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ABSTRAK
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PADA JALAN NASIONAL LAMPUNG

(Studi Kasus Bakauheni – Bandar Lampung – Terbanggi Besar)

Oleh

JESA ANGGARA

Perbedaan asal tujuan perjalanan mengakibatkan perbedaan volume dan
pola waktu terjadinya pergerakan pada ruas jalan. Sepanjang hari pada ruas jalan
terjadi fluktuasi arus lalulintas, seperti menjadi padat pada jam-jam tertentu dan
lengang pada saat lainnya.Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui
pola fluktuasi arus lalulintas di daerah studi pada waktu yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan yaitu berupa survei volume lalu lintas (LHR)
untuk melihat tingkat kepadatan kendaraan, kemudian survei geometrik jalan
berupa pengukuran lebar jalan. Penelitian dilakukan pada jalan Soekarno Hatta,
Kalianda Lampung Selatan (Depan Polisi Sektor Kalianda), jalan Soekarno
Hattta, Panjang Bandar Lampung  (Simpang PJR Panjang), dan Jalan Negara
Lampung Tengah (Simpang Terbanggi Besar).

Berdasarkan hasil perhitungan, Pola fluktuasi arus lalulintas pada setiap
arah dan ruas jalan memiliki jam puncak yang bervariasi tergantung pada hari dan
jenis aktivtas tataguna lahan yang dihubungkan, dimana pada hari kerja jam
puncak terjadi pada pukul 07.00 hingga pukul 08.00 dan pada sore hari terjadi
pada pukul 16.00 hingga pukul 17.00. Pada hari minggu jam puncak terjadi lebih
bervariasi. Untuk Menghindari ruas-ruas jalan utama untuk mencapai tujuan
perjalanan pada saat terjadinya jam puncak merupakan hal yang dapat dipilih oleh
pemakai jalan untuk mengurangi kemacetan dan menghemat waktu.

Kata kunci : fluktuasi arus lalulintas, volume lalu lintas



ABSTRACT

TRAFFIC FLOW FLUCTUATION ANALYSIS
ON NATIONAL ROAD OF LAMPUNG

(Case Study Bakauheni-Bandar Lampung-Terbanggi Besar)

By:

Jesa Anggara

Differences of origin of travel destinations lead to differences in the volume and
time pattern of the movement of the road segment.  Throughout the day on the road there
are fluctuations in traffic flow, such as being solid at certain hours and quiet at other
times.  The purpose of this research is to know the fluctuation pattern of traffic flows in
different regions of time.

The research was conducted in the form of traffic volume survey (LHR) to see
vehicle density level, then road geometric survey in the form of measurement of road
width.  The research was conducted on Sukarno Hatta street, Kalianda South Lampung
(in Front of Kalianda Police Station), Soekarno Hattta Street, Panjang, Bandar Lampung (
PJR Panjang Intersection), and Negara Street Central Lampung (Terbanggi Besar
Intersection).

Based on the calculation, the fluctuation pattern of the traffic flows in each
direction and the road segment has peak hours that vary depending on the day and type of
connected land use activity, which on the working day peak hour occurs at 07.00 to 08.00
and in the afternoon happened from 16.00  to 17.00.  On Sunday the peak hour is more
varied. To avoid the major road segments to reach travel destinations during peak hours is
a matter that can be chosen by road users to reduce congestion and save time.

Keywords : Traffic Flow fluctuation, Traffic Volume.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan tingkat

pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan yang relative tinggi.

Bertambahnya jumlah penduduk dan kendaraan juga disertai pertambahan

prasarana transportasi mengakibatkan ruang dan waktu pergerakann

manusia, barang dan kendaraan semakin meningkat dan bervariasi.

Tidak dapat dipungkiri, Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang utama

Pulau Sumatera dengan Jalan Nasional Lampung (Bakauheni - Bandar

Lampung - Terbanggi Besar), sebagai salah satu jalan lintas utama Provinsi

Lampung. Jalan Nasional Lampung (Bakauheni - Bandar Lampung -

Terbanggi Besar) merupakan jalan luar kota yang dilintasi variasi kendaraan

sepeda motor, kendaraan ringan dan kendaraan berat.

Sebagai salah satu jalan lintas utama Provinsi Lampung, arus perpindahan di

Jalan Nasional Lampung (Bakauheni – Bandar Lampung – Terbanggi

Besar) sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Lampung.  Oleh sebab itu perlu dilakukan pemecahan masalah pada ruas

jalan tersebut agar perpindahan barang dan jasa semakin cepat sehingga

memicu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.



2

Perbedaan asal tujuan perjalanan mengakibatkan perbedaan volume dan

pola waktu terjadinya pergerakan pada ruas jalan. Sepanjang hari pada ruas

jalan terjadi fluktuasi arus lalu lintas, seperti menjadi padat pada jam-jam

tertentu dan lengang pada waktu lainnya.

Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam

berkendara, meningkatnya waktu perjalanan, biaya operasional berkendara

bertambah dan dapat menimbulkan kemacetan. Berdasarkan hal tersebut,

banyak dilakukan penelitian dan survey volume arus lalu lintas yang

bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi berdasarkan

fluktuasi arus lalu lintas.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan baik umum maupun

bukan umum maka beban lalu lintas pada jaringan jalan yang telah ada akan

bertambah dan menimbulkan masalah lalu lintas. Bagi provinsi-provinsi

besar dan yang sedang berkembang seperti Provinsi Lampung masalah lalu

lintas memiliki sifat yang kompleks dan salah satunya timbulnya kemacetan

pada ruas ruas jalan utama yang menghubungkan tata guna lahan yang

berbeda.

Beberapa ruas jalan yang menunjukan kondisi tersebut antara lain Jalan

Soekarno Hatta, (Depan Polisi Sektor Kaianda), Jalan Soekarno Hatta,

(Simpang PJR Panjang), dan Jalan Negara Lampung Tengah. Dimana ruas –

ruas jalan tersebut menghubungkan pergerakan tata guna lahan yang

berbeda sehingga menyebabkan pergerakan manusia.



3

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan populasi serta peningkatan sosial ekonomi mengakibatkan

peningkatan aktivitas yang kemudian berimplikasi pada peningkatan

masalah transportasi. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis

melakukan studi terhadap kondisi arus lalu lintas pada ruas-ruas jalan utama

di Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pola fluktuasi arus lalu lintas di daerah studi pada

waktu yang berbeda.

2. Untuk mengetahui kapan terjadinya arus dalam keadaan puncak dimana

nilai komulatif arus lalu lintasnya paling tinggi.

3. Menentukan nilai Peak Hour Factor (PHF) sebagai indikator fluktuasi

arus lalu lintas.

1.4 Batasan Masalah

Untuk meberikan ruang lingkup yang jelas dan lebih terarah, maka studi ini

dibatasi pada beberapa hal antara lain :

1. Lokasi studi dilakukan di beberapa jalan antara lain :

 Jalan Soekarno Hatta, Kalianda Lampung Selatan (Depan Polisi

Sektor Kalianda)
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 Jalan Soekarno Hattta, Panjang Bandar Lampung  (Simpang PJR

Panjang)

 Jalan Negara Lampung Tengah (Simpang Terbanggi Besar)

2. Yang menjadi objek studi adalah jumlah kendaraan yang melintasi ruas –

ruas jalan yang diamati.

3. Cara pengambilan data adalah dengan survey jumlah kendaraan.

4. Perhitungan arus lalu lintas menggunakan Manual Kapasistas Jalan

Indonesia (MKJI).

5. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

Sekunder diambil dari P.T. Hutama Karya (Persero) yaitu  data survey

lalu lintas yang telah dilakukan pada tanggal 29 Febuari 2016 sampai 6

Maret 2016.

6. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa

pengukuran geometrik jalan dilokasi studi pengamatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi tentang fluktuasi arus lalu lintas yang terjadi di

ruas Jalan Nasional Lampung.

2. Meberikan kemungkinan agar pengemudi kendaraan menggunakan jalan

alternatif sebagai solusi menghindari kemacaten pada saat jam puncak.

3. Dari hasil analiasa data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pihak terkait untuk mengambil kebijakan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 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:

2.1.1 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 Soekarno Hatta, Kalianda (Depan Polisi Sektor

Kalianda) adalah jalan empat lajur dua arah tanpa median (4/2 D), dan

pada Jalan Soekarno Hattta, Panjang Bandar Lampung  (Simpang PJR

Panjang) adalah jalan empat lajur dua arah dengan median (6/2 D).
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2.1.2 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 kendaraan. Lebar jalur lalu lintas merupakan bagian jalan yang

paling menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan.

2.1.3 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.

2.1.4 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
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2.2 Fluktuasi Arus Lalulintas

Volume arus lalulintas bervariasi pada periode bulanan, harian, jam dan

menit. Hal ini sangat penting untuk dimengerti oleh seorang analis lalulintas

terutama pada saat mengestimasi nilai arus lalulintas pada suatu periode

waktu berdasarkan nilai arus lalulintas pada periode waktu yang lain. (May

Adolf D., 1990)

Fluktuasi arus lalulintas pada periode waktu yang lebih pendek  akan terlihat

lebih jelas jika dibandingkan dengan fluktuasi arus lalulintas pada periode

waktu yang panjang. Hal ini disebabkan adanya variasi arus lalulintasnya

yang lebih tinggi. Periode waktu yang dapat menggambarkan variasi arus

lalulintas yang lebih tinggi adalah periode waktu menitan.

Ada tiga penggolongan pola fluktuasi arus lalulintas dalam menitan , antara

lain :

1. Random Traffic Flow, yaitu pola yang pola yang terjadi ketika arus

lalulintas sangat rendah jika dibandingkan dengan kapasitas ruas jalan

yang dipakai dan pola munculnya kebutuhan arus lalulintas tidak teratur

(acak). Pola ini sering dijumpai pada jalan luar kota yang bervolume

lalulintas rendah, dimana semua kendaraan melintasi ruas jalan secara

bebas dan tidak ada interaksi dengan kendaraan lain

2. Intermedieate Traffic Flow, yaitu pola yang terbentuk ketika arus lalulintas

tidak melebihi kapasitas ruas jalan dan kedatangan arus tidak acak, akan

tetapi lebih cendrung lebih teratur. Arus yang terjadi pada kondisi
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sedang dan beberapa kendaraan mengalami interaksi dengan kendaraan

lain, dan beberapa lainnya tidak.

3. Constant Traffic flow, yaitu pola yang terjadi jika arus lalulintas mendekati

atau melebihi kapasitas jalan. Pola ini banyak dijumpai pada jalan - jalan

dalam kota dan terjadi pada periode jam puncak pagi dan sore.

Untuk mennganalisa keadaan dimana suatu arus termasuk dalam salah satu

pola fluktuasi tersebut, digunakan jam puncak dana atau peak hour factor

(PHF). PHF merupakan indikator fluktuasi arus lalulintas dalam periode

waktu menitan. PHF didefinisikan sebagai perbandingan antara total arus

lalulintas dalam satu jam dengan arus lalulintas puncak menitan selama satu

jam yang sama.

Jika digunakan periode perhitungan arus lalulintas dalam 15 menit, maka

nilai PHF didapat melalui persamaan :

PHF = …………………………………………………………(1)

Dimana : V15 =  Nilai arus 15 menitan tertinggi dalam satu jam

V60 =  Nilai arus total dalam satu jam yang sama

PHF = Peak Hour Factor

Nilai PHF berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar fluktuasi arus lalulintas

selama satu jam, maka nilai PHF semakin kecil dan mendekati 0. Jika

digambarkan dalam grafik maka kondisi ini cendrung curam. Jika fluktuasi

arus lalulintas  selama satu jam semakin kecil, maka nilai PHF semakin besar

dan mendekati 1. Kondisi ini cenderung datar jika digambarkan pada grafik.

Nilai PHF untuk ketiga penggolangan pola fluktuasi arus lalulintas diatas

dapat dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Nilai PHF pada pola fluktuasi arus lalulintas

No Pola Fluktuasi Arus Lalulintas Nilai PHF

1 Random Traffic Flow 0,00 - 0,079

2 Intermediate Traffic Flow 0,80 – 0,89

3 Constant Traffic Flow 0,90 – 0,99

Sumber : May Adolf., (1990)

2.3 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.

2.3.1 Volume (Q)

Volume adalah jumlah kendaraan yang melewati satu titik pengamatan

selama periode waktu tertentu. Volume kendaraan dihitung berdasarkan

persamaan :

T

N
Q  …………………………………………………………..(2)

dengan :
Q = volume (kend/jam)
N = jumlah kendaraan (kend)
T = waktu pengamatan (jam)
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Penggolongan tipe kendaraan untuk jalan perkotaan berdasarkan MKJI

1997 adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan ringan (LV) yaitu kendaraan bermotor ber as dua

dengan 4 roda dan dengan jarak as 2,0-3,0 m (meliputi : mobil

penumpang, mini bus, pick-up, oplet dan truk kecil).

2. Kendaraan berat (HV) yaitu kendaraan bermotor dengan biasanya

lebih dari 4 roda dengan jarak as lebih dari 3,5 m, (meliputi : bus,

truk 2 as, truk 3 as).

3. Truk besar (LB) yaitu truk tiga gandar dan truk kombinasi dengan

jarak gandar (gandar oertama dan gandar kedua) < 3,5 m (sesuai

system klasifikasi Bina Marga)

4. Bis besar (LT) yaitu bis dengan dua atau tiga gandar dengan jarak

as 5,0-6,0 m.

5. Sepeda Motor (MC) yaitu kendaraan bermotor dengan 2 atau 3

roda (meliputi : sepeda motor dan kendaraan roda 3).

6. Kendaraan tak bermotor (UM) dimasukkan sebagai kejadian

terpisah dalam faktor penyesuaian hambatan samping. Kendaraan

beroda yang menggunakan tenaga manusia atau hewan (termasuk

sepeda, becak, gerobak)

Nilai volume lalulintas mencerminkan komposisi lalulintas, dengan

menyatakan arus kendaraan diubah menjadi satuan mobil penumpang

(smp) dengan menggunakan faktor ekivalensi mobil penumpang (emp).
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2.3.2 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

(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 = C
O

x FC
W

x FC
SP

x FC
SF

(smp/jam)
……………………………………………….

(3)

dengan :
C =  Kapasitas (smp/jam)
C

O
= Kapasitas dasar (smp/jam)

FC
W

=  Faktor penyesuaian akibat lebar jalan

FC
SP

=  Faktor penyesuaian pemisah arah

FC
SF

=  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 1 sebagai

berikut:
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Tabel 2.2. Kapasitas Dasar (CO) Jalan Luar Kota

Tipe jalan Kapasitas dasar
(smp/jam)

Catatan

Empat-lajur terbagi atau Jalan satu-arah 1900 Per lajur
Empat-lajur tak-terbagi 1700 Per lajur
Dua-lajur tak-terbagi 3100 Total dua arah

(MKJI, 1997)

Faktor penyesuaian untuk lebar jalan (FCW) adalah faktor

penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat lebar jalan. Faktor

penyesuaian lebar jalan ditentukan berdasarkan lebar jalan efektif yang

dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Jalan (FCW)

Tipe Jalan Lebar efektif jalur lalu
lintas (Wc) (m)

FCW

Empat-lajur terbagi atau

Jalan satu-arah

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

(MKJI, 1997)

Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah (FC
SP

) adalah

faktor penyesuaian kapasitas dasar akibat pemisah arah lalu lintas.
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Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping (FC
SF

)

adalah faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat hambatan

samping, seperti pada Tabel 3 berikut :

Tabel 2.4. Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping
(FCSF)

Tipe
Jalan

Kelas
hambatan
samping

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu
(FCSF)

Lebar bahu efektif Ws

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥2,0

4/2D

VL 0,99 1 1,01 1,03
L 0,96 0,97 0,99 1,01
M 0,93 0,95 0,96 0,99
H 0,90 0,92 0,95 0,97

VH 0,88 0,90 0,93 0,96

4/2
UD
2/2
UD

VL 0,97 0,99 1,00 1,03
L 0,93 0,95 0,97 1,01
M 0,88 0,91 0,94 1,00
H 0,84 0,87 0,91 0,95

VH 0,80 0,83 0,88 0,93
(MKJI, 1997)

2.3.3 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.

C

Q
DS  ..............................................................................(4)

dengan :
DS = Derajat kejenuhan
Q   = Arus lalu lintas (smp/jam)
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C   = Kapasitas (smp/jam)

Derajat kejenuhan digunakan untuk menganalisis perilaku lalu lintas.

2.3.4 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:

1. Kondisi Fisik dan Operasi

a. 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.

b. 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
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menampung kendaraan tersebut jika tidak tersedia maka kapasitas

jalan tersebut akan berkurang.

c. 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 di kota-kota di Indonesia, kebanyakan

pada pengoperasian jalan satu arah jarang dijumpai adanya

gerakan membelok, sehingga tidak menyebabkan berkurangnya

kapasitas suatu jalan.

2. 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.
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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 5.

Tabel 2.5. Karakteristik Tingkat Pelayanan

V/C RASIO Tingkat Pelayanan
Keterangan

Jalan

< 0.60 A
Arus lancar, volume rendah, kecepatan

Tinggi

0.60 - 0.70 B
Arus stabil, kecepatan terbatas, volume

sesuai untuk jalan kota

0.70 - 0.80 C
Arus stabil, kecepatan dipengaruhi oleh

lalu lintas, volume sesuai untuk jalan kota

0.80 - 0.90 D
Arus mendekati tidak stabil, kecepatan

Rendah

0.90 - 1.00 E
Arus tidak stabil, kecepatan rendah,

volume padat atau mendekati kapasitas

> 1.00 F
Arus yang terhambat, kecepatan

rendah,volume diatas kapasitas, banyak
berhenti.

(Tamin dan Nahdalina, Jurnal Perencanaaan Wilayah dan Kota, 1998)

2.4 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).
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EMP didefinisikan sebagai faktor yang menunjukkan berbagai tipe kendaraan

dibandingkan kendaraan ringan sehubungan dengan pengaruh terhadap

kecepatan kendaraan ringan dalam arus lalu lintas (untuk mobil penumpang

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

2.5 Kemacetan

Kemacetan adalah terjadinya penumpukan atau antrian kendaraan suatu ruas

jalan yang terjadi karena ruas jalan sudah mulai tidak mampu lagi 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.

2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Menurut Muhammad Kasan dalam skripsinya yang berjudul “Analisis

Fluktuasi Arus Lalu Lintas Di Kota Palu (Studi Kasus Kota Palu Bagian

Barat), Universitas Tadulako 2011, “Fluktuasi arus lalu lintas pada

jaringan jalan perkotaan yang berada di wilayah kota palu bagian barat

pada hari kerja dan akhir pekan dengan pengamatan waktu 24jam, maka

dapat disimpulkan:

a. Pada jalan arteri sekunder, pada hari kerja jam puncak terjadi pada

pukul 16.00 – 17.00 dengan jumlah arus lalu lintas sebanyak 2.168

smp/jam, sedangkan pada akhir pekan jam puncak terjadi pada pukul
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08.00 – 09.00 dengan jumlah arus lalu lintas sebanyak 2.330

smp/jam.

b. Pada jalan kolektor sekunder, pada hari kerja jam puncak terjadi

pada pukul 07.00 – 08.00 dengan jumlah arus lalu lintas sebanyak

1.928 smp/jam, sedangkan pada akhir pekan jam puncak terjadi pada

pukul 16..00 – 17.00 dengan jumlah arus lalu lintas sebanyak 1.638

smp/jam.
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III.  METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bekerja untuk mendapatkan data

yang dibutuhkan, selanjutnya akan digunakan untuk analisa sehingga

memperoleh kesimpulan yang ingin dicapai. Metode penelitian ini bertujuan

untuk mempermudah pelaksanaan dalam melakukan penelitian untuk

memperoleh pemecahan masalah dengan maksud dan tujuan yang telah

diteteapkan secara sistematis.

Metodologi yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan

mengumpulkan literatur yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat

dijadikan sebagai data sekunder. Setelah pengumpulan literatur kemudian

dilakukan survey lapangan yang berhubungan dengan penelitian untuk

mendapatkan data–data primer.

Setelah itu melakukan analisa kinerja jalan berdasarkan Manual Kapasitas

Jalan Indonesia (MKJI) 1997 dengan data yang diperoleh, sehingga di dapat

volume lalu lintas, arus lalulintas, jam puncak, menghitung nilai Peak Hour

Factor (PHF), kapasitas jalan, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan

kendaraan yang melintas di Jalan Nasional Lampung (Bakauheni - Bandar

Lampung – Terbanggi Besar ).
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3.2 Lokasi Penelitian

Gambar 3.1 Jaringan Jalan Nasional Provinsi Lampung

Lokasi penelitian ini dilakukan pada 3 titik survey yaitu:

1. Jalan Soekarno Hatta, Kalianda, Lampung Selatan di Ruas Jalan Depan

Polisi Sektor Kalianda.

2. Jalan Soekarno Hatta, Panjang, Bandar Lampung, di Ruas Jalan

Simpang PJR.

3. Jalan Negara Lampung Tengah, Terbanggi Besar, di Ruas Jalan

Simpang Terbanggi.

Pemilihan pada tiga titik lokasi survey tersebut karena akan dibangun Tol

Sumatra yang melalui Jalan Lintas Tengah provinsi Lampung. Sehingga

data fluktuasi arus lalulintas di daerah tersebut akan sangat bermanfaat

untuk mengetahui perkiraan pengguna Tol melalui jalur ini.

Titik 3 Titik 2 Titik 1

Lintas Timur

Lintas  Tengah

Pengubung Lintas
Timur dan Tengah
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3.3 Pelaksanaan Penelitian

3.3.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Waktu Penelitian

dilakukan selama 7 hari yaitu dimulai  pada  hari senin tanggal 29

pukul 06.00 WIB sampai dengan hari senin tanggal 6 Maret 2016

pukul 00.00 WIB.

3.3.2 Peralatan Penelitian

Peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini meliputi :

a. Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua hasil penelitian.

b. Stop Watch untuk mengukur periode pengamatan kendaraan.

c. Meteran standar yang digunakan untuk mengukur panjangnya jalan

yang diteliti.

d. Jam tangan sebagai penunjuk waktu selama pelaksanaan survey.

e. Komputer sebagai alat untuk menghitung dan mengolah data.

3.4 Observasi Lapangan

Observasi lapangan ini dilakukan sebelum penelitian dimulai. Observasi ini

berfungsi untuk melihat permasalahan yang ada di lapangan serta

melakukan pemilihan lokasi pengamatan dan pemilihan hari pengamatan

yang tepat agar penelitian dapat berjalan baik.
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3.5 Prosedur Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan literatur baik

berupa artikel, jurnal – jurnal, dan penelitian tentang transportasi yang telah

dilakukan sebelumnya, buku-buku transportasi dan MKJI. Meminta data

survey lalulintas yang telah dilakukan pada tanggal 29 Febuari 2016 sampai

6 Maret 2016 kepada P.T. Hutama Karya (persero).

3.6 Prosedur Pengumpulan Data Primer

3.6.1 Survey Geometrik Jalan

Pengumpulan data geometrik jalan dilakukan dengan mengukur

panjang segmen jalan yang diteliti kemudian menentukan bagian per

segmen dan mengukur lebar jalan serta lebar bahu jalan. Dalam

pengumpulan data ini digunakan meteran sebagai alat bantu ukur.

3.7 Pengolahan Data

.Pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data sekunder dan data

primer terpenuhi. Pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan data

yang didapat dari survey yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan

MKJI 1997 tentang Jalan Luar Kota. Perhitungan yang dilakukan adalah

volume lalulintas, arus lalulintas, jam puncak, menghitung nilai Peak Hour

Factor (PHF), kapasitas jalan, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan
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3.8 Analisa Data

3.8.1 Arus Lalulintas

Arus lalulintas diperoleh dari hasil survey volume lalulintas dikalikan

dengan ekivalen mobil penumpang berdasarkan Manual Kapasitas

Jalan Indonesia 1997 (MKJI)

3.8.2 Fluktuasi Arus Lalulintas

Analisis fluktuasi arus lalulintas diperoleh dengan mengurutkan arus

lalu lintas yang diperoleh dari hasil volume lalu lintas yang melintas

dikali dengan emp berdasarkan hari dan jam survey sehingga

diperoleh hari dan jam puncak arus lalu lintas.

3.8.3 Menghitung Nilai PHF

1. Data yang dibutuhkan adalah jumlah kendaraan per jam yang

telah dikonversi ke dalam smp/jam.

2. Menentukan nilai PHF dengan menggunakan rumus …………(2)

3. Membuat grafik pola fluktuasi arus lalulintas pada masing –

masing ruas jalan yang menghubungkan tata guna lahan yang

berbeda.

3.8.4 Kapasitas Jalan

Hasil survey geometrik jalan berupa lebar jalan dan tipe jalan

digunakan untuk menentukan besarnya kapasitas jalan di lokasi

studi.
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3.8.5 Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan merupakan hasil bagi dari arus lalulintas dengan

kapasitas jalan.  Derajat kejenuhan ini mencerminkan tingkat

kemacetaan jalan.

3.8.6 Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat pelayanan jalan diperoleh setelah melakukan perhitungan

derajat kejenuhan jalan.  Dari kedua perhitungan tersebut kemudian

digolongkan tingkat pelayanan jalan.
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3.9 Bagan alir (Flow Chart)

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian

Observasi Lapangan

Pengambilan Data
(Survey)

Data Primer:

 Geometri Jalan

Data Sekunder:

 Data Survey P.T.
Hutama Karya

 Literatur

 MKJI 197

Spesifikasi

Pengolahan Data
Perhitungan Kinerja Jalan

 Arus Kendaraan
 Penutuan Jam Puncak
 Kapasitas
 Derajat Kejenuhan
 Tingkat Pelayanan (Level of

Service)

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Mulai

Identifikasi Masalah
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan  terhadap fluktuasi arus lalulintas

pada Jalan Nasional Di Lampung (Bakauheni - Bandar Lampung - Terbanggi

Besar) dapat disimpulkan bahwa :

1. Pola fluktuasi arus lalulintas pada setiap arah dan ruas jalan memiliki jam

puncak yang bervariasi tergantung pada hari dan jenis aktivitas tata guna

lahan yang dihubungkan, dimana pada hari kerja jam puncak terjadi pada

pukul 07.00 hingga pukul 08.00 dan pada sore hari terjadi pada pukul

16.00 hingga pukul 17.00 dimana aktivitas pergerakan orang menuju

rumah atau zona pemukiman. Pada hari minggu jam puncak terjadi lebih

bervariasi.

2. Fluktuasi arus lalulintas pada seluruh ruas jalan dalam ruang lingkup

pengamatan survey menunjukan pola yang relatif sama. Pada hari Senin

sampai hari Jum’at pola arus lalulintas cenderung sama dikarenakan

merupakan perulangan pergerakan harian, dan pada hari Sabtu dan

Minggu pergerakan arus lalulintas cendrung menurun dikarenakan

pergerakan lebih bersifat santai dan terlepas dari rutinitas.
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3. Pada Jalan Nasional Lampung (Bakuheni – Bandar Lampung – Terbanggi

Besar) sebagian besar ruas jalan berada dalam kondisi lalulintas yang

rendah (Random Traffic Flow) sampai sedang (Intermediate Traffic Flow).

5.2 Saran

Dari hasil dan pembahasan yang telah diperoleh maka penulis menyarankan :

a. Menghindari ruas-ruas jalan utama untuk mencapai tujuan perjalanan pada

saat terjadinya jam puncak merupakan hal yang dapat dipilih oleh pemakai

jalan untuk mengurangi kemacetan dan menghemat waktu.

b. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas jalan untuk menampung arus

lalulintas jika dipertimbangkan dengan pertumbuhan lalulintas pada masa

mendatang.

c. Perlu dilakukan penelitian dengan waktu yang lebih panjang untuk

mendapatkan data arus lalulintas harian atau mingguan yang lebih akurat.
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