masing-masing sebesar 0.61, 0.34 dan 0.30 

(DS >0.75 jenuh). Panjang antrian tertinggi pada simpang adalah sebesar 40.70 

m. besar nilai angka henti seluruh simpang adalah 0.70 stop/smp. Tundaan rata-

rata simpang yang dihasilkan adalah 30.96 det/smp dan masuk tingkat 

pelayanan simpang (LOS) dengan tingkat D dimana nilai tundaan 25.1-40 

det/smp Untuk meningkatkan kinerja simpang Boru dilakukan alternatif 

perbaikan dengan melakukan perubahan waktu siklus, perubahan fase, 

pelebaran geometrik serta kombinasi antara pelebaran geometrik dan 

perubahan fase. Dari keempat alternatif tersebut dipilih alternatif pelebaran 

geometrik dan perubahan fase dimana hasil derajat kejenuhan pada pendekat 

utara = 0.35, pendekat selatan = 0.45, pendekat barat = 0.52 serta pendekat 

utara = 0.52 dengan tingkat pelayanan simpang berada pada tingkat B. 

Jaya Wikrama, (2011) juga melakukan penelitian dengan judul 

“Analisa Kinerja Simpang bersinyal (Studi Kasus jalan Teuku Umar Barat – 
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Jalan Gunung Salak)” diperoleh hasil analisa sebagai berikut yaitu kinerja 

Simpang Jalan Teuku Umar Barat – Jalan Gunung Salak eksisting untuk kaki 

Utara, Selatan, Barat dan Timur menghasilkan kisaran nilai kapasitas sebesar 

237-259 smp/jam, 304-324 smp/jam, 740-950 smp/jam dan 630-813 smp/jam. 

Panjang antrian adalah 120-487 m, 55-83 m, 74-105 m, dan 271-2879 m. Nilai 

derajat kejenuhan adalah 0,95-1,37, 0,56-0,75, 0,64-0,76 dan 0,99-1,45. 

Ratarata tundaan seluruh lengan simpang adalah 59,95-598,24 detik/smp 

dengan tingkat pelayanan pada jam puncak adalah E s/d F. Dari hasil analisis 

alternatif pemecahan masalah diperoleh tiga alternatif, yaitu Alternatif-1 

(Analisis Pengaturan Ulang Lampu Lalu Lintas) dengan 12 pengaturan waktu 

siklus yang menghasilkan tingkat pelayanan C-F, Alternatif-2 (Kombinasi 

Pelebaran Geometrik Simpang dengan Pengaturan Ulang Lampu Lalu Lintas) 

yang menghasilkan tingkat pelayanan C-F. Alternatif ini merupakan solusi 

terbaik dari permasalahan Simpang Jalan Teuku Umar Barat – Jalan Gunung 

Salak, dan Alternatif-3 (Menghilangkan Pergerakan di Kaki Selatan 

dikombinasikan dengan Pengaturan Ulang Lampu Lalu Lintas) dengan tetap 

menggunakan 2 Fase menunjukkan kinerja simpang selama 12 jam dengan 

tingkat pelayanan C-F.  

Penelitian lain oleh Febriana Ramadhani, Widarto Sutrisno, Iskandar 

Yasin dengan judul “Analisa Kinerja Simpang Pingit Yogyakarta”, didapat 

hasil analisa data adalah sebagai beriku yaitu Volume lalu lintas tertinggi pada 

simpang bersinyal Pingit Yogyakarta terjadi pada jam kerja dengan jam puncak 

pagi pada pukul 06.45 – 07.45 WIB dengan nilai Kapasitas untuk 

Analisis Efektivitas Simpang Bersinyal…, Arif  Athourrohman, Fakultas Teknik dan Sains UMP, 2019



6 
 

masingmasing lengan Utara, Selatan, Timur dan Barat yaitu sebesar 1417, 764, 

1017 dan 803 dalam smp/jam. Nilai derajat kejenuhan (DS) yang terjadi pada 

simpang bersinyal Pingit Yogyakarta untuk lengan Utara, Selatan, Timur dan 

Barat adalah sebesar 0,895; 0,783; 0,943 dan 0,683. Nilai derajat kejenuhan 

(DS) pada lengan Utara dan Timur (DS > 0,85) akan menyebabkan terjadinya 

antrian yang cukup panjang pada lengan Utara danTimur yaitu dengan panjang 

antrian 171 m dan 184 m. Kinerja simpang bersinyal Pingit Yogyakarta ini 

mengalami nilai tundaan simpang rata-rata 83,21smp/detik sehingga tingkat 

pelayanan simpang pada kondisi jam puncak masuk dalam kategori F/ buruk 

sekali ( >60 detik/smp). 

 

B. Persimpangan 

Persimpangan adalah simpul pada jaringan jalan di mana jalan-jalan 

bertemu dan lintasan kendaraan berpotongan. Lalu lintas pada masing-masing 

kaki persimpangan bergerak secara bersama-sama dengan lalu lintas lainnya 

(Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996). 

Persimpangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari semua sistem 

jalan. Persimpangan jalan dapat didefinisikan sebagai daerah umum dimana 

dua jalan atau lebih bergabung atau bersimpangan, termasuk jalan dan fasilitas 

tepi jalan untuk pergerakan lalu lintas di dalamnya (Jotin Khisty, B. Kent Lall, 

2005) 
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C. Kinerja Simpang Bersinyal 

1. Arus Lalu Lintas 

Menurut MKJI (1997), arus lalu lintas (Q) untuk setiap gerakan 

(belok kiri QLT, lurus QST, dan belok kanan QRT) dikonversikan dari 

kendaraan per jam menjadi satuan mobil penumpang (smp) perjam dengan 

menggunakan ekivalen kendaraan penumpang (emp) untuk masingmasing 

pendekat terlindung dan terlawan.  

Tabel 2.1 Nilai Emp Untuk Jenis Kendaraan Berdasarkan 

Pendekat 

Jenis Kendaraan 
Emp Tipe Pendekat 

Terlindung Terlawan 

Kendaraan Ringan (LV) 1,0 1,0 

Kendaraan Berat (HV) 1,3 1,3 

Sepeda Motor (MC) 0,2 0,4 

Sumber :Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

 

Untuk menghitung arus dapat menggunakan persamaan berikut:  

Q = QLV + QHV x empHV + QMC x empMC ......................... (2.1) 

Dimana:  

Q = Arus lalu lintas (smp/jam). 

QLV = Arus kendaraan ringan (kendaraan/jam) . 

QHV = Arus kendaraan berat (kendaraan/jam). 

QMC = Arus sepeda motor (kendaraan/jam) . 

empHV = Emp kendaraan berat . 

empMC = Emp sepeda motor. 
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2. Arus Jenuh Dasar 

Arus jenuh dasar (SO) yaitu besarnya keberangkatan antrian dalam 

pendekat selama kondisi ideal (smp/jam hijau). 

So = 600 x We ........................................................................... (2.2) 

Dimana : 

So = Arus jenuh dasar. 

We = Lebar efektif (smp/jam hijau). 

 

3. Arus Jenuh 

Arus jenuh didefinisikan sebagai besarnya keberangkatan rata rata 

antrian di dalam suatu pendekat simpang selama sinyal hijau yang 

besarnya dinyatakan dalam satuan smp per jam hijau (smp/jam hijau). 

Adapun nilai arus jenuh suatu persimpangan bersinyal dapat dihitung 

dengan persamaan berikut:  

S = S0 x FCS x FSF x FG x FP x FLT x FRT ..................................... (2.3) 

Dimana:  

S = Arus jenuh (smp/waktu hijau efektif). 

S0 = Arus jenuh dasar (smp/waktu hijau efektif). 

FCS = Faktor koreksi arus jenuh akibat ukuran kota (jumlah 

penduduk). 

FSF = Faktor koreksi arus jenuh akibat adanya gangguan samping  

FG = Faktor koreksi arus jenuh akibat kelandaian jalan. 

FP = Faktor koreksi arus jenuh akibat adanya kegiatan perparkiran dekat 
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lengan persimpangan  

FLT = Faktor koreksi kapasitas akibat adanya pergerakan belok kiri  

FRT = Faktor koreksi kapasitas akibat adanya pergerakan belok kanan 

Besar setiap faktor koreksi arus jenuh sangat tergantung pada tipe 

persimpangan.  

 

D. Waktu Siklus 

Penentuan waktu sinyal untuk keadaan dengan kendali tetap dilakukan 

berdasarkan metoda Webster (MKJI, 1997) untuk meminimumkan tundaan 

total pada suatu simpang. Pertama-tama menentukan waktu siklus (c), 

selanjutnya waktu hijau (g) pada  masing-masing fase (i).  

1. Waktu Siklus Sebelum Penyesuaian 

Volume lalu lintas mempengaruhi panjang waktu siklus pada fixed 

time operation. Panjang waktu siklus akan mempengaruhi tundaan 

kendaraan rata-rata yang melewati simpang.  

cua =   
1,5 𝑥 LTI+5

1−IFR
  ................................................................... (2.4) 

Dimana : 

cua = Waktu siklus sebelum penyesuaian sinyal (detik) 

LTI = Jumlah waktu hilang per siklus (detik)  

IFR = Rasio arus simpang ∑ Frcrit 

Frcrit = Nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada suatu 

fase sinyal 
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Pada Tabel dibawah ini dapat terlihat waktu siklus yang disarankan untuk 

tipe pengaturan fase yang berbeda. 

    Tabel 2.2 Waktu Siklus yang disarankan 

Tipe Pengaturan Waktu siklus yang layak (det) 

Pengaturan 2 fase 40 – 80 

Pengaturan 3 fase 50 - 100 

Pengaturan 4 fase 80 - 130 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

2. Waktu Hijau 

Pada umumnya pembagian waktu hijau pada kinerja suatu simpang 

bersinyal lebih peka terhadap kesalahan daripada panjangnya waktu siklus. 

gi = (cua – LTI) x PRi ................................................................. (2.5) 

Dimana:  

gi = Tampilan waktu hijau pada fase i (detik) 

cua = Waktu siklus sebelum penyesuaian (detik) 

LTI = Jumlah waktu hilang per siklus (detik)  

PRi = Rasio fase FRcrit/∑FRcrit  

 

3. Waktu Siklus yang Disesuaikan 

Waktu siklus yang disesuaikan (c) dihitung berdasarkan pada waktu 

hijau yang diperoleh dan dibulatkan dengan waktu hilang. Dapat dihitung 

dengan rumus : 

c = ∑g + LTI ............................................................................. (2.6) 
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Dimana:  

c = Waktu siklus yang disesuaikan (detik)  

LTI = Jumlah waktu hilang per siklus (detik)  

 

E. Kapasitas dan Derajat Kejenuhan 

1. Kapasitas 

Menurut MKJI 1997, perhitungan kapasitas dapat dibuat dengan 

pemisahan jalur tiap pendekat, pada satu lengan dapat terdiri dari satu atau 

lebih pendekat, misal dibagi menjadi dua atau lebih sub pendekat. Hal ini 

diterapkan jika gerakan belok kanan mempunyai fase berbeda dari lalu 

lintas yang lurus atau dapat juga dengan merubah fisik jalan yaitu dengan 

membagi pendekat dengan pulau lalu lintas (canalization). Kapasitas (C) 

dari suatu pendekat simpang bersinyal dapat dinyatakan sebagai berikut: 

C = S x  
g

c
  .............................................................................. (2.7) 

Dimana:  

C = Kapasitas pendekat (smp/jam) 

S = Arus jenuh (smp/jam hijau)  

g = Waktu hijau (detik)  

c = Waktu siklus (detik) 
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2. Derajat Kejenuhan 

Nilai kapasitas dipakai untuk menghitung derajat kejenuhan (DS) 

masing-masing pendekat dengan membandingkan volume arus lalu lintas 

pada pendekat (Q) dengan kapasitasnya (C). 

DS = 
Q

C
  ..................................................................................... (2.8) 

Dimana :  

DS = Derajat kejenuhan  

Q = Arus lalu lintas (smp/jam)  

C = Kapasitas (smp/jam) 

 

F. Panjang Antrian 

Jumlah antrian yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ1) dihitung 

berdasarkan nilai derajat kejenuhan dengan menggunakan rumus berikut : 

1. Untuk DS > 0,5 

NQ1 = 0,25 x C x [(DS − 1) + √(DS − 1)2 + 
8 x (DS−0,5)

C
  ]….......(2.9) 

Dimana :  

DS = Derajat kejenuhan  

NQ1 = Jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya  

2. Untuk DS ≤ 0,5  

NQ1 = 0 

Jumlah antrian yang datang selama fase merah (NQ2) dihitung 

dengan rumus:  
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NQ2 = c x  
1−GR

1−GR x DS
  x  

Q

3600
 .................................................. (2.10) 

Dimana :  

NQ2 = Jumlah smp yang datang selama fase merah 

c = Waktu siklus (det)  

Q = Arus lalu lintas (smp/jam)  

DS = Derajat kejenuhan  

GR = Rasio hijau 

Jumlah antrian kendaraan secara keseluruhan adalah : 

NQ = NQ1 + NQ2 ................................................................ (2.11) 

Dimana :  

NQ1 = Jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya  

NQ2 = Jumlah smp yang datang selama fase merah 

Untuk menentukan NQmax dapat dicari dari grafik dengan 

menghubungkan nilai NQ dan probabilitas POL (%). Untuk perencanaan 

dan desain disarankan nilai POL < 5% sedangkan untuk operasional 

disarankan 5 – 10% sehingga panjang antrian (QL) didapat dengan 

rumus :  

 QL = 
NQmax x 20

Wmasuk
 ................................................................. (2.12) 

Dimana :  

QL = Panjang antrian  

Wmasuk = Lebar masuk 

NQmax = Antrian maksimal 
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G. Kendaraan Terhenti 

Angka Henti (NS) untuk masing-masing pendekat yang didefinisikan 

jumlah rata-rata berhenti per smp (termasuk berhenti berulang dalam antrian) 

yang nilainya dapat dihitung dengan rumus : 

NS = 0,9 x 
NQ

Q x c
 x 3600 ......................................................... (2.13) 

Dimana : 

NS = Angka henti 

NQ = Jumlah rata-rata antrian smp pada awal sinyal hijau  

c = Waktu siklus (det)  

Q = Arus lalu lintas (smp/jam)  

Jumlah kendaraan terhenti (NSV) untuk masing-masing pendekat 

dihitung dengan rumus : 

NSV = Q x NS ....................................................................... (2.14) 

Dimana :  

Q = Arus lalu lintas (smp/jam)  

NS = Angka henti 

Selanjutnya angka henti rata-rata untuk seluruh simpang (NSTOT). dapat 

dihitung dengan rumus : 

NSTotal = 
∑NSV

QTotal
 .................................................................. (2.15) 

Dimana :  

NStotal = Angka henti rata-rata untuk seluruh simpang 
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∑NSV = Jumlah kendaraan terhenti  

 

H. Tundaan 

Tundaan lalu lintas rata-rata adalah tundaan yang disebabkan oleh 

interaksi lalu lintas dengan gerakan lalu lintas lainnya pada suatu simpang yang 

nilainya dapat dihitung dengan rumus : 

DT = c x A + 
𝑁𝑄1 𝑥 3600

𝐶
 ........................................................ (2.16) 

A   = 
0,5 x (1−GR)2

(1−GRxDS)
  

Dimana:  

DT = Tundaan lalu lintas rata-rata pendekat j (detik/smp) 

GR = Rasio hijau (g/c)  

DS = Derjat Kejenuhan 

C  = Kapasitas (smp/jam) 

NQ1 = Jumlah smp yang tertinggal pada fase hijau sebelumnya 

 

Tundaan geometri rata-rata adalah tundaan yang disebabkan oleh 

percepatan atau perlambatan kendaraan yang membelok di persimpangan dan 

atau yang terhenti di lampu merah yang nilainya dapat dihitung dengan rumus: 

DGj = (1 - PSV) x PT x 6 + (PSV x 4) ........................................ (2.17) 

Dimana :  

DGj = Tundaan geometri rata-rata pada pendekat j (det/smp) 

PSV = Rasio kendaraan terhenti pada pendekat  
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PT  = Rasio kendaraan berbelok pada pendekat 

Tundaan rata-rata merupakan jumlah dari tundaan lalu lintas rata-rata 

(DT) dan tundaan geometri rata-rata (DG). 

D = DT + DG .......................................................................... (2.18) 

Dimana : 

D = Tundaan rata-rata pendekat (detik/smp) 

DT = Tundaan lalu lintas rata-rata pendekat (detik/smp)  

DG = Tundaan geometrik rata-rata pendekat (detik/smp) 

Tundaan total (smp.det) adalah perkalian antara tundaan rata-rata 

dengan arus lalu lintas. 

Dtotal = D x Q .......................................................................... (2.19) 

Dimana : 

D = Tundaan rata-rata pendekat (detik/smp) 

Q = Arus lalu lintas (smp/jam) 

 

Tundaan rata-rata simpang (D1) 

D1 = 
∑ Dtotal

Qtotal
 ............................................................................ (2.20) 

D1 = Tundaan rata-rata simpang (detik/smp).  

Qtotal = Arus lalu lintas total (smp/jam). 
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I. Faktor – Faktor Penyesuaian 

1. Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FCcs) 

Berdasarkan MKJI 1997, faktor penyesuaian ukuran kota ditentukan 

berdasarkan jumlah penduduk kota (juta) yang akan diteliti. Faktor 

penyesuaian ukuran kota (FCcs) diperoleh dari Tabel  berikut ini. 

Tabel 2.3 Faktor Penyesuaian FCcs untuk Pengaruh Ukuran Kota pada 

Kapasitas Jalan Perkotaan 

Ukuran Kota (Jumlah 

Penduduk) 

Faktor Penyesuaian untuk Ukuran Kota 

(FCcs) 

<0,1 0,82 

0,1-0,5 0,83 

0,5-1,0 0,94 

1,0-3,0 1,00 

>3,0 1,05 

Sumber :Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

2. Faktor Penyesuaian Hambatan Samping 

Hambatan samping adalah interaksi antara lalu lintas dan kegiatan 

yang terjadi di samping jalan yang mengakibatkan adanya pengurangan 

terhadap arus jenuh didalam pendekat. 

 

3. Faktor Penyesuaian Parkir 

Faktor penyesuaian parkir dapat dihitung menggunakan persamaan 

berikut:  

FP = [Lp/3-(WA-2)x(Lp/3-g)/WA]/g .................................... (2.21) 

Dimana :  

FP = Faktor jarak parkir tepi jalan 

LP = Jarak antara garis henti dan kendaraan yang diparkir pertama  
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WA = Lebar Pendekat  

g   = Waktu hijau (detik) 

 

4. Faktor Penyesuaian Gerak Belok Kanan 

Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) ditentukan sebagai fungsi 

dari rasio kendaraan belok kanan pRT. Faktor penyesuaian belok kanan 

hanya berlaku untuk kendaraan terlindung, tanpa median, jalan dua arah, 

lebar efektif ditentukan oleh lebar masuk.  

FRT = 1,0 + PRT x 0,26 .......................................................(2.22) 

Dimana :  

FRT = faktor penyesuaian belok kanan  

PRT = rasio belok kanan  

 

5. Faktor Penyesuaian Belok Kiri 

Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) ditentukan sebagai fungsi dari 

rasio kendaraan belok kiri pLT. Faktor penyesuaian belok kiri hanya untuk 

pendekat tipe p tanpa LTOR, lebar efektif ditentukan oleh lebar masuk.  

FLT = 1,0 – PLT x 0,16 .......................................................(2.23) 

Dimana :  

FLT = Faktor penyesuaian belok kiri  

PLT = Rasio belok kiri 
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