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ABSTRAK 

 

Kajian Dampak Beroperasinya Mall Boemi Kedaton Terhadap Pola Pergerakan 

Lalu Lintas pada Kawasan Kedaton dan Sekitarnya 

 

Oleh 

 

Eva Riana 

 

 

Salah satu pusat perbelanjan besar di Kota Bandar Lampung adalah Mall Boemi 

Kedaton yang berlokasi di Jalan Teuku Umar - Sultan Agung No. 1. Bandar 

Lampung. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan perdagangan dan jasa skala 

internasional dan regional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2011-2030. Kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan pendidikan 

tinggi di sekitar Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong Meneng dan Rajabasa 

yang didalamnya terdapat beberapa universitas, sekolah-sekolah, tempat-tempat 

kursus dan bimbingan belajar yang memberikan pengaruh terhadap 

bangkitan/tarikan perjalanan pada Kawasan Kedaton dan sekitarnya. Pergerakan 

bangkitan dan tarikan tersebut akan mempengaruhi tingkat kinerja jalan yang ada 

saat ini sehingga dapat menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan lalu lintas 

dikarenakan volume lalu lintas yang melebihi kapasitasnya. Penelitian ini 

bertujuan mengukur kinerja lalu lintas untuk saat ini dan 5 tahun yang akan 

datang pada ruas jalan yang diperkirakan terkena dampak oleh adanya pusat 

kegiatan Mall Boemi Kedaton ditinjau dari nilai derajat kejenuhan (V/C Ratio). 

 

Dari hasil perhitungan dan analisa, dapat diketahui bahwa pembangunan Mall 

Boemi Kedaton tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja 

jaringan jalan di kawasan Kedaton dan sekitarnya untuk kondisi eksisting, hal ini 

terlihat dari tingkat pelayanan di semua ruas jalan pada wilayah kajian memiliki 

nilai V/C Ratio < 0,75. Sedangkan derajat kejenuhan rata-rata yang didapat dari 

analisa simpang bersinyal dan tidak bersinyal > 0,75 sehingga diperlukan 

optimalisasi kinerja persimpangan dengan cara perubahan waktu siklus 

persimpangan yang disesuaikan dengan volume lalu lintas dan manajemen 

persimpangan dimana persimpangan yang menggunakan sistem LTOR (Left Turn 

On Red) menjadi tanpa LTOR. Untuk 5 tahun kedepan, ruas jalan yang 

diperkirakan mengalami kinerja buruk adalah Jalan Sultan Agung, Jalan Urip 

Sumoharjo, Jalan Teuku Umar dan Jalan Pagar Alam, sedangkan untuk 

persimpangan akan ada permasalahan karena derajat kejenuhan > 1.   

 

Kata kunci: Kinerja Ruas Jalan, Derajat Kejenuhan, Tingkat Pelayanan Jalan 

   



 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

Impact Assessment of Operation Mall Boemi Kedaton Against Pattern of Traffic 

Movement in Kedaton Area and Surrounding 

 

By 

 

Eva Riana 

 

 

One of the major shopping centers in Bandar Lampung City is Mall Boemi 

Kedaton located at Jalan Teuku Umar - Sultan Agung No. 1. Bandar Lampung. 

This area is one of the international and regional trade and services areas that have 

been established with the Regional Regulation of Bandar Lampung City No. 10 

year 2011 about Spatial Planning for the Year 2011-2030. The area is also closed 

to the higher education area surrounding Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong 

Meneng and Rajabasa which have universities, schools, courses and tutoring that 

influence the rise / pull of travel in Kedaton and surrounding area . These 

movements affect the current level of road performance that caused traffic 

congestion and irregularity due to traffic volume exceeding capacity. This study 

aims to measure traffic performance for the present and 5 years to come on roads 

that are estimated to be affected by the existence of the center of Mall Boemi 

Kedaton in terms of the value of degree of saturation (V/C Ratio). 

 

Based on calculation and analysis, it can be seen that the development of Mall 

Boemi Kedaton has no significant impact on the performance of the road network 

in Kedaton and surrounding areas for the existing condition, it can be seen from 

the level of service in all road segments in the study area has a V/C Ratio < 0, 75. 

While the average degree of saturation obtained from signaled intersection 

analysis and not signaled > 0.75 so it is necessary to optimize the intersection 

performance by changing the junction cycle time that is adjusted to traffic volume 

and intersection management where the intersection using LTOR system (Left 

Turn On Red ) to be without LTOR. For the next 5 years, roads that are estimated 

to experience poor performance are Jalan Sultan Agung, Jalan Urip Sumoharjo, 

Teuku Umar Street and Jalan Pagar Alam, while for the intersection there will be 

problems due to the degree of saturation > 1. 

 

 

Keywords: Road Performance, Degree of Saturation, Level of Road Service 
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DAFTAR NOTASI 

 

 

C =  Kapasitas ruas jalan perkotaan (smp/jam) 

C0 =  Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCCS =  Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota 

FCW =  Faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar lajur atau jalur 

FCSP =  Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah / median jalan 

FCSF =  Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan bahu / kerb jalan 

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

FFVCS =  Faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota 

FV0 =  Kecepatan arus bebas dasar (km/jam) 

FVW =  Faktor penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan 

FFVSF =  Faktor penyesuaian kecepatan untuk hambatan samping 

L =  Panjang segmen jalan (km) 

Q =  Arus lalu lintas (smp/jam) 

n =  Jumlah kendaraan (kend) 

T =  Waktu (jam) 

V =  Kecepatan tempuh (km/jam) 

TT =  Waktu tempuh perjalanan (jam) 

Vt =  Kecepatan waktu / time speed (km/jam) 

Vs =  Kecepatan ruang / space speed (km/jam) 

Ht =  Waktu antara / time headway (detik) 

DS =  Derajat kejenuhan / Degree of Saturation 

MC =  Sepeda motor 

LV =  Kendaraan ringan 

HV =  Kendaraan berat 

S =  Arus jenuh (smp/jam hijau) 

So =  Arus jenuh dasar (smp/jam hijau) 

FG =  Faktor penyesuaian kelandaian 

FP =  Faktor penyesuaian parkir 

FRT =  Faktor penyesuaian belok kanan 

FLT =  Faktor penyesuaian belok kiri 

We =  Lebar efektif pendekat (meter) 

c =  Waktu siklus (detik) 

LTI =  Jumlah waktu hilang per siklus (detik) 

FR =  Rasio arus 

FRcrit =  Nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada suatu fase 

sinyal 

IFR =  Rasio arus simpang 

g =  Waktu hijau (detik) 

PR =  Rasio fase 
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QL =  Panjang antrian kendaraan dalam suatu pendekat (meter) 
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FM =  Faktor penyesuaian tipe media jalan utama 
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FMI =  Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Intensitas kegiatan di kota-kota besar mengalami peningkatan yang cukup pesat 

mengikuti laju perkembangan ekonomi nasional yang terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Intensitas yang tinggi di perkotaan akibat pertumbuhan pembangunan 

fasilitas umum selalu diikuti dengan mobilitas orang dan barang yang akan 

menimbulkan berbagai permasalahan terutama kemacetan lalu lintas. Sebagai 

antisipasi agar dapat mengurangi dampak yang lebih besar dari pembangunan 

fasilitas pelayanan umum dan fasilitas lainnya, perlu dipertimbangkan beberapa 

aspek yang sangat terkait dan penting dalam pengembangan suatu wilayah yang 

berpengaruh terhadap sistem lalu lintas jalan. Perubahan tata guna lahan akan 

mengakibatkan perubahan terhadap bangkitan maupun tarikan perjalanan, oleh 

karena itu pola distribusi perjalanan harus disebarkan dengan pembebanan yang 

proporsional. 

 

Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Bandar Lampung juga mengalami 

perkembangan kehidupan kota yang cukup pesat. Pertambahan jumlah dan 

dinamika kehidupan penduduk kota mendorong pembangunan fasilitas umum 

berupa rumah sakit, pusat pertokoan, tempat hiburan dan tempat komersial 

lainnya yang memiliki mobilitas perjalanan dan mengarah pada bangkitan/tarikan 

perjalanan. Salah satu peningkatan pembangunan yang signifikan di Kota Bandar 
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Lampung adalah pembangunan pusat perbelanjaan modern yang mengisyaratkan 

adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk aktivitas perekonomian.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Salah satu pusat perbelanjaan besar di Kota Bandar Lampung adalah Mall Boemi 

Kedaton yang berlokasi di Jalan Teuku Umar - Sultan Agung No. 1 Kota Bandar 

Lampung. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan perdagangan dan jasa skala 

internasional dan regional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung  Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2011-2030. Kawasan ini berdekatan dengan kawasan pendidikan tinggi di 

sekitar Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong Meneng, dan Rajabasa yang 

didalamnya terdapat beberapa universitas, sekolah-sekolah, tempat-tempat kursus 

dan bimbingan belajar yang memberikan pengaruh terhadap bangkitan/tarikan 

perjalanan pada kawasan Kedaton dan sekitarnya. 

 

Berbagai macam tawaran menarik diberikan oleh Mall Boemi Kedaton seperti 

pusat perbelanjaan, food center, arena bermain, book store, bioskop dan masih 

banyak lagi fasilitas lain disertai dengan kemudahan dan kenyamanan dalam 

berbelanja serta areal parkir yang luas tentunya akan banyak menarik minat 

masyarakat untuk datang sekedar jalan-jalan, refreshing, ataupun berbelanja. 

Jangkauan konsumen yang hendak dibidik juga beraneka ragam, dari kalangan 

pelajar, mahasiswa, anak-anak, ibu rumah tangga, maupun kalangan pedagang dan 

pengusaha. Usaha konsumen dalam memenuhi kebutuhannya mengakibatkan 

pergerakan tarikan dan bangkitan di sekitar Jalan Teuku Umar - Sultan Agung 
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mempengaruhi tingkat kinerja jalan yang ada saat ini sehingga dapat 

menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan lalu lintas dikarenakan volume lalu 

lintas yang melebihi kapasitasnya.  

   

Berdasarkan kondisi tersebut, melalui studi ini penulis mencoba untuk meninjau 

dan menganalisa dampak lalu lintas yang akan terjadi setelah adanya 

Pembangunan Mall Boemi Kedaton sehingga didapatkan gambaran mengenai 

pola pergerakan lalu lintas pada kawasan tersebut.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Kajian dampak beroperasinya Mall Boemi Kedaton terhadap pola pergerakan lalu 

lintas di Kawasan Kedaton dan sekitarnya dilakukan dengan tujuan:  

1. Menganalisis pola pergerakan lalu lintas pada jaringan jalan yang ditinjau 

akibat beroperasinya Mall Boemi Kedaton. 

2. Mengukur kinerja lalu lintas pada ruas jalan yang diperkirakan terkena 

dampak oleh adanya pusat kegiatan Mall Boemi Kedaton, ditinjau dari nilai 

derajat kejenuhan (DS). 

3. Memberikan solusi penanganan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi 

masalah-masalah lalu lintas yang terjadi di jalan sekitar Mall Boemi Kedaton. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan kajian ini adalah:  

1. Ruas jalan yang ditinjau yaitu Jalan Teuku Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar 

Alam, Jalan Sultan Haji, Jalan Sultan Agung, Jalan Ki Maja, dan Jalan Urip 

Sumoharjo.   
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2. Prediksi kinerja lalu lintas  dilakukan untuk periode 5 tahun yang akan 

datang. 

3. Perhitungan dan analisa dilakukan sebelum adanya pembangunan fly over 

yang melintasi Jl. Teuku Umar dan Jl. Z.A. Pagar Alam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan kajian ini, diantaranya: 

1. Memberikan gambaran kondisi permasalahan lalu lintas yang terjadi di 

lokasi Mall Boemi Kedaton. 

2. Mendapatkan rekomendasi solusi penanganan masalah akibat permasalahan 

lalu lintas yang terjadi di lokasi kajian. 

3. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota 

Bandar Lampung melalui Dinas terkait untuk menangani dampak lalu lintas 

yang timbul akibat adanya bangkitan lalu lintas setelah beroperasinya Mall 

Boemi Kedaton. 

 

1.6 Lokasi Kajian 

 

Lokasi kajian yang ditinjau untuk penulisan ini adalah pada ruas Jalan Teuku 

Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Sultan Haji, Jalan Sultan Agung, 

Jalan Ki Maja, dan Jalan Urip Sumoharjo yang disekitar lokasi Mall Boemi 

Kedaton terdapat simpang bersinyal, simpang tidak bersinyal, dan U-turn. Lokasi 

kajian dapat dilihat pada Gambar 1.1 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi Kajian. 

 

 



 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Analisis Dampak Lalu Lintas 

 

Menurut Tamin (2000), analisis dampak lalu lintas pada dasarnya merupakan 

analisis pengaruh pengembangan tata guna lahan terhadap sistem pergerakan arus 

lalu lintas disekitarnya yang diakibatkan oleh bangkitan lalu lintas yang baru, lalu 

lintas yang beralih, dan oleh kendaraan keluar masuk dari/ke lahan tersebut. Pasal 

1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, 

Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas menyebutkan analisis 

dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu 

lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang 

hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. 

Dikun dan Arif (1993) dalam Widodo, Arief Subechi, (2007) mendefinisikan 

analisis dampak lalu lintas sebagai suatu studi khusus dari dibangunnya suatu 

fasilitas gedung dan penggunaan lahan lainnya terhadap sistem transportasi kota, 

khususnya jaringan jalan di sekitar lokasi gedung.  

 

2.2 Fenomena Dampak Lalu Lintas 

 

Menurut Murwono (2003) dalam Widodo, Arief Subechi, (2007), fenomena 

dampak lalu lintas diakibatkan oleh adanya pembangunan dan pengoperasian 

pusat kegiatan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas yang cukup besar, seperti 
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pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, terminal, dan lain-lain. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa dampak lalu lintas terjadi pada 2 (dua) tahap, yaitu: 

1. Tahap konstruksi/pembangunan. Pada tahap ini akan terjadi bangkitan lalu 

lintas akibat angkutan material dan mobilisasi alat berat yang membebani 

ruas jalan pada rute material; 

2. Tahap pasca konstruksi/saat beroperasi. Pada tahap ini akan terjadi bangkitan 

lalu lintas dari pengunjung, pegawai dan penjual jasa transportasi yang akan 

membebani ruas-ruas jalan tertentu, serta timbulnya bangkitan parkir 

kendaraan. 

 

Tamin (2000) menyatakan bahwa setiap ruang kegiatan akan “membangkitkan” 

pergerakan dan “menarik” pergerakan yang intensitasnya tergantung pada jenis 

tata guna lahannya. Bila terdapat pembangunan dan pengembangan kawasan baru 

seperti pusat perbelanjaan, superblok dan lain-lain tentu akan menimbulkan 

tambahan bangkitan dan tarikan lalu lintas baru akibat kegiatan tambahan di 

dalam dan sekitar kawasan tersebut. Karena itulah, pembangunan kawasan baru 

dan pengembangannya akan memberikan pengaruh langsung terhadap sistem 

jaringan jalan di sekitarnya. 

 

Dikun (1993) dalam Widodo, Arief Subechi, (2007) menyatakan bahwa analisis 

dampak lalu lintas harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keseluruhan proses perencanaan, evaluasi rancang bangun dan pemberian izin. 

Dasar peraturan formal diperlukan untuk mewajibkan pemilik melakukan analisis 

dampak lalu lintas sebelum pembangunan dimulai. Analisis dampak lalu lintas 

yang memuat perkiraan banyaknya lalu lintas yang dibangkitkan oleh fasilitas 
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tersebut merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Proses analisis dampak lalu 

lintas dilakukan dengan pendekatan manajemen lalu lintas yang dirancang untuk 

menghadapi dampak dari perjalanan terhadap jaringan jalan yang ada. 

 

Arief (1993) dalam Widodo, Arief Subechi, (2007) menyatakan bahwa sasaran 

analisis dampak lalu lintas ditekankan pada: 

1. Penilaian dan formulasi dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh daerah 

pembangunan baru terhadap jaringan jalan di sekitarnya (jaringan jalan 

eksternal), khususnya ruas-ruas jalan yang membentuk sistem jaringan utama; 

2. Upaya sinkronisasi terhadap kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan 

penyediaan prasarana jalan, khususnya rencana peningkatan prasarana jalan 

dan persimpangan di sekitar pembangunan utama yang diharapkan dapat 

mengurangi konflik, kemacetan dan hambatan lalu lintas; 

3. Penyediaan solusi-solusi yang dapat meminimumkan kemacetan lalu lintas 

yang disebabkan oleh dampak pembangunan baru, serta penyusunan usulan 

indikatif terhadap fasilitas tambahan yang diperlukan guna mengurangi 

dampak yang diakibatkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh 

pembangunan baru tersebut, termasuk upaya untuk mempertahankan tingkat 

pelayanan jalan yang telah ada; 

4. Penyusunan rekomendasi pengaturan lalu lintas pada lokasi pusat kegiatan.  

 

2.3 Tinjauan Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas 

 

Analisis dampak lalu lintas merupakan suatu hasil kajian yang menilai tentang 

efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu 

pembangunan pusat kegiatan dan/atau pengembangan kawasan baru pada suatu 
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ruas jalan terhadap jaringan transpotasi di sekitarnya. Setiap rencana 

pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan 

menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu 

lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas (Undang-

Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Analisis 

dampak lalu lintas tersebut sekurang-kurangnya memuat: 

1. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan; 

2. Simulasi kerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan; 

3. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; 

4. Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam 

penanganan dampak; dan 

5. Rencana pemantauan dan evaluasi.  

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memberlakukan aturan mengenai kajian 

analisis dampak lalu lintas, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya 

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 tahun 2003 tentang Analisis 

Dampak Lalu Lintas dalam Kota Bandar Lampung. Meskipun belum secara rinci 

menjelaskan prosedur tahapan analisis dampak lalu lintas, namun telah 

menjelaskan jenis peruntukan bangunan dan batas minimal kelengkapan dokumen 

andalalin. Tabel 2.1 menjelaskan jenis peruntukan dan batas minimal bangunan 

yang harus dilengkapi dengan dokumen analisis dampak lalu lintas. 
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Tabel 2.1 Jenis peruntukan dan batas minimal yang harus dilengkapi dengan   

dokumen analisis dampak lalu lintas. 

 

No. PERUNTUKAN 

BANGUNAN 

BATAS MINIMAL KELENGKAPAN 

DOKUMEN ANDALALIN 

1. Tempat perbelanjaan 

(toko, ruko, minimarket, 

supermarket) 

a. Luas bangunan > 250 m2 atau; 

b. Membangkitkan/menarik lebih dari 100 

perjalanan orang per hari. 

2. Perkantoran a. Karyawan lebih dari 20 orang atau; 

b. Luas bangunan > 250 m2 atau; 

c. Membangkitkan/menarik lebih dari 100 

perjalanan orang per hari. 

3. Industri a. Karyawan lebih dari 20 orang atau; 

b. Luas area > 500 m2 atau Luas Bangunan > 

250 m2 atau; 

c. Membangkitkan/menarik lebih dari 100 

perjalanan orang per hari. 

4. Kawasan 

Perumahan/Pemukiman 

a. Lebih dari 20 unit bangunan atau; 

b. Membangkitkan/menarik lebih dari 100 

perjalanan per hari. 

5. Tempat Olah Raga a. Kapasitas pengunjung lebih 50 orang atau: 

b. Luas area > 500 m2 atau Luas Bangunan > 

250 m2 atau; 

c. Membangkitkan/menarik lebih dari 100 

perjalanan per hari. 

6. Tempat Pendidikan a. Peserta dan karyawan lebih dari 50 orang 

atau; 

b. Luas area > 500 m2 atau Luas Bangunan > 

250 m2 atau; 

c. Membangkitkan/menarik lebih dari 100 

perjalanan orang per hari. 

7. Tempat hiburan, Hotel, 

Restauran 

a. Kapasitas pengunjung lebih dari 50 orang 

atau; 

b. Luas area > 500 m2 atau Luas Bangunan > 

250 m2 atau; 

c. Membangkitkan/menarik lebih dari 100 

perjalanan orang per hari. 
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No. PERUNTUKAN 

BANGUNAN 

BATAS MINIMAL KELENGKAPAN 

DOKUMEN ANDALALIN 

8. Kawasan kerajinan / 

tempat pertunjukkan 

kesenian, Tempat wisata 

/ Sarana wisata. 

a. Kapasitas pengunjung dan karyawan lebih 

dari 50 orang atau; 

b. Luas area > 500 m2 atau Luas Bangunan > 

250 m2 atau; 

c. Membangkitkan/menarik lebih dari 100 

perjalanan orang per hari. 

9. Poliklinik dan Rumah 

Sakit 

a. Jumlah pengunjung dan karyawan serta 

kapasitas pasien lebih dari 50 orang atau; 

b. Luas area > 500 m2 atau Luas Bangunan > 

250 m2 atau; 

c. Membangkitkan/menarik lebih dari 100 

perjalanan orang per hari. 

10. Tempat Ibadah dan 

sarana sosial 

a. Kapasitas lebih dari 250 orang atau; 

b. Luas area > 500 m2 atau Luas Bangunan > 

250 m2 atau; 

c. Membangkitkan/menarik lebih dari 200 

perjalanan orang per hari. 

Sumber :  Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2003 tentang   Analisis 

Dampak Lalu Lintas dalam Kota Bandar Lampung. 

 

 

2.4 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan 

 

Bangkitan dan tarikan pergerakan tergantung pada 2 aspek tata guna lahan yaitu 

jenis tata guna lahan dan jumlah aktivitas (intensitas) tata guna lahan. Makin 

tinggi tingkat aktivitas suatu tata guna lahan, makin tinggi pula tingkat 

kemampuannya dalam menarik lalu lintas, sebagai contoh pasar swalayan menarik 

arus pergerakan lalu lintas lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit untuk 

luas lahan yang sama, karena aktivitas di pasar swalayan lebih tinggi per satuan 

luas lahan dibandingkan dengan rumah sakit (Tamin, 2000). 
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Bangkitan/tarikan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan 

jumlah pergerakan yang berasal dari satu zona atau tata guna lahan dan jumlah 

pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Pergerakan lalu lintas 

merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas. 

Bangkitan ini mencakup: 

1. Lalu lintas yang meninggalkan lokasi; 

2. Lalu lintas yang menuju atau tiba ke suatu lokasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan. 

Sumber : Wells, 1975 dalam Widodo, Arief Subechi, 2007 

 

Hasil keluaran dari bangkitan dan tarikan lalu lintas berupa jumlah kendaraan, 

orang, atau angkutan barang per satuan waktu, misalnya kendaraan/jam. 

Bangkitan dan tarikan tersebut tergantung pada 2 aspek tata guna lahan yaitu: 

1. Jenis tata guna lahan; 

2. Jumlah aktivitas (dan intensitas) tata guna lahan. 

I D 

Pergerakan yang berasal dari 

Zona I 
Pergerakan yang menuju 

Zona D 
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Black (1978) dalam Widodo Trisno menyatakan jumlah dan jenis lalu lintas yang 

dihasilkan oleh tiap tata guna lahan merupakan hasil dari fungsi parameter sosial 

dan ekonomi. Oleh karena itu, bangkitan dan tarikan pergerakan yang terjadi juga 

beragam tergantung pada tingkat aktivitas tata guna lahan. Semakin tinggi tingkat 

penggunaan sebidang tanah, semakin besar pergerakan lalu lintas yang terjadi. 

Hal-hal yang dilakukan dalam memperkirakan bangkitan dan tarikan lalu lintas 

akibat pembangunan suatu kawasan yang akan memberi tambahan beban terhadap 

jaringan jalan pada pusat kegiatan dan jaringan jalan di sekitarnya antara lain: 

1. Menganalisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dengan menggunakan standar 

bangkitan perjalanan (trip rate standard) yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang; 

2. Menganalisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dengan menggunakan data 

sekunder bangkitan dan tarikan perjalanan dari kawasan yang memiliki 

kemiripan karakteristik dengan bangunan yang dianalisis. 

 

2.5 Perencanaan Transportasi dan Kinerja Jaringan Jalan Perkotaan 

 

Menurut Salter (1989) dalam Widodo, Arief Subechi, (2007) hubungan antara lalu 

lintas dengan tata guna lahan dapat dikembangkan melalui suatu proses 

perencanaan transportasi yang saling terkait, terdiri dari: 

1. Bangkitan/tarikan perjalanan, menentukan hubungan antara pelaku perjalanan 

dan faktor guna lahan yang dicatat dalam inventaris perencanaan; 

2. Penyebaran perjalanan, menentukan pola perjalanan antar zona; 

3. Pembebanan lalu lintas, menentukan jalur transportasi publik atau jaringan 

jalan suatu perjalanan yang akan dibuat; 
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4. Pemilihan moda, suatu keputusan yang dibuat untuk memilih moda perjalanan 

yang akan digunakan oleh pelaku perjalanan. 

 

Karakteristik utama jalan akan mempengaruhi kapasitas dan kinerja jaringan jalan 

jika dibebankan arus lalu lintas. Jaringan jalan akan diakses oleh masyarakat yang 

berasal dari kawasan permukiman ke kawasan pusat-pusat kegiatan masyarakat, 

begitu juga sebaliknya.  

 

Metode yang digunakan dalam kajian ini mengacu kepada Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia (MKJI, 1997) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, 

dengan pokok bahasan Ruas Jalan Perkotaan. 

 

2.5.1 Kapasitas Ruas Jalan 

 

Kapasitas ruas jalan merupakan kemampuan ruas jalan menampung volume lalu 

lintas yang ideal per satuan waktu tertentu, yang biasa dinyatakan dalam satuan 

kend/jam atau smp/jam. Hobbs (1979) dalam Marina, Bernaditha (2014) 

menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dipakai untuk mempengaruhi kapasitas, 

meliputi: 

1. Jumlah jalur yang cukup yang disediakan untuk mencegah agar volume yang 

tinggi tidak akan mengurangi kecepatan sampai dibawah optimum pada 

kondisi rencana, dan aliran yang besar harus dipisahkan arahnya; 

2. Kapasitas yang tinggi yang membutuhkan keseragaman kecepatan kendaraan 

dan perbedaan kecepatan relatif kecil pada tempat masuk dan keluar; 

3. Gerakan belokan yang banyak membutuhkan keistimewaan-keistimewaan 

seperti jalur tambahan yang terpisah; 
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4. Radius yang cukup untuk berbagai tipe kendaraan yang ada untuk 

menghindari pelanggaran batas terhadap jalur disampingnya, dan tepi lapis 

perkerasan harus bebas dari rintangan; 

5. Kelandaian yang sesuai untuk berbagai tipe dan jumlah kendaraan yang ada 

atau ketentuan khusus harus dibuat untuk tingkat-tingkat tertentu. 

 

Analisa kapasitas jalan dilakukan untuk periode satu jam puncak, arus dan 

kecepatan rata-rata ditentukan untuk periode tersebut. Jaringan jalan di perkotaan,  

ada yang menggunakan pembatas median, ada juga yang tidak menggunakan 

pembatas median, sehingga dalam perhitungan kapasitas untuk kedua jalan 

tersebut berbeda. Ruas jalan dengan pembatas median, kapasitas dihitung terpisah 

untuk setiap arah, sedangkan untuk ruas jalan tanpa pembatas median, kapasitas 

dihitung untuk kedua arah (Tamin, 2000). 

 

Persamaan dasar untuk menentukan kapasitas adalah sebagai berikut: 

C = C0 x FCW x FCSP x FCSF x FCCS    

 

Kapasitas ruas jalan perkotaan (C) dinyatakan dalam (smp/jam), merupakan hasil 

perkalian antara kapasitas dasar (C0, smp/jam) dengan faktor-faktor penentunya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan kota adalah lebar jalur atau lajur 

(FCW), ada tidaknya pemisah/median jalan (FCSP) yang digunakan hanya untuk 

jalan tidak terbagi, hambatan bahu/kerb jalan (FCSF) dan ukuran kota (FCCS). 

 

A. Kapasitas Dasar (C0) 

Besarnya kapasitas dasar jalan kota yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2   Kapasitas dasar. 

Tipe Jalan 

Kapasitas dasar 

SMP/jam 

Keterangan 

4 lajur dipisah atau jalan satu 

arah 
1650 per lajur 

4 lajur tidak dipisah 1500 per lajur 

2 lajur tidak dipisah 2900 kedua arah 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan lndonesia, 1997 

 

B. Faktor penyesuaian lebar jalur (FCw) 

Faktor penyesuaian lebar jalan seperti ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.3  Faktor penyesuaian lebar jalan. 

Tipe jalan Lebar jalan efektif CW Keterangan 

4 lajur dipisah 

atau jalan satu 
arah 

arah 

3.00 

3.25 
3.50 

3.75 

4.00 

0.92 

0.96 
1.00 

1.04 

1.08 

per lajur 

4 lajur tidak 

dipisah 

3.00 

3.25 

3.50 

3.75 

4.00 

0.91 

0.95 

1.00 

1.05 

1.09 

per lajur 

2 lajur tidak 

dipisah 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

0.56 

0.87 

1.00 

1.14 

1.25 

1.29 

1.34 

kedua arah 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan lndonesia, 1997 
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C. Faktor Penyesuaian Arah Lalu lintas (FCsp) 

Besarnya faktor penyesuaian pada jalan tanpa menggunakan pemisah tergantung 

kepada besarnya split kedua arah seperti tabel berikut: 

 

Tabel 2.4  Penyesuaian arah lalu lintas. 

Split arah 

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

Fsp 
  2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

 4/2 tidak dipisah 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan lndonesia, 1997 

 

D. Faktor Penyesuaian Kerb dan Bahu Jalan ( FCsf ) 

Faktor penyesuaian kapasitas jalan antar kota terhadap lebar jalan dihitung dengan 

menggunakan tabel berikut : 

 

Tabel 2.5  Penyesuaian kerb dengan bahu jalan. 

Tipe jalan 
Gesekan 

Samping 

Faktor penyesuaian bahu jalan dengan 

jarak ke penghalang 

Lebar efektif bahu jalan WS 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 

4/2 dipisah 

median 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,96 

0,94 

0,92 

0,88 

0,84 

0,98 

0,97 

0,95 

0,92 

0,88 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,92 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,96 

4/2 tidak 

dipisah 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,96 

0,94 

0,92 

0,87 

0,80 

0,99 

0,97 

0,95 

0,91 

0,86 

1,01 

1,00 

0,98 

0,94 

0,90 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,95 

2/2 tidak 

dipisah atau 

jalan satu 
arah 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,94 

0,92 

0,89 

0,82 

0,73 

0,96 

0,94 

0,92 

0,86 

0,79 

0,99 

0,97 

0,95 

0,90 

0,85 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,91 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan lndonesia, 1997 
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Catatan: 

- Tabel tersebut di atas menganggap bahwa lebar bahu di kiri dan kanan jalan 

sama, bila lebar bahu kiri dan kanan berbeda maka digunakan nilai rata-

ratanya. 

- Lebar efektif bahu adalah lebar yang bebas dari segala rintangan, bila di tengah 

terdapat pohon, maka lebar efektifnya adalah setengahnya. 

 

E. Faktor Ukuran Kota ( Fcs ) 

 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata ukuran kota mempengaruhi kapasitas seperti 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.6  Faktor penyesuaian ukuran kota. 

Ukuran Kota 
Juta Orang 

Faktor ukuran kota, 
FCS 

< 0.1 0.86 

0.1 – 0.5 0.90 

0.5 – 1.0 0.94 

1.0 – 3.0 1.00 

≥ 3.0 1.04 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan lndonesia, 1997 

 

2.5.2 Arus Lalu Lintas 

 

Arus lalu lintas berinteraksi dengan sistem jaringan transportasi. Jika arus lalu 

lintas meningkat pada ruas jalan tertentu, waktu tempuh pasti bertambah karena 

kecepatan menurun. Arus maksimum yang dapat dilewati suatu ruas jalan disebut 

kapasitas ruas jalan. Arus maksimum yang dapat melewati suatu titik, biasanya 

pada persimpangan dengan lampu lalu lintas disebut arus jenuh (Tamin, 2000). 
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Istilah aliran lebih tepat untuk menyatakan arus lalu lintas yang mengandung 

pengertian jumlah kendaraan yang terdapat dalam ruang yang diukur dalam satu 

interval waktu tertentu (Hobbs,1979 dalam Marina, Bernaditha, 2014). Volume 

lalu lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati 

suatu titik tertentu pada ruas jalan suatu satuan waktu tertentu (MKJI, 1997). 

Volume lalu lintas dua arah pada jam paling sibuk dalam sehari dipakai sebagai 

dasar melakukan analisa untuk kerja ruas jalan dan persimpangan yang ada. 

Kendaraan yang disurvei intuk kepentingan analisa diklasifikasikan atas: 

1. Kendaraan ringan (Light Vehicle/LV) yang terdiri dari jeep, station wagon, 

colt, sedan, bis mini, combi, pick up, dll; 

2. Kendaraan berat (Heavy Vehicle/HV) terdiri dari bus dan truk; 

3. Sepeda motor (Motorcycle/MC). 

 

Nilai arus lalu lintas (Q) mencerminkan komposisi lalu lintas, dengan menyatakan 

arus lalu lintas dalam satuan mobil penumpang (smp). Semua nilai arus lalu lintas 

(per arah dan total) diubah menjadi satuan mobil penumpang (smp) tergantung 

pada tipe jalan dan volume lalu lintas total, dengan menggunakan ekivalensi 

mobil penumpang (emp) yang diturunkan secara empiris. MKJI (1997) telah 

merekomendasikan nilai konversi untuk masing-masing klasifikasi kendaraan 

yang dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 di bawah ini. 
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Tabel 2.7  Nilai ekivalen mobil penumpang (emp) untuk ruas jalan. 

Nilai Ekivalen Mobil Penumpang (emp) 

Tipe Jalan Lebar Jalur 

(m) 

Total Arus 

(km/jam) 

Faktor emp 

HV MC 

4/2 UD 

4/2 UD 

 

 
< 3700 

≥ 3700 

1,3 

1,2 

0,40 

0,25 

2/2 UD ˃ 6 < 1800 

≥ 1800 

1,3 

1,2 

0,40 

0,25 

2/2 UD 
≤ 6 < 1800 

≥ 1800 

1,3 

1,2 

0,50 

0,35 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

 

Tabel 2.8. Nilai ekivalen mobil penumpang (emp) untuk persimpangan. 

Jenis Kendaraan 
Faktor emp untuk 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 

 

Perhitungan arus lalu lintas (Q) adalah jumlah kendaraan berdasarkan satuan 

waktu yang dirumuskan dengan: 

𝑄 =
𝑛

𝑇
    

Arus lalu lintas yang dilambangkan dengan (Q) merupakan jumlah kendaraan 

yang melintasi titik tertentu (n) per satuan waktu tertentu (t). Perhitungan arus 

atau volume lalu lintas dilakukan dalam interval waktu 1 jam, 15 menit, detik atau 

dapat juga memiliki interval waktu harian sehingga satuan arus lalu lintas menjadi 

smp/hari, smp/jam, smp/detik, dan sebagainya. 
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Khisty dan Lall (2003) dalam Marina, Bernaditha (2014) menjelaskan paling tidak 

terdapat 8 (delapan) variabel atau ukuran dasar yang digunakan untuk 

menjelaskan arus lalu lintas, dan beberapa karakteristik aliran lainnya diturunkan 

dari variabel-variabel ini. 3 variabel utama yaitu kecepatan (v), volume (q), dan 

kepadatan (k). 3 variabel lainnya yang digunakan dalam analisis arus lalu lintas 

adalah headway (h), spacing (s), dan occupancy (R). 2 parameter lain yang 

berhubungan dengan spacing dan headway adalah clearance (c) dan gap (g).   

  

2.5.3 Kecepatan Arus Bebas 

 

Kecepatan arus bebas (FV) didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus nol, 

yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan 

bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lain di jalan (MKJI, 1997). 

Kecepatan arus bebas adalah kecepatan rata-rata pada suatu fasilitas jalan ketika 

pengemudi cenderung untuk berkendara pada kecepatan yang dikehendakinya dan 

tidak dihambat oleh adanya rambu-rambu pengontrol. Kecepatan arus bebas dapat 

diukur sebagai kecepatan rata-rata kendaraan penumpang selama arus rendah 

hingga sedang (Khisty dan Lall, 2003 dalam Marina, Bernaditha, 2014). 

 

Persamaan untuk penentuan kecepatan arus bebas mempunyai bentuk umum 

sebagai berikut: 

FV = (FV0 + FVw) x FFVSF x FFVCS    

 

Kecepatan arus bebas kendaraan ringan (FV) pada kondisi di lapangan memiliki 

satuan (km/jam), merupakan hasil perkalian dari jumlah kecepatan arus bebas 

kendaraan ringan pada jalan yang diamati (FV0, km/jam) dengan penyesuaian 
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kecepatan untuk lebar jalan (FVW, km/jam) dengan faktor-faktor pengali. Faktor 

pengali yang berpengaruh untuk perhitungan kecepatan arus bebas adalah faktor 

penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu atau jarak kreb penghalang 

(FFVSF) dan faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota (FFVCS). 

 

Menurut MKJI (1997), kinerja ruas jalan dapat diukur berdasarkan beberapa 

parameter, diantaranya: 

1. Derajat Kejenuhan (DS), yakni rasio arus lalu lintas (smp/jam) terhadap 

kapasitas (smp/jam) pada bagian jalan tertentu. 

2. Kecepatan tempuh (V), yakni kecepatan rata-rata (km/jam) arus lalu lintas 

dihitung dari panjang jalan dibagi waktu tempuh rata-rata yang melalui 

segmen. 

 

2.5.4 Kecepatan Tempuh (Speed) 

 

Kecepatan tempuh merupakan ukuran utama kinerja segmen jalan karena mudah 

dimengerti dan diukur. Kecepatan adalah jarak yang dapat ditempuh suatu 

kendaraan pada suatu ruas jalan tertentu per satuan waktu. Kecepatan merupakan 

masukan yang penting untuk digunakan dalam memperkirakan kebutuhan bahan 

bakar, kebisingan, hingga tingkat pelayanan jalan. 

 

Kecepatan tempuh didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan 

ringan sepanjang segmen jalan (MKJI, 1997): 

𝑉 =
𝐿

𝑇𝑇
     

V adalah kecepatan rata-rata kendaraan ringan/light vehicle (LV) dinyatakan 

dalam satuan (km/jam), merupakan panjang segmen/length (L, dalam km) dibagi 
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dengan waktu tempuh/travel time rata-rata kendaraan ringan/light vehicle (LV) 

sepanjang segmen (TT, dalam jam). 

 

Kecepatan adalah laju perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam kilometer/jam 

(km/jam) dan umumnya dibagi menjadi 3 jenis (Hobbs, 1979 dalam Marina, 

Bernaditha, 2014): 

a. Kecepatan setempat (spot speed); 

b. Kecepatan bergerak (running speed); 

c. Kecepatan perjalanan (journey speed). 

 

Kecepatan setempat (spot speed) adalah kecepatan kendaraan pada suatu saat 

diukur dari suatu tempat yang ditentukan. Kecepatan bergerak (running speed) 

adalah 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. Kecepatan perjalanan (journey 

speed) adalah kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam perjalanan antara 

dua tempat, dan merupakan jarak antara dua tempat dibagi dengan lama waktu 

bagi kendaraan untuk menyelesaikan perjalanan antara dua tempat tersebut, 

dengan lama waktu ini mencakup setiap waktu berhenti yang ditimbulkan oleh 

hambatan (penundaan) lalu lintas. 

 

Mengukur kecepatan suatu kendaraan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

berdasarkan waktu atau berdasarkan ruang. Terdapat 2 jenis kecepatan rata-rata, 

yakni: kecepatan rata-rata waktu (time mean speed), dan kecepatan rata-rata ruang 

(space mean speed) (wikibuku, 2015). 
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1. Kecepatan Rata-Rata Waktu (Time Mean Speed) 

Kecepatan rata-rata waktu (time mean speed) yaitu nilai rata-rata dari 

serangkaian kecepatan sesaat dari individu kendaraan yang melintasi titik 

tertentu pada suatu ruas jalan, yang dirumuskan dengan: 

                                

Kecepatan sesaat merupakan kecepatan pada saat tersebut, dapat dilihat 

pada speedometer. Kecepatan sesaat digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

sistem pengoperasian dari perangkat pengaturan lalu-lintas  dan teknik lalu-

lintas, seperti: penentuan peraturan lalu-lintas dan peralatan kontrolnya, 

studi pada lokasi rawan kecelakaan, dan untuk menentukan elemen-elemen 

desain geometrik jalan raya.  

 

2. Kecepatan Rata-Rata Ruang (Space Mean Speed) 

Kecepatan rata-rata ruang (space mean speed) yaitu kecepatan rata-rata 

waktu tempuh kendaraan (t, dalam detik) pada suatu ruas tertentu / jarak (S, 

dalam meter), yang dirumuskan dengan:  

     

Kecepatan rata-rata ruang digunakan untuk mengevaluasi kinerja tingkat 

efektivitas dari suatu sistem lalu-lintas, yang terkait dengan tundaan, antara 

lain meliputi: penilaian efisiensi rute dalam lalu-lintas, identifikasi lokasi 

kemacetan dalam sistem jalan utama, pendefinisian kemacetan menurut 

lokasi, evaluasi efektivitas perbaikan (sebelum dan sesudah), perhitungan 

biaya pengguna jalan, perhitungan tingkat pelayan dan kapasitas untuk arus 
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lalu-lintas menerus, untuk pengembangan model dalam perencanaan 

transportasi (trip distribution dan trip assignment). Pada akhirnya hubungan 

antara kecepatan dengan arus lalu lintas diperhitungkan untuk mengetahui 

nilai tingkat pelayanan jalan/level of service (LoS). 

 

2.5.5 Waktu Antara (Time Headway) 

 

Waktu antara (Time Headway) adalah ukuran interval waktu kedatangan antara 

kendaraan, biasanya diukur pada titik bagian depan kendaraan misalnya bumper 

yang melintasi titik tertentu. Dengan kata lain time headway (waktu antara) 

merupakan selang waktu kedatangan antara dua kendaraan yang berurutan.  

 

Ruang (space) dapat diukur baik dalam batasan jarak maupun waktu, yang dikenal 

sebagai jarak antara (distance headway) dan waktu antara (time headway). Jarak 

dan waktu antara tersebut sangat penting bagi seluruh operasi dan kontrol lalu 

lintas, dan manuver kendaraan termasuk menyalip, pindah lajur dan pergerakan di 

persimpangan jalan. Pada saat kendaraan yang bergerak cepat mendekati 

kendaraan yang bergerak lebih lambat, pengemudi yang di belakang pada saat 

kritis akan memutuskan untuk mengurangi kecepatan sampai mendekati nol dan 

membuntuti atau pindah pindah jalur dan menyalip jika terdapat ruang yang 

cukup pada jalur didekatnya (Hobbs, 1979 dalam Marina, Bernaditha, 2014). 

Waktu antara rata-rata (Time Headway) dirumuskan sebagai: 

ℎ𝑡 =
𝑡

𝑛
    

Waktu antara rata-rata dihitung sebagai jumlah waktu dibagi jumlah rangkaian 

kendaraan. Jumlah waktu dapat dinyatakan dalam menit atau jam, sedangkan 
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rangkaian kendaraan dapat berupa kendaraan ringan atau bus, dapat juga berupa 

kereta api (Wikipedia, 2015). 

 

Selain headway waktu rata-rata, konsep headway lainnya yang sering 

dipergunakan adalah headway jarak, yaitu jarak antara bagian depan suatu 

kendaraan dengan bagian depan kendaraan berikutnya pada suatu saat tertentu 

(Morlok, E.K., 1995 dalam Marina, Bernaditha, 2014).  

 

2.5.6 Derajat Kejenuhan 

 

Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas atau 

sering juga disebut sebagai V/C ratio yang sering digunakan sebagai indikator 

tingkat pelayanan/level of service (LoS) suatu simpang  atau segmen jalan. Nilai 

DS menunjukkan apakah jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. 

Derajat kejenuhan dihitung dengan menggunakan arus dan kapasitas yang 

dinyatakan dalam smp/jam. 

 

Derajat Kejenuhan (DS) dirumuskan sebagai: 

𝐷𝑆 =
𝑄

𝐶
    

Derajat kejenuhan (DS) merupakan hasil bagi antara arus lalu lintas (Q, dalam 

satuan smp/jam) dengan kapasitas (C, juga dalam satuan smp/jam). 

 

Model hubungan Kecepatan dan Derajat Kejenuhan (Q/C) untuk jalan perkotaan 

di Indonesia mengacu kepada MKJI (1997), seperti yang disajikan pada Gambar 

2.2 dan Gambar 2.3. 
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Gambar 2.2.    Hubungan Kecepatan – Derajat Kejenuhan (DS) Jalan Perkotaan    

Empat Lajur Terbagi dan Banyak Lajur (Sumber: MKJI, 1997) 

 

 

Gambar 2.3.  Hubungan Kecepatan – Derajat Kejenuhan (DS) Jalan Perkotaan 

Dua  Lajur Tak Terbagi (Sumber: MKJI, 1997) 
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2.6 Tingkat Pelayanan Jalan 

 

Tingkat pelayanan (level of service, LoS) adalah suatu ukuran kualitatif yang 

menjelaskan kondisi-kondisi operasional didalam suatu aliran lalu lintas dan 

persepsi dari pengemudi dan penumpang terhadap kondisi-kondisi tersebut. 

Faktor-faktor seperti kecepatan dan waktu tempuh, kebebasan bermanuver, 

perhentian lalu lintas, dan kemudahan serta kenyamanan adalah kondisi-kondisi 

yang mempengaruhi LoS. 

 

Beberapa aspek penting yang mempengaruhi tingkat pelayanan menurut Hobbs 

(1979) dalam Marina, Bernaditha (2014)  adalah waktu perjalanan atau kecepatan, 

keterandalan/reliability atau variasi dalam waktu total, kenyamanan/comfort, 

keamanan atau bebas dari kerusakan untuk barang angkutan, serta biaya 

perjalanan dan biaya operasi kendaraan. 

 

Tamin (2000) menyebutkan terdapat 2 buah definisi tentang tingkat pelayanan 

suatu ruas jalan yang perlu dipahami, yaitu tingkat pelayanan tergantung arus dan 

tingkat pelayanan tergantung fasilitas. Tingkat pelayanan (tergantung arus) 

berkaitan dengan kecepatan operasi atau fasilitas jalan, yang bergantung kepada 

perbandingan antara arus dan kapasitas, mempunyai enam buah tingkat pelayanan 

dari A-F. Tingkat pelayanan selanjutnya (tergantung fasilitas) bergantung pada 

jenis fasilitas bukan arusnya, jalan bebas hambatan mempunyai tingkat pelayanan 

yang tinggi sedangkan jalan yang sempit mempunyai tingkat pelayanan yang 

rendah. 

 



29 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2006 tentang 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, disebutkan bahwa tingkat 

pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk 

menampung lalu lintas pada keadaan tertentu. 

 

Tingkat pelayanan jalan berhubungan langsung dengan volume lalu lintas 

(smp/jam) dan kapasitas jalan (smp/jam), nisbah tingkat pelayanan ini dinyatakan 

dalam volume/kapasitas (V/C ratio). Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan 

merupakan kegiatan penentuan tingkat pelayanan ruas jalan berdasarkan indikator 

tingkat pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 

Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, dijelaskan 

mengenai penetapan tingkat pelayanan jalan didasarkan pada kelas ruas jalan 

perkotaan. 

 

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada ruas jalan pada sistem jaringan jalan 

primer sesuai fungsinya, untuk: 

a. Jalan arteri primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B; 

b. Jalan kolektor primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B; 

c. Jalan lokal primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C; 

d. Jalan tol, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B. 

 

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada ruas jalan pada sistem jaringan jalan 

sekunder sesuai fungsinya untuk: 

a. Jalan arteri sekunder, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C; 

b. Jalan kolektor sekunder, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C; 

c. Jalan lokal sekunder, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya D; 



30 

 

d. Jalan lingkungan, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya D. 

Adapun standar nilai tingkat pelayanan jalan (Level of Service) dalam menentukan 

klasifikasi jalan dapat dilihat pada Tabel 2.9, Tabel 2.10 dan Tabel 2.11, Tabel 

2.12, yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 

2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan. 

 

Tabel 2.9.  Tingkat pelayanan untuk jalan arteri primer. 

Tingkat  
Karakteristik Operasi Terkait 

Pelayanan 

A ● Arus bebas 

  ● Kecepatan lalu lintas > 100 km/jam 

  ● 

Jarak pandang bebas untuk mendahului harus selalu 

ada 

 

  

  

● Volume lalu lintas mencapai 20% dari kapasitas (yaitu 

400 smp/jam/2 arah)   

  

● Sekitar 75% dari gerakan mendahului dapat dilakukan dengan 

sedikit atau tanpa tundaan 

B ● Awal dari kondisi arus stabil 

  ● Kecepatan lalu lintas ≥ 80 km/jam 

  

● Volume lalu lintas dapat mencapai 45% kapasitas (yaitu 900 

smp/jam/2 arah) 

C ● Arus masih stabil 

  ● Kecepatan lalu lintas ≥ 65 km/jam 

  

● Volume lalu lintas tidak melebihi 70% kapasitas (yaitu 1400 

smp/jam/2 arah) 

D ● Mendekati arus tidak stabil 

  ● Kecepatan lalu lintas turun sampai 60 km/jam 

  

● Volume lalu lintas sampai 85% kapasitas (yaitu 1700 

smp/jam/2 arah) 

E 
● Kondisi mencapai kapasitas dengan volume mencapai 2000 

smp/jam/2 arah 

  ● Kecepatan lalu lintas sekitar 50 km/jam 

F ● Kondisi arus tertahan 

  ● Kecepatan lalu lintas < 50 km/jam 

   

  

  
● Volume dibawah 2000 smp/jam 

 Sumber :  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2006 
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Tabel 2.10.  Tingkat pelayanan untuk jalan kolektor primer. 

 

Tingkat 

Pelayanan 
Karakteristik Operasi Terkait 

A ● Kecepatan lalu lintas ≥ 100 km/jam 

  

● Volume lalu lintas sekitar 30% dari kapasitas (yaitu 600 

smp/jam/lajur) 

B ● Awal dari kondisi arus stabil 

  ● Kecepatan lalu lintas sekitar 90 km/jam 

  

● Volume lalu lintas tidak melebihi 50% kapasitas (yaitu 1000 

smp/jam/lajur) 

C ● Arus stabil 

  ● Kecepatan lalu lintas ≥ 75 km/jam 

  

● Volume lalu lintas tidak melebihi 75% kapasitas (yaitu 1500 

smp/jam/lajur) 

D ● Mendekati arus tidak stabil 

  ● Kecepatan lalu lintas sekitar 60 km/jam 

  

● Volume lalu lintas sampai 90% kapasitas (yaitu 1800 

smp/jam/lajur) 

E ● Arus pada tingkat kapasitas (yaitu 2000 smp/jam/lajur) 

  ● Kecepatan lalu lintas sekitar 50 km/jam 

F ● Arus tertahan, kondisi terhambat (congested) 

  ● Kecepatan lalu lintas < 50 km/jam 
Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2006 

 

Tabel 2.11.  Tingkat pelayanan untuk jalan lokal sekunder. 

Tingkat  
Karakteristik Operasi Terkait 

Pelayanan 

A ● Arus relatif bebas dengan sesekali terhenti 

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata ≥ 40 km/jam 

B ● Arus stabil dengan sedikit tundaan 

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata ≥ 30 km/jam 

C ● Arus stabil dengan tundaan yang masih dapat diterima 

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata ≥ 25 km/jam 

D ● Mendekati arus tidak stabil dengan tundaan yang masih 

dalam toleransi 

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata > 15 km/jam 

E ● Arus tidak stabil 

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata < 15 km/jam 

F ● Arus tertahan, macet 

  ● Lalu lintas pada kondisi tersendat 
Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2006   
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Tabel 2.12.  Tingkat pelayanan untuk jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder. 

Tingkat  
Karakteristik Operasi Terkait 

Pelayanan 

A ● Arus bebas 

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata ≥ 80 km/jam 

  ● V/C ratio ≤ 0,6 

  ● Load factor pada simpang = 0 

    

       

  

B ● Arus stabil  

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata turun s.d. ≥ 40 km/jam 

  ● V/C ratio ≤ 0,7 

  ● Load factor ≤ 0,1 

    

       

  

C ● Arus stabil 

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata turun s.d. ≥ 30 km/jam 

  ● V/C ratio ≤ 0,8 

  ● Load factor ≤ 0,3 

    

       

  

D ● Mendekati arus tidak stabil  

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata turun s.d. ≥ 25 km/jam 

  ● V/C ratio ≤ 0,9 

  ● Load factor ≤ 0,7 

    

       

  

E ● Arus tidak stabil, terhambat dengan tundaan yang tidak 

dapat ditolerir 

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata sekitar 25 km/jam 

  ● Volume pada kapasitas 

  ● Load factor pada simpang ≤ 1 

    

       

  

F ● Arus tertahan, macet 

  ● Kecepatan perjalanan rata-rata < 15 km/jam 

  ● V/C ratio permintaan melebihi 1 

  ● Simpang jenuh 
Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2006   

 

2.7 Simpang Bersinyal 

 

Pada umumnya sinyal lalu lintas dipergunakan untuk satu atau lebih dari alasan 

berikut: 
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a. Menghindari kemacetan simpang akibat adanya konflik arus lalu lintas, 

sehingga terjamin bahwa suatu kapasitas tertentu dapat dipertahankan, bahkan 

selama kondisi lalu lintas jam puncak; 

b. Memberi kesempatan kepada kendaraan dan/atau pejalan kaki dari jalan 

simpang (kecil) untuk memoyong jalan utama; 

c. Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan antara kendaraan-

kendaraan dari arah yang bertentangan.  

 

Penggunaan sinyal dengan lampu tiga warna (hijau, kuning, merah) diterapkan 

untuk memisahkan lintasan dari gerakan-gerakan lalu lintas yang saling 

bertentangan dalam dimensi waktu. Hal ini adalah keperluan yang mutlak bagi 

gerakan-gerakan lalu lintas yang datang dari jalan yang saling berpotongan.  

 

Berikut rumusan terkait perhitungan simpang bersinyal berdasarkan metode MKJI 

(1997). 

 

1. Arus Simpang 

Arus simpang (Q) untuk setiap gerakan dikonversikan dari kendaraan per 

jam menjadi satuan mobil penumpang (smp) per jam dengan menggunakan 

ekivalen kendaraan penumpang (emp) untuk masing-masing pendekat 

terlindung dan terlawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Tabel 2.13.  Ekivalen Mobil Penumpang Simpang Bersinyal 

Jenis kendaraan 
Emp untuk 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 

 

2. Rasio Arus 

Rasio arus jalan minor pada simpang ini diperhitungkan sebagai berikut: 

 PMI =
QMI (smp/jam)

QTOT (smp/jam)
     

Rasio arus mayor pada simpang ini diperhitungkan sebagai berikut: 

 PMA =
QMA (smp/jam)

QTOT (smp/jam)
      

Rasio kendaraan tak bermotor pada simpang ini diperhitungkan sebagai 

berikut: 

PUM =
QUM (smp/jam)

QMV (smp/jam)
       

Rasio belok pada simpang ini diperhitungkan sebagai berikut: 

Rasio belok kanan 

PRT=
QRT (smp jam⁄ )

QTOT (smp jam)⁄
        

Rasio belok kiri 

PLT=
QLT (smp jam⁄ )

QTOT (smp jam)⁄
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3. Waktu Antar Hijau (IG) 

Waktu antar hijau (IG) merupakan lamanya waktu kuning (amber) ditambah 

dengan waktu merah semua (all red), dapat dilihat Tabel 2.14. 

 

Tabel 2.14. Waktu Antar Hijau 

Ukuran Simpang Lebar jalan rata-rata 
Nilai normal waktu 

antar hijau 

Kecil 6-9 m 4 det per fase 

Sedang 10-14 m 5 det per fase 

Besar ≥ 15 m ≥ 6 det per fase 

  Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

 

 

4. Waktu Merah Semua  

Waktu merah semua memiliki rumus matematis antara lain sebagai berikut: 

Merah Semua=
(LEV+IEV)

VEV
-

LAV

VAV
    

Keterangan: 

LEV dan LAV       =  Jarak dari garis henti ke titik konflik untuk masing-masing   

kendaraan yang bergerak maju atau meninggalkan 

IEV    =  Panjang kendaraan yang berangkat (m) 

VEV, VAV       =  Kecepatan masing-masing kendaraan yang berangkat dan    

yang datang (m/det) 

 

5. Waktu Hilang (LTI) 

Secara umum waktu hilang memiliki rumusan sebagai berikut: 

LTI =  ∑(merah semua + kuning)i = ∑(IG)i      

LTI = c − ∑ g    
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Keterangan: 

LTI  = waktu hilang (detik) 

IG = waktu antar hijau (detik) 

c  = waktu siklus (detik) 

g  = waktu hijau (detik) 

  

6. Arus Jenuh 

Arus jenuh (S) adalah arus berangkat rata-rata dari antrian dalam pendekat 

selama sinyal hijau. Satuan yang digunakan adalah smp/jam hijau. Arus 

jenuh dapat dihitung menggunakan rumus: 

S=So x FCS x FSF x FG x FP x FRT x FLT  

 

Dimana : 

S  = Arus jenuh (smp/jam) 

So = Arus jenuh dasar (smp/jam) 

FCS = Faktor penyesuaian ukuran kota 

FSF = Faktor penyesuaian hambatan samping 

FG = Faktor penyesuaian kelandaian 

FP = Faktor penyesuaian parkir 

FRT = Faktor penyesuaian belok kanan 

FLT = Faktor penyesuaian belok kiri 

We = Lebar efektif pendekat 

  

7. Rasio Arus Jenuh 

Rasio arus (FR) merupakan perbandingan antara besarnya arus (Q) dengan 

arus jenuh (S) dari suatu pendekat. Rumus yang digunakan yaitu: 
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FR = Q/S         

 

Arus kiri (Fcrit) adalah nilai rasio arus terbesar dalam satu fase. Rasio arus 

simpang (IFR) adalah jumlah rasio arus kritis pada masing-masing fase. IFR 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

IFR= ∑ (FRcrit)        

 

Perbandingan antara rasio arus kritis (FRcrit) dari masing-masing fase 

dengan arus simpang (IFR) akan menghasilkan rasio fase (PR) 

PR = (FRcrit)/IFR      

Dimana : 

IFR  = rasio arus simpang 

Q  = arus simpang (smp/jam) 

 

 

8. Waktu Siklus Dan Waktu Hijau 

Waktu siklus dan waktu hijau dapat di jabarkan sebagai berikut, Rumus : 

cua  =  (1,5 x LTI + 5) / (1-IFR)     

Dimana : 

cua  = waktu siklus sebelum penyesuaian sinyal (detik) 

LTI  = waktu hilang total per siklus (detik) 

IFR  = rasio arus simpang  

 

9. Waktu Hijau (G) 

Secara umum waktu hijau dapat diuraikan dengan rumus matematis sebagai 

berikut: 
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g1 = (cua-LTI) x Pri)  

Dimana: 

g1     =  tampilan waktu hijau pada fase 1 (detik) 

cua    =  waktu siklus sebelum penyesuaian (detik) 

LTI   =   waktu hilang total per siklus (detik) 

PR    =   rasio fase FRcrit/(FRcrit)   

 

10. Kapasitas 

Kapasitas adalah arus simpang maksimum yang dipertahankan untuk 

melewati suatu pendekat. Rumus matematis sebagai berikut: 

C = S x g/c       

Dimana : 

C  =  kapasitas (smp/jam) 

S  =  arus jenuh (smp/jam) 

g  =  waktu hijau (detik) 

c  =  waktu siklus yang ditentukan (detik) 

 

11. Perilaku Lalu Lintas 

a) Panjang Antrian 

Jumlah rata-rata antrian smp pada awal sinyal hijau (NQ) dihitung sebagai 

jumlah smp yang tersisa dari fase sebelumnya (NQ1) ditambah jumlah smp 

yang datang selama fase merah (NQ2). 

NQ = NQ1+NQ2       

NQ1=0,25xCx [(DS-1)+√(DS-1)
2
+

8x(DS-0,5)

C
]  
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Untuk DS > 0,5 

NQ1=0, untuk DS≤0,5 

NQ2 = c ×
1−GR

1−GR×Ds
×

Q

3600
     

Dimana: 

DS  = derajat kejenuhan 

GR  = rasio hijau 

c  = waktu siklus (detik) 

C  = kapasitas (smp/jam) = arus jenuh kali rasio hijau (S x GR) 

Q  = arus simpang pada pendekat tersebut (smp/detik) 

 

Panjang antrian (QL) diperoleh dari perkalian (NQ) dengan luas rata-rata 

yang dipergunakan per smp (20 m2) dan pembagian dengan lebar masuk 

QL=NQmaks×
20

Wmasuk
      

  

 

b) Kendaraan Terhenti 

Angka henti (NS) adalah jumlah berhenti rata-rata per kendaraan (termasuk 

berhenti terulang dalam antrian) sebelum melewati suatu simpang. 

NS=0,9×
NQ

Qxc
×3600 

Dimana: 

NQ = Jumlah rata-rata antrian (smp) 

Q = Arus simpang pada pendekat tersebut (smp/detik) 

C = waktu siklus (detik) 
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c) Tundaan 

Tundaan (delay) merupakan waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk 

melalui simpang apabila dibandingkan dengan lintasan tanpa adanya 

simpang. 

Dj = DTj+ DGj        

 

Tundaan pada suatu simpang dapat terjadi karena 2 hal yaitu tundaan 

simpang (DT) karena interaksi simpang dengan gerakan lainnya pada suatu 

simpang. 

DT = c ×
0,5×(1−GR)2

(1−GR×DS)
+

NQ1×3600

C
    

Dimana: 

c  = waktu siklus (detik) 

C  = kapasitas (smp/jam) 

GR = rasio hijau 

DS  = derajat kejenuhan 

 

Tundaan geometrik (DG) kerana perlambatan dan percepatan saat 

membelok pada suatu simpang dan atau berhenti karena lampu merah 

DG = (1-PSV) x PT x 6 + (PSV x 4)    

Dimana: 

PSV  = rasio kendaraan berhenti pada pendekat 

PT  = rasio kendaraan berbelok pada pendekat 
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12. Derajat Kejenuhan 

Perbandingan antara arus dengan kapasitas dari suatu pendekat 

menunjukkan derajat kejenuhan (DS) dari pendekat yang ditinjau.  

DS = Q/C        

Dimana: 

DS          = derajat kejenuhan 

Q = arus simpang (smp/jam) 

C = kapasitas (smp/jam) 

 

2.8 Simpang Tak Bersinyal 

 

Persimpangan tidak bersinyal dalam penelitian adalah persimpangan yang arus 

lalu lintas melalui persimpangan tersebut diatur oleh tanda “yield” atau “stop”. 

Persimpangan tak bersinyal seing disebut persimpangan prioritas. Arus 

maskimum yang dapat dialirkan oleh suatu lengan persimpangan prioritas disebut 

kapasitas. Besarnya kapasitas suatu lengan persimpangan ditentukan oleh 

geometrik dan kondisi lingkungan persimpangan itu sendiri. 

 

Kapasitas lengan persimpangan prioritas secara matematis berdasarkan Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) dapat dilihat pada uraian dibawah ini:  

 

 

 

Dimana: 

C   : Kapasitas lengan persimpagan (smp/jam) 

Co : Kapasitas dasar (smp/jam) 

FW  : Faktor penyesuaian lebar pendekat 

 

C = Co x FW x FM x FCS x FRSU x FLT x FRT x FMI 
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FM  : Faktor penyesuaian median jalan utama 

FCS  : Faktor penyesuaian ukuran kota 

FRSU           : Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan  

                 kendaraan tak bermotor 

FLT  : Faktor penyesuaian belok kiri 

FRT : Faktor penyesuaian belok kanan 

FMI : Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor 

 

2.9 Analisis Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas 

 

Analisis dari penanganan masalah atau dampak lalu lintas ini diharapkan dapat 

memberikan solusi untuk meminimalkan dampak lalu lintas. Salah satu solusinya 

adalah dengan melakukan manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas adalah 

pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi 

penggunaan prasarana yang ada, baik pada saat sekarang maupun yang akan 

direncanakan (Abubakar, 1996 dalam Widodo, Arief Subechi, 2007). Adapun 

sasaran diberlakukannya manajemen lalu lintas adalah: 

a. Mengatur dan menyederhanakan lalu lintas dengan melakukan pemisahan 

terhadap tipe, kecepatan, dan pemakai jalan yang berbeda untuk 

meminimumkan gangguan terhadap lalu lintas; 

b. Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menaikkan kapasitas atau 

mengurangi volume lalu lintas pada suatu jalan; 

c. Melakukan optimasi ruas jalan dengan menentukan fungsi dari jalan dan 

kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak cocok dengan fungsi jalan 

tersebut. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan 

Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, manajemen 

dan rekayasa lalu lintas meliputi 5 kegiatan yaitu perencanaan, pengaturan, 

perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan. Perencanaan manajemen dan 

rekayasa meliputi: 

1. Identifikasi masalah lalu lintas bertujuan untuk mengetahui keadaan, 

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; 

2. Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas bertujuan untuk mengetahui 

situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya 

pengguna jalan; 

3. Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang bertujuan 

untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang;   

4. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan bertujuan 

untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk 

menampung lalu lintas kendaraan; 

5. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan bertujuan 

untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan 

untuk mengangkut orang dan barang; 

6. Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas 

bertujuan untuk mengetahui angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas 

pada suatu ruas jalan dan/atau kawasan; 

7. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas bertujuan untuk mengetahui 

dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, 
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permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, 

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; 

8. Penetapan tingkat pelayanan bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan 

pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan; dan 

9. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan 

gerakan lalu lintas bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan 

penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan 

prasarana jalan dan perlengkapan jalan. 

 

Perekayasaan lalu lintas dapat dilakukan dengan cara: 

1. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan 

jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi perbaikan 

terhadap bentuk dan dimensi jalan; 

 

2. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan 

yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan. Pengadaan dan pemasangan 

perlengkapan jalan meliputi: 

a. Inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan 

jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan; 

b. Penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan; 

c. Penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan; 

d. Penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis 

perlengkapan jalan; dan 

e. Kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan 

jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.  
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Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi: 

a. Memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan; 

b. Menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi 

atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan; 

c. Memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi 

perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan 

d. Mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang. 

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi; 

a. Alat pemberi isyarat lalu lintas; 

b. Rambu lalu lintas; 

c. Marka jalan; 

d. Alat penerangan jalan; 

e. Alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 

- Alat pembatas kecepatan; dan 

- Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. 

f. Alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas; 

- Pagar pengaman; 

- Cermin tikungan; 

- Tanda patok tikungan (delineator) 

- Pulau-pulau lalu lintas; 

- Pita penggaduh. 

g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di 

jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau 

h. Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 
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3. Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dilakukan dalam situasi; 

a. Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional; 

b. Alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi; 

c. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan; 

d. Adanya pekerjaan jalan; 

e. Kerusakan infrastruktur; 

f. Adanya kecelakaan lalu lintas; 

g. Adanya bencana alam; 

h. Adanya konflik sosial; dan/atau 

i. Adanya peristiwa terorisme. 

Pelaksanaan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dapat dilakukan 

melalui: 

a. Pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan; 

b. Pengaturan arus lalu lintas di persimpangan; 

c. Penertiban lajur jalan; dan/atau 

d. Penertiban hambatan samping. 

 

2.10 Tinjauan Studi Terdahulu 

 

1. Arief Subechi Widodo (2007) melakukan penelitian tentang analisis dampak 

lalu lintas (andalalin) pada pusat perbelanjaan yang telah beroperasi ditinjau 

dari tarikan perjalanan, studi kasus pada Pacific Mall Tegal. Tujuan dari 

penelitian ini adalah memprediksi tarikan perjalanan yang terjadi akibat 

adanya Pacific Mall, mengukur kinerja lalu lintas pada ruas jalan yang 
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diperkirakan terpengaruh oleh adanya pusat kegiatan Pacific Mall, dan 

memberikan solusi-solusi penanganan yang mungkin dilakukan untuk 

mengatasi masalah-masalah lalu lintas yang terjadi di jalan sekitar pusat 

kegiatan Pacific Mall. Kinerja ruas jalan sudah hampir mencapai batas atas 

aman, ditunjukkan dengan derajat kejenuhan (DS) yang sudah mencapai 0,78 

pada tahun 2006 dan diprediksi DS akan bertambah menjadi 1,13 pada tahun 

2016. Sebagai rekomendasi yaitu perlu adanya pembenahan pada jalan 

terutama untuk angkutan umum dan becak yang parkir tidak pada tempat yang 

benar. 

 

2. Trisno Widodo (2010) melakukan studi dampak lalu lintas akibat 

pembangunan Solo Center Point dengan mempertimbangkan matriks asal 

tujuan kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

estimasi bangkitan dan tarikan pergerakan lalu lintas akibat pembangunan 

Solo Center Point, mengetahui besarnya dampak lalu lintas akibat 

pembangunan Solo Center Point, dan mengetahui strategi penanganan dampak 

dengan sistem do-nothing dan sistem do-something. Dari hasil perhitungan 

diperoleh total tarikan sebesar 218 smp/jam, nilai NVK (Nisbah Volume dan 

Kapasitas) di wilayah kajian pada kondisi existing dan kondisi setelah 

pembukaan Solo Center Point berkisar antara 0,1 sampai 0,7 yang berarti 

jaringan jalan masih dalam kondisi stabil. Strategi penanganan secara do-

nothing yang dilakukan adalah pelarangan on street parking di sepanjang ruas 

Jalan Slamet Riyadi. 
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3. A. Wicaksono, Asril Kurniadi dan Dendy Indriya Efendi (2008) melakukan 

studi tingkat pelayanan jalan akibat pembangunan Malang Town Square pada 

ruas Jalan Veteran. Besarnya derajat kejenuhan kondisi sebelum dibangunnya 

Malang Town Square adalah 0,396 sedangkan setelah dibangun 0,474 dan 

diprediksi untuk tahun 2010 sebesar 1,04. Akibat dari penurunan kinerja jalan, 

diharapkan perlu adanya usaha perbaikan dan penanggulangan baik secara 

fisik seperti pelebaran jalan untuk memperkecil nilai derajat kejenuhan. Selain 

itu, secara non fisik perlu adanya pengaturan lalu lintas untuk kepentingan 

kelancaran pergerakan kendaraan dan kebijakan tegas yang berlanjut dari 

pemerintah untuk pengendalian kondisi di sekitar Malang Town Square yang 

akan datang. 

 

4. Barry Setyanto Koloway (2009) melakukan penelitian tentang kinerja ruas 

jalan perkotaan Jalan Prof. Dr. Satrio, DKI Jakarta dimana jalan ini 

merupakan jalan perkotaan yang memiliki aktivitas guna lahan samping jalan 

yang beragam serta tingkat kesibukan yang tinggi. Studi ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana kinerja ruas jalan Prof. Dr. Satrio, diukur berdasarkan 

derajat kejenuhan, kecepatan tempuh, waktu tempuh dan tingkat pelayanan 

(Level of Services). Pada studi ini disimpulkan bahwa kinerja ruas jalan Prof. 

Dr. Satrio saat jam puncak pada hari kerja berada pada kondisi yang kurang 

baik. Untuk memperbaiki hal ini serta menghindari bertambah buruknya 

kinerja ruas jalan tahun 2014, maka diperlukan penanganan berupa 

pengelolaan lalu lintas, regulasi pemberhentian angkutan umum, pembuatan 

jembatan penyebrangan, pemasangan road furniture untuk meningkatkan 

tingkat disiplin pengguna kendaraan serta peningkatan kapasitas jalan.  
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5. Juniardi, Eko Yulipriyono, dan Kami Hari Basuki (2009) melakukan 

penelitian untuk menilai kinerja simpang tak bersinyal tiga lengan (simpang 

Tunjung : Jl. Dr. Sutomo/Jl. Tunjung) dan simpang tak bersinyal empat lengan 

(simpang Timoho : Jl. IPDA Tut Harsono/Jl. Bale Rejo/Jl. Timoho. 

  

6. A. Yusuf Zuhdi dan Rahmad Basuki (2010) melakukan studi tentang analisa 

dampak lalu lintas Hotel Rich Palace yang berlokasi di Jalan HR. Muhammad 

No. 269-271 Surabaya yang mana pada saat kondisi existing sudah mulai 

menunjukkan terjadinya kemacetan khususnya pada jam sibuk. Hotel Rich 

Palace memenuhi kriteria untuk melakukan studi Analisis Dampak Lalu 

Lintas sebagai upaya pengendalian dan menentukan teknik manajemen dan 

rakayasa lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya penurunan tingkat 

pelayanan dan kinerja ruas jalan maupun persimpangan. 

 

7. A.A.N.A. Jaya Wikrama (2011) melakukan penelitian untuk mengevaluasi 

kinerja simpang eksisting dan menganalisis alternatif pemecahan masalah 

yang tepat di Simpang Jalan Teuku Umar Barat – Jalan Gunung Salak yang 

terletak di Kawasan Denpasar Barat yang memiliki volume lalu lintas tinggi 

karena merupakan gerbang dari dan menuju Kota Denpasar dan Kabupaten 

Badung. Permasalahan pada simpang berupa lamanya tundaan dan seringnya 

terjadi kecelakaan. 

 

8. Iskandar (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh pembangunan taman 

kota terhadap tingkat pelayanan jalan pada Ruas Jalan Sam Ratulangi Baturaja 

yang dibangun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya 
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tempat hiburan, rekreasi, juga olahraga. Meskipun bukan satu-satunya 

penyebab penurunan kapasitas jalan, terjadinya penambahan volume lalu 

lintas jalan akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan di 

sekitar taman. Dari hasil penelitian didapatkan DS pada hari minggu/libur 

sebesar 0,56 dan pada hari senin/kerja sebesar  0,52. Kinerja/tingkat pelayanan 

pada saat survey termasuk dalam kategori C dimana arus stabil tetapi 

kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Prediksi pada 10 tahun 

mendatang, tingkat pelayanan mulai bermasalah. DS pada hari libur telah 

mencapai 0,75 terjadi pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 untuk hari kerja 

mencapai 0,78 dimana tingkat pelayanan masuk dalam kategori D (arus 

mendekati tidak stabil). 

 

9. Ramon C. Rumambi (2012) melakukan penelitian tentang analisa dampak 

pembangunan Rumah Sakit Siloam Manado terhadap kinerja lalu lintas ruas 

Jalan Sam Ratulangi dan Piere Tendean Manado. Permasalahan terletak pada 

lokasi rumah sakit ini karena kondisi kemacetan di lokasi ini cukup parah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan tarikan lalu lintas Rumah Sakit 

Siloam dan pengaruhnya pada kinerja lalu lintas di ruas jalan Sam Ratulangi 

dan ruas jalan Piere Tendean. Kondisi kinerja ruas jalan dari hasil evaluasi 

setelah adanya tarikan pergerakan dari Rumah Sakit Siloam Manado 

mengakibatkan kinerja ruas jalan Sam Ratulangi mengalami penurunan 

kapasitas jalan dari 5300,86 Smp/jam menjadi 4809,2 Smp/jam atau sebesar 

9,23%. Sedangkan untuk Jalan Piere Tendean mengalami penurunan kapasitas 

jalan dari 3427,45 Smp/jam menjadi 3077,71 Smp/jam atau sebesar 4,95%. 

Dari sisi kapasitas jalan, keberadaan Rumah Sakit Siloam tidak memiliki 
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pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja kedua ruas jalan tersebut. 

Sebelum dibangun rumah sakit, DS untuk Jalan Sam Ratulangi 0,47 dan Jalan 

Piere Tendean 0,56. Setelah dibangun, DS kedua ruas jalan meningkat 

menjadi 0,58 untuk Jalan Sam Ratulangi dan 0,70 untuk Jalan Piere Tendean. 

Kedua jalan tersebut tidak mengalami perubahan tingkat pelayanan, masih 

dalam tingkat pelayanan C. 

 

10. Michael Arcos Tappangrara dan Cahya Buana (2013) melakukan penelitian 

tentang manajemen lalu lintas akibat adanya pembangunan Hotel Santika 

Gubeng yang berlokasi di Jalan Raya Gubeng, Surabaya. Sebelum dibangun 

Hotel Santika, volume di sepanjang Jalan Raya Gubeng sangat padat, oleh 

karena itu diperlukan suatu pemecahan masalah lalu lintas akibat 

pembangunan Hotel Santika. Dari hasil penelitian didapatkan DS < 0,75 

sedangkan prediksi pada tahun 2018, setelah Hotel Santika beroperasi, 

didapatkan DS > 0,75 (melampaui DS yang diizinkan). 

 

11. Bonny F. Sompie dan James A. Timboeleng (2013) melakukan penelitian 

tentang analisis dampak lalu lintas kawasan kampus Universitas Sam 

Ratulangi. Pembangunan gedung baru di beberapa bagian kawasan kampus 

Universitas Sam Ratulangi seperti pembangunan rumah sakit kampus, 

pembangunan gedung kuliah baru di beberapa fakultas, dan pembangunan 

gedung baru lainnya diperkirakan akan berpengaruh terhadap volume dan 

sistem pergerakan lalu lintas di beberapa jaringan jalan dalam kampus dan 

jaringan jalan di sekitar kampus Universitas Sam Ratulangi diantaranya ruas 

Jalan Wolter Monginsidi dan ruas jalan kawasan kelurahan Bahu, sering 
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terjadi kemacetan pada jam puncak pagi, siang, dan sore hari. Kondisi yang 

sama terjadi pula di ruas jalan dalam kawasan kampus. 

 

12. Vrisilya Bawangun, Theo K. Sendow, dan Lintong Elisabeth (2015) 

melakukan penelitian untuk menganalisis simpang tiga tak bersinyal 

berdasarkan MKJI 1997 dan menganalisis persimpangan untuk meningkatkan 

kinerja simpang menggunakan data eksisting dan data forecasting yang 

dilakukan pada simpang Jl. W.R. Supratman dan Jl. B.W. Lapian di Kota 

Manado. 

 

13. Arief Budiman, Dwi Esti Intari, dan Lestari Sianturi (2016) melakukan 

penelitian untuk menganalisis berapa besar kapasitas dan tingkat kinerja 

simpang bersinyal di Simpang Palima, mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kapasitas simpang bersinyal, dan mengetahui bagaimana 

alternatif pemecahan masalah pada kinerja Simpang Palima tersebut. 



 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Daerah Kajian 

Daerah kajian diarahkan pada kawasan yang mengalami dampak langsung akibat 

beroperasinya Mal Bumi Kedaton yang berlokasi di Jalan Teuku Umar – Sultan 

Agung No. 1 Bandar Lampung.  Dampak langsung yang dapat ditimbulkan 

berupa kemacetan pada jaringan ruas jalan yang berbatasan langsung dengan Jalan 

Teuku Umar – Sultan Agung, yang berpengaruh terhadap kinerja jaringan jalan 

utama di kawasan tersebut. 

 

Lokasi yang digunakan dalam kajian ini adalah jaringan jalan kawasan Kedaton di 

sekitar Jl. Teuku Umar - Sultan Agung. Kinerja ruas jalan yang berpengaruh 

akibat beroperasinya Mal Bumi Kedaton pada kawasan Kedaton dan sekitarnya 

terlihat pada Gambar 3.1,  yaitu Jalan Teuku Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar 

Alam, Jalan Sultan Haji, Jalan Sultan Agung, Jalan Ki Maja, dan Jalan Urip 

Sumoharjo. 
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Gambar 3.1 Daerah Kajian Dampak Beroperasinya Mall Boemi Kedaton.  

 
 
 

3.2  Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

Berdasarkan sumber datanya, data dalam penelitian dibedakan atas dua, yaitu 

yang pertama data primer dan kedua adalah data sekunder. Pengertian data primer 

adalah data yang diperoleh dari sumber yang berkenaan langsung dengan masalah 

kajian, sedangkan pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan sehingga data tersebut 

telah tersedia. Kedua data ini diperlukan untuk menyusun alur pikir kerangka 

kajian berkaitan dengan objek yang akan dikaji, selanjutnya data tersebut diproses 

mulai dari meng-input sampai dengan didapatkan output-nya melalui analisis 

dengan menggunakan metode-metode yang dapat diterima secara ilmiah. 
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3.2.1 Data Primer 

Pengumpulan data primer didapat dengan melaksanakan survei langsung di 

lapangan yang meliputi:  

1. Survei LHR (Lalu Lintas Harian Rata-rata) di lapangan dilakukan pada 8 titik 

persimpangan untuk memperoleh informasi akurat yang berkaitan dengan 

kinerja lalu lintas jaringan jalan di sekitar daerah kajian. Survei dilakukan 

pada jam sibuk pagi hingga sore hari untuk mencerminkan waktu puncak 

volume lalu lintas yang sebenarnya.  

Pelaksanaan survei LHR / volume lalu lintas dilaksanakan dengan dua 

maksud, yaitu: 

a. Pengumpulan data volume lalu intas sebagai dasar pelaksanaan proses 

validasi dan kalibrasi model yang telah dikembangkan. Untuk kepentingan 

ini maka volume lalu lintas yang akan dihitung adalah arus lalu lintas 

aktual, yaitu volume lalu lintas yang diusahakan sedekat mungkin dengan 

nilai “demand” sehingga dalam pelaksanaannya digunakan teknik 

pencacahan terklasifikasi (classified traffic count). 

b. Pengumpulan data volume lalu lintas sebagai dasar parameter proses 

penilaian kinerja jaringan jalan dan karakteristik lalu lintas. Untuk 

kepentingan ini, selain survei lalu lintas terklasifikasi sebagaimana 

disebutkan diatas, maka diperlukan juga pencacahan lalu lintas di 

persimpangan dengan menggunakan teknik gerakan berbelok terklasifikasi 

(classified turning moving counting). 
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2. Survei hambatan samping yang diakibatkan oleh pejalan kaki yang 

menyeberang di Jalan Teuku Umar depan Mall Boemi Kedaton.  

3. Survei geometri jalan, survei ini dilakukan dengan mengukur kecepatan 

perjalanan sesaat sampel beberapa kendaraan yang lewat pada titik 

pengamatan. 

 

Titik-titik penempatan surveyor yang melakukan survei LHR ditetapkan di lokasi 

titik survei  pada jaringan jalan di kawasan Kedaton yang berkaitan secara 

langsung dengan lokasi kajian Jl. Teuku Umar – Sultan Agung secara terperinci 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Lokasi Pelaksanaan Survei LHR 

 

 

Pembagian klasifikasi komposisi kendaraan untuk perhitungan arus lalu lintas 

ditetapkan berdasarkan aturan yang tercantum dalam MKJI (Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia) adalah sebagai berikut: 
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1. Kendaraan ringan, meliputi mobil penumpang, oplet, mikrobis, pick-up, truk 

kecil sesuai sistem klasifikasi Bina Marga 

2. Kendaraan berat, meliputi bis, truk 2 as, truk 3 as dan truk kombinasi sesuai 

sistem klasifikasi Bina Marga 

3. Sepeda motor, meliputi sepeda motor dan kendaraan roda3 sesuai sistem 

klasifikasi Bina Marga 

 

Waktu pelaksanaan survei dilakukan pada hari kerja yang mewakili hari normal 

yaitu hari  rabu dan kamis, 20 – 21 Mei 2015. Durasi survei dilakukan dari pukul 

09.00 – 13.00 dan 16.00 – 19.00. Pencacahan dilakukan per 5 menit dengan 

bantuan peralatan seperti formulir, alat tulis, jam tangan, kamera video dan alat 

counter.  

 

Selain melakukan survei LHR untuk pengumpulan data primer, dilakukan pula 

survei geometri ruas jalan. Informasi penting yang dilakukan melalui survei ini 

diantaranya meliputi: lebar badan jalan, lebar dan jumlah lajur/jalur jalan, lebar 

bahu jalan atau trotoar. Peralatan yang digunakan untuk melakukan survei adalah 

meteran, kamera digital dan alat tulis.  

 

Selanjutnya data-data tersebut diatas dianalisa dengan menggunakan perhitungan 

dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) bagian Ruas Jalan Perkotaan. 

Untuk parameter penilaian kinerja digunakan nilai derajat kejenuhan (DS) atau 

juga dikenal dengan istilah V/C-ratio. 
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3.2.2 Data Sekunder 

 

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pendekatan institusional agar 

didapat infomasi dan masukan penting yang mendukung data primer. Data-data 

sekunder yang sifatnya lebih komprehensif didapat dari instansi yang 

berkompeten meliputi:  

1.  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030. 

RTRW Kota Bandar Lampung ini didalamnya terdapat informasi kebijakan, 

strategi serta arahan penggunaan ruang wilayah di Kota Bandar Lampung.  

2.   Data pertumbuhan kendaraan berguna untuk memprediksi pertumbuhan lalu 

lintas yang akan datang, data ini didapat dari Dinas Pendapatan Provinsi 

Lampung. 

3. Peta Jaringan Jalan Kota Bandar Lampung, yang didalamnya terdapat 

informasi tentang gambar jaringan jalan seluruh kota Bandar Lampung 

4. Data site plan pusat kegiatan. 

5. Data keluar masuk kendaraan / aktivitas parkir. 

6. Laporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Mall Boemi Kedaton 

 

 

3.3   Diagram Alir Metode Kajian 

Secara keseluruhan kajian ini dapat dijabarkan dalam diagram alir yang 

merupakan tahap-tahap yang akan dikerjakan, seperti terlihat pada Gambar 3.3 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Kajian 
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1. Data jaringan jalan  

2. RTRW Kota Bandar Lampung 

3. Data pertumbuhan kendaraan 

4. Data Pendukung dari MBK 

 Data keluar masuk kendaraan 

5. Laporan Andalalin MBK 

Data Primer 

1. Volume lalu lintas 

2. Geometri jalan 

3. Hambatan samping 

 

Analisis 

1. Kinerja ruas jalan dan persimpangan kondisi 

eksisting 

2. Prediksi serta optimasi 5 tahun ke depan 

3. Alternatif penanganan permasalahan lalu lintas di 

sekitar Mall Bumi Kedaton 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Selesai 

Studi Literatur 

Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan analisa yang telah dilakukan akibat dampak 

beroperasinya Mall Boemi Kedaton terhadap kinerja jaringan jalan di Kawasan 

Kedaton dan sekitarnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Beroperasinya Mall Boemi Kedaton tidak mempunyai dampak yang signifikan 

terhadap kinerja jaringan jalan terutama ruas jalan di sekitar Mall Boemi 

Kedaton. Tingkat pelayanan jalan untuk Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dan 

Jalan Teuku Umar sebelum dan sesudah beroperasinya Mall Boemi Kedaton 

tetap sama yaitu C. Hal ini disebabkan karena penambahan lajur pada masing-

masing arah sehingga tipe jalan di kedua ruas tersebut mengalami perubahan dari 

4/2 D menjadi 6/2 D. Kinerja ruas jalan yang paling terkena dampak akibat 

beroperasinya Mall Boemi Kedaton adalah Jalan Sultan Agung dengan kenaikan 

V/C Ratio sebesar 24%. Sebelum pembangunan Mall Boemi Kedaton tingkat 

pelayanan jalan tersebut adalah B dengan V/C Ratio 0,39. Setelah beroperasinya 

Mall Boemi Kedaton tingkat pelayanan ruas jalan tersebut menjadi C dengan V/C 

Ratio 0,63. 

 

2. Pembangunan flyover ternyata tidak mampu meningkatkan kinerja jalan pada 

Kawasan Kedaton dan sekitarnya. Berdasarkan hasil analisa, pembangunan 
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flyover tidak menunjukkan peningkatan kinerja lalu lintas yang berarti. 

Keberadaan flyover tersebut hanya memberi solusi bagi arus lalu lintas dari dan 

ke Rajabasa – Tanjungkarang. Sementara arus lalu lintas Tanjungkarang – Sultan 

Agung dan Sultan Agung – Rajabasa menjadi korban penyempitan jalan yang 

menyebabkan kemacetan 

 

5.2  Saran 

 

Berdasarkan hasil analisa kondisi eksisting dan kondisi yang akan datang, diperlukan 

penanganan permasalahan lalu lintas terkait tingkat pelayanan jalan yang mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun pasca beroperasinya Mall Boemi Kedaton dan 

beberapa pusat kegiatan pada Kawasan Kedaton dan sekitarnya. Pembangunan 

flyover yang dianggap akan mengurai kemacetan lalu lintas, ternyata kinerja flyover 

dan jalan utama dibawahnya tidak mengalami peningkatan. Hal ini perlu segera 

ditangani mengingat saat ini arus lalu lintas di Kawasan Kedaton dan sekitarnya 

sudah mendekati jenuh.  

 

Rekomendasi penanganan permasalahan lalu lintas yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan kinerja jalan pada Kawasan Kedaton dan sekitarnya adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Melakukan manajemen kapasitas kondisi eksisting baik pada ruas jalan maupun 

persimpangan dengan cara pelebaran jalan, kontrol  “on street parking”,  

mengurangi konflik di persimpangan dengan membatasi arus belok kanan dan 

pengaturan ulang lampu lalu lintas yang disesuaikan dengan volume kendaraan 

pada simpang bersinyal.   



112 

 

 
 

2. Penataan ulang lalu lintas di Jalan Z.A. Pagar Alam – Teuku Umar perlu 

dilakukan pasca berdirinya flyover di depan Mall Boemi Kedaton. Keberadaan 

flyover tersebut hanya memberi solusi bagi arus lalu lintas dari dan ke Rajabasa – 

Tanjungkarang. Sementara arus lalu lintas Tanjungkarang – Sultan Agung dan 

Sultan Agung – Rajabasa menjadi korban penyempitan jalan yang menyebabkan 

kemacetan karena semua kendaraan saat ini berputar di bawah flyover tersebut 

dan hal ini diperparah apabila pintu perlintasan kereta api ditutup. 

 

3. Pengambilan kebijakan oleh pemerintah untuk mengurangi volume lalu lintas 

dengan cara pembatasan umur kendaraan, penerapan sistem transportasi umum 

yang nyaman bagi masyarakat sehingga dapat membatasi penggunaan kendaraan 

pribadi serta meningkatkan pengendalian pemanfaatan penataan ruang di Kota 

Bandar Lampung. 

 

4. Larangan tegas bagi pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan 

parkir liar yang seringkali menghambat laju kendaraan. 
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