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ABSTRAK

ANALISIS TUNDAAN AKIBAT PENUTUPAN PALANG PINTU KERETA API

(Studi Kasus Segmen Ruas Jalan Simpang Urip Sumaharjo – Kimaja)

Oleh

RENI PUSPITASARI

Perlintasan yang terbentuk dari pertemuan antara dua jenis prasarana transportasi yaitu jalan

raya dengan jalan rel merupakan bentuk pertemuan yang sering menimbulkan tundaan,

seperti pada perlintasan di jalan urip sumaharjo ini merupakan jalan dengan tipe jalan 2 lajur

2 arah yang sering terjadi kemacetan akibat penutupan palang pintu kereta api, dengan

analisis di maksudkan untuk memberi masukan semua pihak yang terkait, sehingga jalan

tersebut tidak terjadi kemacetan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tundaan dan

panjang antrian kendaraan pada masing-masing lajur yang terjadi akibat penutupan pintu

perlintasan kereta api, Metode yang digunakan adalah metode survei. Hasil analisis

menunjukan akibat penutupan palang pintu kereta api di jalan urip sumaharjo maka akan

terjadi kemacetan yang cukup besar akibat adanya weaving atau jalinan di jalan tersebut.

Sehingga sudah saatnya pada perlintasan dibangun underpass.

Kata kunci : Tundaan, Panjang Antrian, Penutupan palang pintu kereta api, weaving



ABSTRACT

ANALISIS TUNDAAN AKIBAT PENUTUPAN PALANG PINTU KERETA API

(Studi Kasus Segmen Ruas Jalan Simpang Urip Sumaharjo – Kimaja)

By

RENI PUSPITASARI

Crossing formed by the confluence of the two types of transport infrastructure such as roads

with rail road is a form of meetings which often cause delays, such as the crossing on the

Urip Sumaharjo Street,  this is the path with the type of two-lane road and two-way with

frequent traffic jams due to the closure latch of the train rail road, with this analysis are

intended to inform all interested parties, so that the road will not be on a traffic jams. This

study aims to analyze delays and long queues of vehicles in each lane resulting from the

closure of railway crossings, the method used is survey method. Results of the analysis

showed a result of the closure of the railway doorstop on Urip Sumoharjo Street there will be

a big traffic jam due to the weaving or braid on the road. So on the  crossing was needed to

built the underpass.

Keywords: Delays, Long Queues, Closing Railway Doorstop, Weaving
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Sistem transportasi yang berkembang hingga saat ini telah memberikan 

pelayanan berbagai macam bentuk hampir ke semua wilayah yang merupakan 

pusat berbagai aktivitas masyarakat. Dalam suatu sistem jaringan jalan raya, 

perlintasan biasanya terbentuk dari pertemuan antara dua ruas jalan dengan 

arah yang berbeda. Pertemuan antara dua jenis prasarana transportasi seperti 

jalan raya dengan jalan rel, juga merupakan bentuk pertemuan yang 

menimbulkan masalah.  

 

Permasalahan yang terjadi adalah bila volume kendaraan mendekati lintasan 

sedemikian besar maka akan menimbulkan tundaan dan panjang antrian yang 

cukup berarti, pada saat itu pula terciptalah suatu gangguan pada sistem 

transportasi yang akan menimbulkan masalah kemacetan atau keadaan 

tersendat atau bahkan terhenti lalu lintas yang disebabkan oleh jumlah 

kendaraan melebihi kapasitas jalan. 

 

Dikota Bandar Lampung, sebagai sebuah kota yang mengalami keragaman 

kehidupan sosial, budaya dan ekonomi mengalami suatu perkembangan yang 
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cukup pesat.  Peningkatan jumlah penduduk ini akan berbanding lurus dengan 

meningkatnya kebutuhan kehidupan, yang akan berpengaruh terhadap 

bertambahnya permintaan perjalanan untuk melayani peningkatan aktivitas 

pergerakan orang dan barang di Bandar Lampung. Pertambahan permintaan 

perjalanan ini harus diimbangi dengan kecukupan dan ketersediaan prasarana 

dan sarana transportasi yang disertai dengan pengaturan transportasi yang 

baik agar tidak terjadi permasalahan transportasi yaitu kemacetan. 

Khusus perjalanan dalam kota di jalan Simpang Urip Sumaharjo-Kimaja, 

jumlah perjalanan terbanyak umumnya terjadi di pagi hari dan sore hari 

dimana orang banyak melakukan aktivitas di waktu-waktu tersebut.  Seperti 

pergi ke sekolah maupun ketempat kerja mereka.  Pada umumnya setiap 

orang ingin sampai pada tujuan dengan tepat waktu khususnya pada pagi hari.  

Namun akibat perjalanan yang dilakukan secara serentak dan terganggu 

akibat lintasan kereta api lewat penutupan palang pintu maka terjadi arus lalu-

intas yang padat menganalisis apa penyebab kemacetan tersebut. 

 

Salah satu perlintasan yang terbentuk dari pertemuan antara dua jenis 

prasarana transportasi yaitu jalan raya dengan jalan rel adalah pada ruas Jalan 

Simpang Urip Sumaharjo-Kimaja di kota Bandar Lampung, Kemacetan di 

dapat karena adanya pintu perlintasan kereta api ditutup dan kereta api 

melewati perlintasan ini. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya tundaan dan 

panjang antrian. Kondisi ini tentunya juga akan memberikan suatu kerugian 

tersendiri bagi pengguna, yaitu nilai waktu pengguna jalan yang hilang.  
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B. Rumusan Masalah 

 

 

       Segmen ruas Jalan Simpang Urip Sumaharjo-Kimaja Bandar Lampung 

memiliki permasalahan yang telah dan akan menimbulkan kemacetan yang 

cukup tinggi, terutama pada jam-jam sibuk yaitu adanya perlintasan kereta api 

yang memotong jalan tersebut, sehingga ketika kereta api melintas terjadi 

tundaan dan panjang antrian yang memenuhi kapasitas jalan. 

 

C. Tujuan 

 

       Penelitian tentang penyebab kemacetan pada pergerakan kendaraan yang 

tidak lancar khususnya di jalan Simpang Urip Sumaharjo sampai jalan 

Kimaja ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis tundaan dan panjang antrian kendaraan pada masing-masing 

lajur yang terjadi akibat penutupan pintu lintasan kereta api.  

2. Memberi alternatif pemecahan masalah kemacetan yang terjadi di ruas 

jalan tersebut, akibat penutupan palang pintu kereta api. 

 

D. Manfaat Penilitian 

 

       Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam 

memecahkan permasalahan kemacetan lalu lintas yang terjadi pada jalan 

tersebut sebagai salah satu masukan dalam membuat dan merumuskan 

kebijakan-kebijakan pengelolaan jalan oleh pemerintah terkait. 
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E. Batasan Masalah 

 

       Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka membuat batasan 

masalah dengan adanya kriteria yang digunakan dalam memilih lokasi yang 

akan diamati, yaitu:  

1. Menganalisa waktu  tundaan dan  panjang antrian yang terjadi akibat  

adanya perlintasan kereta api. 

2. Kendaraan yang diamati adalah kendaraan ringan, kendaraan berat, dan 

sepeda motor. 

3. Menggunakan standar Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

Jalan Perkotaan. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Jalan Raya 

 

Sesuai peruntukannya jalan terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan 

umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, 

sedangkan jalan khusus merupakan jalan yang bukan diperuntukkan untuk 

lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Menurut Undang Undang Nomor 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, jalan umum dapat 

diklasifikasikan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan 

kelas jalan. Klasifikasi menurut status jalan berdasarkan PP No. 34 tahun 

2006 Pasal 25 sampai 30, jaringan jalan yang diklasifikasikan menurut 

statusnya dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu sebagai berikut : 

a. Jalan Nasional 

Jalan yang diklasifikasikan dalam jalan nasional adalah jalan arteri 

primer; jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota 

provinsi; jalan tol; serta jalan strategis Nasional. 
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b. Jalan Provinsi 

Jalan yang diklasifikasikan dalam jalan provinsi adalah jalan kolektor 

primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota 

Kabupaten/Kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar 

ibukota Kabupaten/Kota, jalan strategis provinsi, serta jalan di Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Jalan 

Nasional.   

c. Jalan Kabupaten 

Jalan yang diklasifikasikan dalam jalan kabupaten adalah jalan kolektor 

primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan kelompok jalan 

provinsi, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten 

dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar 

ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa; jalan 

sekunder lain, selain sebagaimana dimaksud sebagai jalan nasional, dan 

jalan provinsi; serta jalan yang mempunyai nilai strategis terhadap 

kepentingan Kabupaten. 

d. Jalan Kota 

Jalan yang diklasifikasikan dalam jalan provinsi kota adalah jaringan 

jalan sekunder di dalam kota. 

e. Jalan Desa 

Jalan yang diklasifikasikan dalam jalan desa adalah jalan lingkungan 

primer dan jalan lokal primer yang tidak termauk jalan kabupaten di 

dalam kawasan pedesaan, dan merupakan jalan umum  yang 

menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa. 
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B. Pengertian Jalan Perkotaan 

 

Jalan Perkotaan/semi perkotaan adalah jalan yang terdapat perkembangan 

secara permanen dan menerus disepanjang atau hampir seluruh jalan, 

minimum pada satu sisi jalan, baik berupa perkembangan lahan atau bukan. 

Yang termasuk dalam jalan perkotaan adalah jalan yang berada didekat pusat 

perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa. Jalan di daerah 

perkotaan dengan jumlah penduduk yang kurang dari 100.000 juga dapat 

digolongkan pada kelompok ini jika perkembangan samping jalan tersebut 

bersifat permanen dan terus menerus. Sesuai dengan Undang Undang nomor 

38 Tahun 2004, jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status 

dan kelas. 

Jalan dikelompokkan sesuai fungsi jalan, fungsi jalan tersebut dikelompokkan 

sebagai berikut : 

a. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani lalu lintas khususnya melayani 

angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi serta jumlah akses 

yang dibatasi. 

b. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani lalu lintas terutama melayani   

angkutan jarak sedang dengan kecepatan rata-rata sedang serta jumlah 

akses yang masih dibatasi. 

c. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat terutama 

angkutan jarak pendek dan kecepatan rata-rata rendah serta akses yang 

tidak dibatasi. 
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C. Jaringan Jalan 

 

Jaringan jalan merupakan suatu sistem yang mengikat dan menghubungkan 

pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam berpengaruh 

pelayanannya dalam suatu hirarki. Menurut peran pelayanan jasa 

distribusinya, sistem jaringan jalan terdiri dari : 

1. Sistem jaringan jalan primer, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat 

nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud 

kota, jalan primer terdiri dari : 

a.  Jalan arteri primer adalah  menghubungkan secara efisien antar pusat 

 kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan  antar   

pusat wilayah. 

b.  Jalan kolektor primer, adalah menghubungkan secara efisien 

 antar pusat kegiatan wilayah atau menghubungkan antar pusat kegiatan 

 wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 

2. Sistem jaringan jalan sekunder, yaitu sistem jaringan jalan dengan 

peranan yang menghubungkan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat 

dalam kota, jalan sekunder terdiri dari : 

a. Jalan arteri sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan 

primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan 

kawasan sekunder satu dengan kawasan sekunder kedua. 

b. Jalan kolektor sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau 
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menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder 

ketiga. 

 

D. Perlintasan 

 

Kapasitas dari jalan di perkotaan di bawah kondisi puncak, dipengaruhi oleh 

persimpangan itu sendiri. Bila jalan utama melayani volume lalu lintas yang 

rendah dan jalan samping (jalan kecil sejajar jalan utama) hanya melayani 

kendaraan ringan, maka pertemuan jalan sebidang sederhana biasanya sudah 

memadai. Lain halnya jika pertemuan sebidang tersebut adalah perpotongan 

antara arus lalu lintas dua jenis transportasi yang berbeda, dalam hal ini jalan 

raya dengan jalan rel atau jalan kendaraan (mobil) dengan kereta api. 

Di Indonesia pertemuan jalan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan 

raya dikenal dengan perlintasan. Pada perlintasan yang memiliki frekuensi 

yang rendah biasanya untuk alasan keamanan bagi masing-masing lalu lintas 

maka lintasan dilengkapi dengan rambu “stop” ataupun “cross bugs”. Tetapi 

pada saat volume arus menjadi besar antara lalu lintas yang masuk dan yang 

keluar dari lintasan tersebut, maka pemasangan sistem kontrol menjadi sangat 

diperlukan. 

 

E. Kinerja Lalu lintas Simpang 

 

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1995), simpang adalah tempat berbelok atau bercabang 

dari yang lurus. Persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi 

dimana dua atau lebih ruas jalan bertemu, disini arus lalu-lintas mengalami 
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konflik. Untuk mengendalikan konflik ini ditetapkan aturan lalu-lintas untuk 

menetapkan siapa yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk menggunakan 

persimpangan. (http://id.wikipedia.org/wiki/persimpangan). 

Menurut Morlok (1988), jenis simpang berdasarkan cara pengaturannya 

dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 

1. Simpang jalan tanpa sinyal, yaitu simpang yang tidak memakai sinyal lalu-  

     lintas. Pada simpang ini pemakai jalan harus memutuskan apakah mereka 

cukup aman untuk melewati simpang atau harus berhenti dahulu sebelum 

melewati simpang tersebut, 

2. Simpang jalan dengan sinyal, yaitu pemakai jalan dapat melewati simpang 

sesuai dengan pengoperasian sinyal lalu lintas. Jadi pemakai jalan hanya 

boleh lewat pada saat sinyal lalu lintas menunjukkan warna hijau pada 

lengan simpangnya. 

 

F. Pengertian Kereta api 

 

Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan tenaga uap atau 

listrik yang terdiri atas rangkaian gerbong yang ditarik oleh lokomotif dan 

berjalan di atas rel atau rentangan baja. (KBBI). Dan menurut Peraturan 

Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2011, Kereta api adalah sarana 

perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun 

dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun 

sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kereta 

api dibagi dalam berbagai macam, yaitu :  

a. Kereta api penumpang 

http://id.wikipedia.org/wiki/persimpangan
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b. Kereta api barang  

c. Kereta api campuran  

d. Kereta api kerja  

e. Kereta api pertolongan 

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik 

dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, 

baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat 

penggunaan ruang, mempunyai faktor kemanan yang tinggi, memiliki 

tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan 

moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang 

padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan (Undang-undang No.23 

Tahun 2007).  

Perawatan jalan rel kereta api berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan 

No. 32 Tahun 2011, klasifikasi perawatan jalan rel dibedakan menjadi 

perawatan harian, perawatan bulanan, dan perawatan tahunan dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

1. Perawatan Harian 

Tabel 1. Standar Perawatan Harian Jalan Rel 

No Item Perawatan Alat Frekuensi 

1 Perawatan Geometri   

a. Ruang bebas Meteran 1 hari 

b. Sambungan   

- Pengencangan baut Kunci Inggris 1 harian 

- Penggantian baut yang 

hilang 

Kunci Inggris 30 harian 

- Pemeriksaan keretakan Ultrasonic 30 harian 

2 Perawatan Komponen Jalan 

Rel 

  

a. Sistem penambat   
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            Tabel 1. Standar Perawatan Harian Jalan Rel(Lanjutan) 

No Item Perawatan Alat Frekuensi 

2 - Pengencangan 

penambat yang 

kendor 

Penpuller/hammer 7 harian 

 - Penggantian 

penambat yang hilang 

Penpuller/hammer 30 harian 

 

2. Perawatan Bulanan 

Tabel 2. Standar Perawatan Bulanan Jalan Rel 

No Item perawatan Alat Frekuensi 

1 Perawatan Geometri   

 a. Ruang bebas Meteran 1 bulanan 

b. Kelurusan dan  keretaan 

Jalan rel 

Waterpass, Alat 

Ukur Kelurusan, 

Theodolit, HIT, 

 

- Lebar jalan, kerataan, 

kelurusan, lengkung 

vertikal, ruang bebas, 

skilu, 

MTT, Dongkrak, 

Linggis, Alat 

Ultrasonic, 

Kereta angkutan 

balas/rel, Crane, 

Kereta Ukur, Alat 

komunikasi 

3 bulanan 

c. Sambungan   

- Pemecokan, angkatan, 

listringan, kerataan, 

kelurusan, 

Kunci Inggris, 

Ultrasonic, HTT, 

Meteran, MIT, 

Dongkrak 

6 bulanan 

- Membuka, mengukur 

aus dan memperbaiki 

plat sambung atas dan 

bawah 

6 bulanan 

d. Lebar Jalan KA Alat Ukur Lebar 

Jalan KA, HTT, 

MTT, Dongkrak. 

 

       - Listringan 6 bulanan 

e. Lengkung Waterpass, Alat 

Ukur Kelurusan, 

Kelurusan, 

Theodolit, HTT, 

MTT, Dongkrak, 

Linggis, Kereta 

Ukur, Alat 

Komunikasi 

 

- Lebar jalan, kerataan, 

lengkung vertikal, 

ruang bebas 

3 bulanan 

2 Perawatan Komponen Jalan 

Rel 
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           Tabel 2. Standar Perawatan Bulanan Jalan Rel(Lanjutan) 

No Item perawatan Alat Frekuensi 

2 

 

a. Perawatan Rel Alat Ukur Suhu, 

Meteran, Alat Ukur 

Profil Rel, Alat 

Ultrasonic 

12 

bulanan 

 - Penggerindaan, 

kelurusan 

 

b. Perawatan Wesel Alat Ukur Suhu, 

Meteran, Alat Ukur 

Profil Rel, Alat 

Ultrasonic 

 

- Lengkung vertikal, 

ruang bebas, lebar 

jalan, kerataan, 

kelurusan. 

12 

bulanan 

c. Perawatan Bantalan Alat Ukur Lebar 

Jalan KA, HTT, 

MTT, Dongkrak, 

linggis 

 

- Listringan Alat Ukur Lebar 

Jalan KA, HTT, 

MTT, Dongkrak, 

linggis 

6 bulanan 

- Mengatur jarak 

bantalan dan siku-

siku 

6 bulanan 

d.  Perawatan Ballas Waterpass, Alat Ukur 

Kelurusan, Theodolit, 

HTT, MTT, 

Dongkrak, Linggis , 

Kereta Ukur, Alat 

Komunikasi, VDM 

 

- Pemecokan 6 bulanan 

- Melengkapi profil  

balas 

6 bulanan 

e.  Perawatan Sistem 

       Penambat 

Penpuller / hammer 3 bulanan 

3 Perawatan Drainase   

        - Pengerukan  6 bulanan 

4 Perawatan Perlintasan   

   a.  Perlintasan Sebidang Waterpass, Alat Ukur 

Kelurusan, Theodolit, 

HTT, Dongkrak, 

linggis, Kereta Ukur, 

Alat Komunikasi 

 

      - konstruksi perlintasan, 

        balas, drainase,  

        angkatan, listringan,  

        pemecokan 

6 bulanan 
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3. Perawatan Tahunan 

Tabel 3. Standar Perawatan Tahunan Jalan Rel 

No Item Perawatan Alat Frekuensi 

1 Perawatan Komponen Jalan    

 a. Perawatan Bantalan   

- Penggantian bantalan PBR, VDM, 

Waterpass, Alat Ukur 

Kelurusan, Theodolit, 

HIT, MIT, Dongkrak, 

linggis, Alat 

Ultrasonic, Kereta 

angkutan balas/rel, 

Crane 

30 tahun 

2 Perawatan Ballas   

 - Pembersihan ballas Alat Pencuci Balas, 

PBR, VDM, 

Waterpass, Alat Ukur 

Kelurusan, Theodolit, 

HIT, MIT, Dongkrak, 

linggis, Alat 

Ultrasonic, Kereta 

anakutan balas/rel, 

Crane 

15 tahun 

3 Perawatan Rel   

 - Penggerindaan rel Alat gerinda 5 tahun 

- Penggantian rel Alat angkut rel, Alat 

Pasang Penambat 

30 tahun 

4 Perawatan Badan Jalan   

 a. Perawatan Counter 

Weight 
  

- Perawatan material  50 tahun 

b. Perawatan Dinding 

Penahan Tanah 
  

- Perawatan stabilitas  50 tahun 

c. Perawatan Proteksi 

Badan Jalan 
  

- Perawatan konstruksi 

jalan 
 50 tahun 

- Perawatan stabilitas  50 tahun 
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            Tabel 3. Standar Perawatan Tahunan Jalan Rel(Lanjutan) 

No Item Perawatan Alat Frekuensi 

5 Perawatan Lingkungan   

 a. Perawatan Kondisi 

Hidrologi Sekitar 

  

- Perawatan aliran 

hidrologi 

 25 tahun 

b. Perawatan Kondisi 

Hidrolika Sekitar 

  

- Perawatan hidrolika  5 tahun 

c. Perawatan Konstruksi 

Lain 

  

 - Perawatan kondisi 

konstruksi 

 25 tahun 

 

 

G. Pengertian Tentang Kemacetan Lalu Lintas 

 

Kemacetan lalu lintas di jalan terjadi karena arus lalu lintas yang melewati 

suatu jalan melebihi kapasitas jalan sehingga ruas jalan tersebut mulai tidak 

mampu untuk menerima arus kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Hal ini 

terjadi karena pengaruh hambatan samping pada jalan seperti parkir di badan 

jalan, adanya kegiatan seperti berjualan dan kegiatan sosial di badan jalan, 

berjalan di badan jalan dan menyebrang, penghentian angkot dan kendaraan 

lainnya, kendaraan masuk dan keluar sisi jalan, kendaraan lambat, dan 

kendaraan yang memutar di u-turn. Kemacetan semakin meningkat apabila 

arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. 

Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai terjadi. Kemacetan 

total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak sangat lambat 

(Ofyar Z Tamin,1997). Lalu lintas tergantung kepada kapasitas jalan, 

banyaknya lalu-lintas yang ingin bergerak, tetapi kalau kapasitas jalan tidak 

menampung, maka lalu-lintas yang ada akan terhambat dan akan mengalir 
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sesuai dengan kapasitas jaringan jalan maksimum (Sinulingga,Budi D.1999). 

Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan 

yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan 

kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati atau melebihi 0 km/jam 

sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Pada saat terjadinya kemacetan, 

nilai derajat kejenuhan pada ruas jalan akan ditinjau dimana kemacetan akan 

terjadi bila nilai derajat kejenuhan mencapai 0,5 (MKJI,1997). 

 

H. Dampak Negatif Kemacetan 

 

Kerugian yang diderita akibat dari masalah kemacetan ini apabila 

dikuantifikasikan dalam satuan moneter sangatlah besar, yaitu kerugian 

karena waktu perjalanan menjadi panjang dan lama, biaya operasi kendaraan 

menjadi lebih besar dan polusi kendaraan yang dihasilkan makin bertambah. 

Pada kondisi macet kendaraan merangkak dengan kecepatan yang sangat 

rendah, pemakaian bahan bakar minyak menjadi sangat boros, mesin 

kendaraan menjadi lebih cepat haus dan buangan gas kendaraan yang 

dihasilkan lebih tinggi kandungan konsentrasinya.  Pada kondisi kemacetan 

pengendara cenderung menjadi tidak sabar yang menjurus ke tindakan tidak 

disiplin yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemacetan lebih lanjut 

lagi. Menurut Etty Soesilowati (2008), secara ekonomis,masalah kemacetan 

lalu lintas akan menciptakan biaya sosial, biaya operasional yang tinggi, 

hilangnya waktu, polusi udara, tingginya angka kecelakaan, bising, dan juga 

menimbulkan ketidak nyamanan bagi pejalan kaki. 
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I. Karakteristik Arus pada Ruas Jalan 

 

1. Kecepatan  

Kecepatan dinyatakan sebagai laju dari suatu pergerakan kendaraan 

dihitung dalam jarak persatuan waktu (km/jam). 

Pada umumnya kecepatan dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut ini. 

1. Kecepatan setempat (Spot Speed), yaitu kecepatan kendaraan pada 

suatu   saat diukur dari suatu tempat yang ditentukan. 

2. Kecepatan bergerak (Running Speed), yaitu kecepatan kendaraan rata-

rata pada suatu jalur pada saat kendaraan bergerak dan didapat dengan 

membagi panjang jalur dibagi dengan lama waktu kendaraan bergerak 

menempuh jalur tersebut. 

3. Kecepatan perjalanan (Journey Speed), yaitu kecepatan efektif 

kendaraan yang sedang dalam perjalanan antara dua tempat dan 

merupakan jarak antara dua tempat dibagi dengan lama waktu 

kendaraan menyelesaikan perjalan antara dua tempat tersebut. 

Kecepatan tempuh merupakan kecepatan rata-rata dari perhitungan lalu 

lintas yang dihitung berdasarkan panjang segmen jalan dibagi dengan 

waktu tempuh rata-rata kendaraan dalam melintasinya. 

Sedangkan waktu tempuh (TT) adalah waktu total yang diperlukan untuk  

Melewati suatu panjangn jalan tertentu, termasuk waktu berhenti dan 

tundaan pada simpang.  Waktu tempuh tidak termasuk berhenti untuk 

beristirahat dan perbaikan kendaraan (MKJI,1997). 

 



18 

 

2. Tingkat Pelayanan  

Menurut MKJI,1997 dalam Tingkat Pelayanan (Level Of Service) adalah 

ukuran kinerja ruas jalan atau simpang jalan yang dihitung berdasarkan 

tingkat penggunaan jalan, kecepatan, kepadatan, dan hambatan yang 

terjadi. Dalam bentuk sistematis tingkat pelayanan jalan dapat ditinjau 

berdasarkan besarnya VCR (Volume Capacity Ratio). 

Tingkat pelayanan dibagi dari tingkat pelayanan terbaik yaitu Tingkat A 

sampai tingkat pelayanan terburuk yaitu Tingkat F. 

Kondisi macam – macam tingkat pelayanan : 

a. Tingkat Pelayanan A 

     Kondisi tingkat pelayanan A adalah sebagai berikut : 

1. Arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi. 

2. Kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat 

dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan 

maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan. 

3. Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya 

tanpa atau dengan sedikit tundaan. 

 
b. Tingkat Pelayanan B 

     Kondisi tingkat pelayanan B adalah sebagai berikut : 

1. Arus stabil dengan volume lalulintas sedang dan kecepatan mulai 

dibatasi oleh kondisi lalu lintas. 

2. Kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum 

memengaruhi kecepatan. 
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3. Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih 

kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. 

c. Tingkat Pelayanan C 

Kondisi tingkat pelayanan C adalah sebagai berikut : 

1. Arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan 

oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi. 

2. Kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas 

meningkat. 

3. Pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah 

lajur atau mendahului. 

d. Tingkat Pelayanan D 

   Kondisi tingkat pelayanan D adalah sebagai berikut : 

1. Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan 

kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan 

kondisi arus. 

2. Kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan 

hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang 

besar. 

3. Pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam 

menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini 

masih dapat ditoleriruntuk waktu yang singkat. 

e. Tingkat Pelayanan E 

   Kondisi tingkat pelayanan E adalah sebagai berikut : 
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1. Arus lebih rendah daripada tingkat D dengan volume lalu lintas 

mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah. 

2. Keapadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas 

tinggi. 

3. Pengemudi mulai merasakan kemacetan – kemacetan durasi pendek. 

f. Tingkat Pelayanan F 

     Kondisi tingkat pelayanan F adalah sebagai berikut : 

1. Arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang. 

2. Kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume sama dengan 

kapasitas jalan serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup 

lama. 

3. Dalam keadaan antrian, kecepatan maupun arus turun samapai 0. 

3. Tundaan 

     Tundaan adalah waktu yang hilang akibat adanya gangguan lalu-lintas 

yang terjadi sehingga menambah waktu tempuh selama dalam perjalanan. 

Tundaan terbagi atas dua jenis, yaitu tundaan tetap (fixed delay) dan 

tundaaan operasional (operational delay)  

a.  Tundaan Tetap (Fixed Delay)  

     Tundaan tetap adalah tundaan yang disebabkan oleh peralatan pengatur 

lalu lintas dan terutama terjadi pada persimpangan. Penyebabnya adalah 

lampu lalu lintas, rambu-rambu berhenti, simpang prioritas (berhenti 

dan berjalan), penyeberangan jalan sebidang dan persimpangan rel 

kereta api. 
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b.  Tundaan Operasional (Operational Delay)  

     Tundaan operasional adalah tundaan yang disebabkan oleh adanya 

gangguan di antara unsur-unsur lalu-lintas sendiri. Tundaan ini 

berkaitan dengan pengaruh dari lalu-lintas (kendaraan) lainnya. 

Tundaan operasional itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu:  

1). Tundaan akibat gangguan samping (side friction) disebabkan oleh 

pergerakan lalu-lintas lainnya, yang mengganggu aliran lalu-lintas, 

seperti kendaraan yang parkir disamping jalan, pejalan kaki, 

kendaraan yang berjalan lambat, dan kendaraan keluar masuk jalan. 

2). Tundaan akibat gangguan di dalam aliran lalu-lintas itu sendiri 

(internal friction) seperti volume lalu-lintas yang besar dan 

kendaraan yang menyalip. 

4. Tipe Jalan 

     Tipe jalan menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 untuk     

jalan perkotaan adalah sebagai berikut : 

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

b. Jalan empat-lajur dua-arah 

1). Tak-terbagi (yaitu tanpa median) (4/2 UD) 

2). Terbagi (yaitu dengan median) (4/2 D) 

c. Jalan enam-lajur dua-arah terbagi (6/2 D) 

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

5. Jenis Kendaraan 

Kendaraan  adalah  salah  satu  unsur  lalu  lintas  selain  pejalan kaki yang  

beroda. Jenis-jenis kendaraan adalah sebagai berikut : 
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a. Kendaraan Ringan (Light Vehicle/LV) 

     Kendaraan ringan adalah kendaraan bermotor yang memiliki empat 

roda dan ber as dua dengan jarak as 2 – 3 m. Kendaraan ringan ini 

meliputi mobil penumpang, oplet, mikrobus, dan truk kecil sesuai 

klasifikasi Bina Marga. 

b. Kendaraan Berat (Heavy Vehicle/HV) 

     Kendaraan berat adalah kendaraan bermotor dengan roda biasanya 

lebih dari empat dan jarak as lebih dari 3,5 m. Kendaraan berat ini 

meliputi bus, truk 2 dan 3 as yang sesuai dengan klasifikasi Bina 

Marga. 

c. Sepeda Motor (Motor Cycle/MC) 

     Kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda (meliputi sepeda motor dan 

kendaraan roda 3 sesuai sistem klasifikasi Bina Marga). 

d. Kendaraan Tak Bermotor 

     Kendaraan dengan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan 

(meliputi : sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta dorong sesuai sistim 

klasitikasi Bina Marga). Dalam hal ini kendaraan tak bermotor biasanya 

menjadi unsur hambatan samping di ruas jalan. 

Adapun nilai ekivalen kendaraan berdasarkan standar perencanaan 

geometri untuk jalan perkotaan dinamakan satuan mobil penumpang 

(smp). Faktor ekivalen tersebut adalah seperti pada tabel 4 Sebagai 

berikut : 
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   Tabel 4. Nilai EMP Tipe Kendaraan 

No Tipe Kendaraan Jenis Nilai EMP 

1 Sepeda Motor (MC) Sepeda Motor 0,5 

2 Kendaraan Ringan (LV) Colt,Pick Up, Station 

Wagon 

1,00 

3 Kendaraan Berat (HV) Bus, Truk 1,30 

   Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. 

 

J. Tundaan 

 

       Tundaan menurut MKJI 1997 disebut sebagai waktu tempuh tambahan yang 

diperlukan untuk melalu simpang apabila dibandingkan lintasan tanpa melalu 

simpang. Berdasarkan definisi diatas, dapat diturunkan ke dalam persamaan 

berikut: 

W = W0 + T …………...………………….……………………………….. (1) 

dimana : 

W  = Waktu tempuh total (detik) 

W0 = Waktu tempuh pada kondisi arus bebas, merupakan waktu minimum    

             yang diperlukan untuk menempuh suatu ruas jalan tertentu (detik) 

T   =  Tundaan (detik) 

Tundaan terdiri dari Tundaan Lalu Lintas (Vehicles Interection Delay) dan 

Tundaan Geometri (Geometric Delay). Tundaan Lalu Lintas (TT) yaitu waktu 

menunggu yang disebabkan oleh interaksi lalu lintas dengan gerakan lalu 

lintas yang bertentangan, dan Tundaan Geometrik (TG) yaitu tundaan yang 

disebabkan oleh perlambatan dan percepatan untuk melewati fasilitas seperti 
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pada persimpangan dan terhenti karena lampu merah. Secara matematis dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 

T = TT + TG ……………………..…………………………………............. (2) 

dimana: 

TT = Tundaan lalu-lintas rata-rata  

TG = Tundaan geometri rata-rata  

Kedua jenis tundaan tersebut menyebabkan adanya tambahan waktu pada 

suatu perjalanan atau ada waktu yang hilang. Beberapa definisi tentang 

tundaan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tundaan berhenti (stopped delay), adalah waktu saat kendaraan berada 

dalam kondisi stationer akibat adanya aktifitas di persimpangan.  

2. Tundaan kemacetan (congestion delay), yaitu yang meliputi tundaan 

akibat antrian dan yang disebabkan oleh kendaraan yang mengurangi 

kecepatan karena interaksi dengan kendaraan lainnya. tundaan ini dapat 

diukur dengan menghitung selisih antara journey time dan travel time 

yang diinginkan. 

Total kendaraan yang diperhitungkan termasuk geometrik delai dan vehicle 

interaction delay. Penundaan karna berhenti menimbulkan selisih waktu 

antara kecepatan perjalanan ( journey speed ) dan kecepatan bergerak ( 

running speed ). (MKJI,1997).  

Tundaan didefinisikan sebagai tambahan waktu perjalanan saat melalui 

pertemuan sebidang jalan dan jalan rel. komponen tundaan terdiri dari 
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perlambatan kendaraan, berhentinya kendaraan, dan percepatan kembali pada 

kondisi kecepatan semula, yang terjadi akibat penutupan pintu perlintasan 

saat kereta lewat dan pada saat pintu dibuka (akibat kondisi geometrik daerah 

perlintasan). Sehingga nilai tundaan dapat dirumuskan  sebagai berikut : 

Ts = t2 – t1.....................................................................................................(3) 

dimana : 

Ts = Tundaan (detik) 

t2  = Waktu tempuh saat palang ditutup (detik) 

t1 = Waktu tempuh saat palang dibuka (detik) 

 

K. Panjang Antrian 

 

       Panjang antrian adalah jumlah waktu dimana kendaraan yang melaju dengan 

kecepatan tinggi yang antri di belakang kendaraan yang melaju dengan 

kecepatan rendah selama dalam perjalanan. 

       Antrian dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997, didefinisikan sebagai 

jumlah kendaraan yang antri dalam suatu pendekat simpang dan dinyatakan 

dalam kendaraan atau satuan mobil penumpang. Sedangkan panjang antrian 

didefinisikan sebagai panjang antrian kendaraan dalam suatu pendekat dan 

dinyatakan dalam satuan meter. 

Jumlah kendaraan yang mengalami antrian digambarkan oleh proyeksi 

vertikal segitiga antrian. Kendaraan pertama yang mengalami antrian adalah 

kendaraan yang datang setelah pintu ditutup. Semua kendaraan yang datang 

selama pintu ditutup sama seperti yang datang pada saat pintu dibuka tetapi 

sebelum terjebak antrian mengalami proses antrian dan dipaksa untuk 
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berhenti atau menurunkan kecepatannya. 

Panjang antrian digambarkan oleh jarak vertikal melalui segitiga. Pada saat 

awal pintu ditutup, panjang antrian meningkat dari nol sampai nilai 

maksimum di akhir waktu penutupan. Kemudian panjang antrian berkurang 

sampai garis kedatangan berpotongan dengan garis pelayanan (panjang 

antrian menjadi nol). Hal ini berlangsung sampai periode waktu penutupan 

pintu perlintasan kembali. 

Menurut Prayogo (1999) menyebutkan dalam melakukan pengamatan dari 

kondisi antrian kendaraan, akan terlihat bahwa pengemudi kendaraan akan 

menghentikan kendaraannya dengan suatu jarak yang bervariasi dari stop line 

sampai kendaraan terakhir dari antrian. Panjang antrian diukur dimulai saat 

pintu lintasan ditutup sampai pintu lintasan dibuka, untuk menghitung 

panjang antrian adalah sebagai berikut : 

NQ = ∑n/n .....................................................................................................(4) 

dimana : 

NQ = Jumlah antrian rata-rata (smp) 

∑n  = Jumlah keseluruhan kendaraan dalam antrian (smp) 

n    = Jumlah lintasan ditutup 

 

L. Penelitian Terdahulu 

 

Hadis (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui besarnya tundaan dan 

panjang antrian akibat penutupan pintu pada masing-masing jalur dan 

mengetahui besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan pada masing-masing 
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jalur pendekat perlintasan akibat penutupan pintu perlintasan kereta api. 

Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa lama tundaan dan panjang antrian rata-rata yang terjadi 

pada Jalan Urip sumaharjo sebesar 429.647 detik dan 74.171 meter, dan besar 

tundaan dan panjang antrian Jalan HOS Cokroaminoto sebesar 257.763 detik 

dan 76.654 meter. Dan konsumsi BBM rata-rata akibat tundaan pada 

penutupan perlintasan kereta api sebesar 0,167 liter/smp atau sebesar 167,085 

cc/smp. 

 

Amal (2003) melakukan penelitian untuk mengetahui besarnya tundaan dan 

panjang antrian kendaraan yang terjadi akibat pengaruh penutupan perlintasan 

kereta api, melakukan identifikasi karakteristik tundaan dan panjang antrian 

yang terjadi akibat variasi penutupan pintu perlintasan kereta api, 

memformalasikan pengaruh penutupan perlintasan kereta api terhadap 

tundaan dan panjang antrian kendaraan pada kondisi variasi arus lalu lintas 

yang ada, mencari model yang sesuai untuk menggambarkan hubungan 

tundaan dan panjang antrian kendaraan pada masing-masing lajur yang 

ditinjau. Teknik analisis menggunakan analisis data uji model matematis dan 

statistik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa durasi penutupan pintu 

perlintasan kereta api memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

besarnya tundaan dan panjang antrian kendaraan untuk masing masing lajur 

pendekat, besarnya tundaan akibat pengaruh penutupan pintu kereta api dari 

arah malang-surabaya yang terbesar adalah 900 detik / kendaraan yang terjadi 

di lajur dua, sedangkan dari arah surabaya-malang terbesar adalah 968 detik / 
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kendaraan yang terjadi di lajur satu, panjang antrian  malang-surabaya 

terbesar 184 meter sedangkan surabaya-malang adalah 164 meter. 

 

Suwardi, dkk (2006) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat 

pelayanan, menganalisis besar tundaan (delay), antrian, besar kerugian saat 

kereta api melintas. Teknik analisis menggunakan metode analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pelayanan di Ledok Sari  rata-

rata C dan B, besar tundaan delay saat kereta api melintas rata-rata 178,85 

detik, jumlah antrian ke arah selatan rata-rata 36.5 smp/lintasan, ke arah utara 

39.0 smp/lintasan, jumlah tundaan ke utara dan selatan 239.34 smp jam/hari 

atau 86162.4 smp jam/tahun. Kerugian waktu bila dihitung dengan rupiah 

sebesar Rp. 3.446.498.000,-/tahun, kerugian BBM Rp. 39.317.400,-/tahun, 

kerugian waktu dan BBM sebesar Rp. 3.485.815. 400/tahun. Dalam kurun 

waktu 10 tahun kerugian sebanyak Rp. 34.858.154.000/10 tahun. 

   

 



  

 

 

BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Umum 

 

       Metodologi penelitian merupakan suatu cara peneliti bekerja untuk   

memperoleh data yang dibutuhkan yang selanjutnya akan digunakan untuk 

dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian 

ini perlu diarahkan melalui survei lapangan guna mendapatkan data primer 

serta survei kepada instansi terkait guna mendapatkan data sekunder. 

 

B. Persiapan Penelitian 

 

       Persiapan penelitian adalah tahapan yang dilakukan sebelum peneliti 

melakukan penelitian langsung ke lapangan. Persiapan penelitian terdiri dari:  

1. Studi Literatur 

     Mengadakan studi literatur, baik pada buku-buku yang membahas tentang 

transportasi maupun pada jurnal dan penelitian tentang transportasi yang 

telah dilakukan, guna memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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2. Survei 

     Pada  penelitian  ini  dilakukan  survei  lapangan  untuk  mendapatkan data 

Geometrik jalan, waktu tunda, dan panjang antrian kendaraan. 

 
3. Melakukan Survei Pendahuluan 

     Sebelum dilakukan penelitian yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan 

survei pendahuluan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian.  

    Adapun tujuan dilakukannya survei pendahuluan, yaitu : 

a. Menentukan lokasi pengamatan pada saat survei sebenarnya. 

b. Mengamati kondisi operasi di lapangan untuk menentukan metode 

survei yang harus dilakukan. 

c. Menentukan lokasi dan jam yang sesuai untuk survei volume lalu lintas, 

kecepatan, waktu tempuh, waktu tunda dan panjang antrian 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

       Penelitian ini dilakukan di ruas jalan dari persimpangan Jalan Urip 

Sumoharjo  sampai  Kimaja  sepanjang  ±  550 m  dengan  arah peninjauan 

survei yaitu Jalan Urip sumaharjo – Jalan Simpang Urip sumaharjo, Jalan 

Simpang Urip Sumoharjo – Kimaja, Jalan Kimaja – Simpang Urip 

Sumaharjo, dan Jalan kimaja – Jalan Simpang Urip Sumaharjo, sehingga 

terbagi menjadi dua segmen ruas jalan untuk mengetahui jarak (s) dan waktu 
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(t) yang dilakukan selama beberapa kali putaran dalam kurun waktu tertentu, 

dengan gambar denah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Denah Lokasi Survei Segmen I dan Segmen II 

1. Pencatatan arus lalu lintas kendaraan dilakukan saat jam sibuk dipagi hari   

dan sore hari. Untuk pengumpulan data waktu tundaan dan panjang 

antrian, waktu penelitian dilakukan pada saat jam sibuk (dimana terdapat 

volume lalu lintas padat / maksimum), yakni dipagi hari( pukul 06.00 – 

10.00 WIB) dan sore hari (Pukul 15.00 – 18.00 WIB). Pengambilan data 

selama 2 hari dikarenakan 1 hari pengambilan data saat pagi dan 1 hari 

pengambilan data saat sore. 

2. Pengambilan data dilakukan pada waktu mulai memasuki jam sibuk 

(peak hour) saat palang pintu kereta api dibuka dan ditutup.  
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

 

       Pengumpulan data primer dilakukan dengan survei pada lokasi penelitian. 

Untuk pengumpulan data waktu tundaan dan panjang antrian kendaraan 

dibutuhkan surveyor untuk masing-masing titik pengamatan. Untuk surveyor 

data waktu tundaan dibutuhkan 2 orang pada titik pengamatan, sedangkan 

untuk surveyor panjang antrian kendaraan dibutuhkan 2 orang surveyor 

lainnya.  

 
Prosedur pengumpulan data waktu tundaan dan panjang antrian kendaraan 

yaitu : 

1. Survei Kondisi dan Geometrik Jalan 

     Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan data umum mengenai 

kondisi dari geometrik jalan yang bersangkutan.  

     Data yang diperoleh dari survei ini adalah :  

a) Informasi tentang geometri jalan 

b) Awal ruas dan akhir dari survei ini harus jelas dan sesuai dengan ruas 

yang ditetapkan pada survei lainnya. 

c) Data yang diperoleh dicatat dalam formulir 

2. Survei geometri dilakukan untuk mengetahui ukuran – ukuran penampang       

melintang jalan, panjang ruas jalan, median jalan, bahu jalan, serta 

berbagai fasilitas pelengkap yang ada, sehingga bisa didapatkan kapasitas 

dari jalan yang diteliti.  Survei ini dilakukan pada keadaan sangat sepi 
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sehingga tidak mengganggu lalu – lintas dan menjamin keamanan 

surveyor dari kecelakaan. 

3. Titik pengamatan pertama pengumpulan data waktu tundaan yaitu di Jalan 

Simpang Urip Sumoharjo – Kimaja, Jalan Kimaja – Simpang Urip 

Sumaharjo, Jalan Urip Sumaharjo – Simpang Urip Sumaharjo, dan Jalan 

Simpang Urip Sumaharjo – Urip Sumaharjo, dilakukan selama 5 kali saat 

palang pintu kereta api dibuka dan 5 kali saat palang pintu kereta api 

ditutup dengan bantuan 2 orang surveyor, untuk mengamati waktu tundaan 

kendaraan digunakan bantuan stopwatch dan pemilihan moda yang akan 

diamati lalu mengikuti moda kendaraan yang akan diamati, surveyor 

mencatat waktu dari kendaraan yang melewati titik pengamatannya dan 

langsung memberitahu kepada surveyor di titik pengamatan selanjutnya 

dengan menggunakan handy talkie atau handphone. 

4. Titik pengamatan kedua untuk mengamati panjang antrian kendaraan di 

Jalan Simpang Urip Sumoharjo – Kimaja, Jalan Kimaja – Simpang Urip 

Sumaharjo, Jalan Urip Sumaharjo – Simpang Urip Sumaharjo, dan Jalan 

Simpang Urip Sumaharjo – Urip Sumaharjo dengan 2 orang surveyor, 

penghitungan dilakukan 5 kali saat palang pintu kereta api dibuka dan 

palang pintu kereta api ditutup, pengumpulan data ini menggunakan 

meteran untuk mengukur panjang antrian kendaraan dan kamera video 

untuk merekam kendaraan yang melintasi daerah tersebut jika diperlukan. 

Sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan cara meminta data kepada 

BPS Lampung. 



34 

 

E. Alat Penelitian 

 

       Peralatan yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Formulir dan pulpen yang digunakan untuk mencatat data-data yang 

diperlukan. 

2. Stopwatch untuk menghitung waktu tundaan kendaraan. 

3. Meteran dipergunakan untuk mengukur panjang antrian kendaraan. 

4. Kamera digital digunakan untuk merekam kendaraan yang melintasi titik 

pengamatan. 

 

F. Metode Inventaris Data 

       Maksud dari tahap inventaris data itu sendiri adalah untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan sebagai bahan masukan (input) untuk tahap analisis. Dalam 

pengumpulan data penelitian yaitu : 

Pengumpulan Data Primer,  yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya atau langsung dari lapangan dengan menggunakan kamera video 

sebagai alat perekam, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara 

survey, seperti : 

1.  Data Geometri  

2. Waktu Tundaan kendaraan 

3. Panjang Antrian kendaraan 
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Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 
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Data Sekunder 

    

         Data Primer 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

       Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terjadinya tundaan dan panjang antrian yang cukup besar yakni 

didapatkan nilai tertinggi pada segmen I pukul 17:50 WIB yaitu dari arah 

Jl. Simpang Urip Sumaharjo ke Jl. Kimaja 352 detik dengan panjang 

antrian 258 meter, dan pada segmen II pukul 09:36 WIB yaitu dari arah Jl. 

Kimaja ke Jl. Simpang Urip Sumaharjo 249 detik dengan panjang antrian 

130 meter, sehingga mengakibatkan kemacetan yang akan menganggu 

arus lalu lintas di Jl. Simpang Urip Sumaharjo-kimaja. 

2. Saat pagi hari tundaan dan panjang antrian tertinggi yaitu berada di 

segmen II, sedangkan saat sore hari tundaan dan panjang antrian tertinggi 

yaitu berada di segmen I. 

3. Apabila panjang antrian di Jl. Urip Sumaharjo melewati Jl. Pajajaran dan 

yang ke arah Jl. Kimaja melewati jembatan maka akan terjadi kemacetan 

yang cukup parah karena banyaknya Weaving atau Jalinan.  
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B. Saran 

 

       Dari beberapa hasil analisa dan kesimpulan yang diperoleh menunjukkan 

bahwa ruas Jl. Simpang Urip Sumaharjo-Kimaja merupakan ruas jalan yang 

rawan akan kemacetan yang diakibatkan adanya lintasan kereta api, sehingga 

muncul beberapa saran yang penulis berikan untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadi, diantaranya : 

1. Diharapkan Pemda Lampung membuat Underpass di Jl. Urip Sumaharjo 

guna menertibkan kendaraan yang melintas agar tidak terganggu saat 

kereta api melintas yang mengakibatkan masalah kemacetan yang terjadi 

di ruas jalan tersebut.  

2. Untuk melakukan penelitian perlu adanya pemahaman terlebih dahulu 

terhadap topik dan judul yang akan diteliti. Perlu dilakukan survei 

pendahuluan yang benar, membaca banyak referensi dan memahami 

penelitian dengan benar agar dalam pengolahan datanya tidak terjadi 

kesalahan yang dapat menghambat penyelesaian penelitian dan 

mendapatkan hasil yang benar pada penelitiannya. 

3. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk studi kasus 

kemacetan yang sama di lokasi yang berbeda sehingga dapat diketahui  

nilai tundaan dan panjang antrian akibat penutupan palang pintu kereta 

api di lokasi berbeda.  
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