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ABSTRAK 

 

TUNDAAN LALU LINTAS AKIBAT ANTRIAN PADA SIMPANG BERSINYAL TUGU JUANG 

Oleh 

 

 

JANNISA RIANCITA 

 

 

 

Pada Jl. R.A. Kartini, terdapat lampu lalu lintas khusus untuk kendaraan yang 

akan berbelok ke kanan, ke Jl. Kota Raja, sehingga mengakibatkan penyempitan 

badan jalan untuk kendaraan yang akan berjalan lurus ke JL, Teuku Umar. 

Pengaruh antrian pada simpang bersinyal Tugu Juang dievaluasi  dengan metode 

gelombang kejut sehingga didapat waktu tunda. Pengumpulan data dilakukan 

pada Senin, 19 April 2021 pukul 7.00-9.00 WIB dan 15.00-17.00. Perhitungan 

untuk hubungan matematis antara volume, kecepatan, dan kepadatan 

menggunakan model greenshield yang hasilnya akan digunakan untuk 

perhitungan gelombang kejut.        

     

Hasil penelitian yang didapatkan adalah volume maksimum (Vm), kecepatan 

maksimum (Sm), kepadatan maksimum (Dm) secara berturut-turut adalah 1131 

SKR/jam, 10,63 km/jam, 106,36 SKR/km ; dan pada sore hari 2404 SKR/jam, 

4,10 km/jam, 586,14 SKR/km.  Pengaruh gelombang kejut terhadap  panjang 

antrian menghasilkan nilai (Qm)  = 25 m pagi hari ; dan 33 m pada sore hari. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh gelombang kejut terhadap 

penyempitan ruas jalan karena antrian lampu merah adalah pada pagi hari 

kendaraan mengalami peningkatan waktu tempuh dari 24,55 detik menjadi 35,22 

detik pada saat ada antrian lampu merah. Sedangakan pada sore hari kendaraan 

mengalami peningkatan waktu tempuh dari 52,54 detik menjadi 110,43 detik. 

Kata Kunci : Gelombang Kejut, Panjang Antrian, Waktu Tundaan 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

TRAFFIC DELAY DUE TO QUEUE ON TRAFFIC LIGHT TUGU JUANG 

By 

 

 
JANNISA RIANCITA 

  

 

 

On Jl. R.A. Kartini, there is a specific traffic light for vehicles that will turn right, 

to Jl. Kota Raja, resulting in a narrowing of the road for vehicles that will go 

straight to JL, Teuku Umar. The effect of queuing at the Tugu Juang signalized 

intersection was evaluated by the shock wave method so that the delay time was 

obtained. Data  collected on Monday, April 19, 2021, at 7.00-9.00 AM and 15.00-

17.00 PM. Calculations for the mathematical relationship between volume, 

velocity, and density using a greenshield model, those results will be used for 

shock wave calculations. 

 

The results obtained are the maximum volume (Vm), maximum speed (Sm), 

maximum density (Dm) respectively are 1131 SKR/hour, 10.63 km/hour, 106.36 

SKR/km ; and in the afternoon 2404 SKR/hour, 4.10 km/hour, 586.14 SKR/km. 

The effect of the shock wave on the queue length resulted in the value (Qm) = 25 

m in the morning ; and 33 m in the afternoon. From these results it can be 

concluded that the effect of the shock wave on the narrowing of the road due to 

the red light queue is that in the morning the vehicle has increased travel time 

from 24.55 seconds to 35.22 seconds when there is a red light queue. Meanwhile, 

in the afternoon the vehicle has increased travel time from 52.54 seconds to 

110.43 seconds. 

Keywords : shock wave, queue length, time delay. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

“Persimpangan merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan. 

Persimpangan jalan yaitu tempat bertemunya arus lalu lintas dari dua jalan 

ataupun lebih.  Operasi jaringan jalan wajib memperhitungkan tundaan akibat 

adanya simpang, baik pada simpang bersinyal maupun tidak bersinyal. Peluang 

tundaan terjadi akan semakin besar jika terdapat banyak simpangan di suatu 

jaringan jalan. Tundaan merupakan salah satu masalah yang banyak ditemui di 

Bandar Lampung.” 

 

“Pada persimpangan bersinyal di Tugu Juang, terjadi arus lalu lintas yang datang 

dari jalan utama yaitu Jalan Raden Ajeng Kartini yang akan bergerak ke kanan 

untuk masuk ke Jalan Kota Raja atau yang akan bergerak lurus ke Jalan Teuku 

Umar. Selain itu terdapat lajur yang berbeda dari lajur utama di Jalan Raden 

Ajeng Kartini, lajur ini digunakan khusus untuk kendaraan yang ingin ke Pasar 

Tengah atau keluar dari Pasar Tengah. Pada lajur utama, lampu lalu lintas 

digunakan khusus untuk kendaraan yang akan berbelok ke kanan masuk ke 

Jalan Kota Raja sehingga mengakibatkan penyempitan badan jalan untuk 

kendaraan yang akan berjalan lurus ke Jalan Teuku Umar.  Pada penelitian ini 

peneliti akan memfokuskan pada lajur utama Jalan Raden Ajeng Kartini, yang 
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memiliki 3 lajur jalan. 2 lajur jalan yang ditanjakan dengan tanda panah biru, 

merupakan lajur khusus untuk kendaraan yang ingin lurus, sedangkan lajur 1 

kanan digunakan untuk kendaraan yang ingin belok ke arah Kota Raja.” 

 

“Dalam penelitian ini pengaruh antrian pada simpang bersinyal Tugu Juang 

dievaluasi dengan metode gelombang kejut (shock wave) sehingga didapat 

waktu tunda yang lebih akurat. Gelombang kejut terjadi karena adanya 

pergantian nyala lampu lalu lintas bewarna merah, dimana pada saat lampu 

berganti menjadi merah kendaraan akan berhenti, kepadatan lengan sebelum 

lampu merah akan meningkat, kecepatan menurun, dan akhirnya terjadi 

antrian.” 

 
Gambar 1. Sketsa Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Tugu

Juang

Jl. Raden Ajeng Kartini

Wisma

Gatam

J
P

O Jl. Teuku Umar
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1.2. Rumusan Masalah 

“Melambatnya laju kendaraan yang terjadi pada Jalan Raden Ajeng Kartini 

disebabkan oleh penyempitan badan jalan akibat antrian pada lampu merah  

persimpangan Tugu Juang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui  waktu tunda berdasarkan nilai gelombang kejut yang terjadi pada 

arus lalu lintas di Persimpangan Tugu Juang.” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu tundaan yang terjadi akibat 

antrian kendaraan pada simpang bersinyal tugu juang di Kota Bandar 

Lampung.” 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

“Adapun manfaat yang penulis harapkan dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk membantu pengguna lalu lintas agar terhindar dari kemacetan akibat   

antrian yang panjang pada persimpangan.” 

2. Menambah pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat tentang analisis 

simpang bersinyal dengan teori gelombang kejut di simpang bersinyal Tugu 

Juang.” 

3. Memberi solusi pada masalah-masalah yang terjadi pada persimpangan 

pada saat ini dan menjadi referensi untuk memaksimalkan lampu lalu lintas 

khususnya di lokasi penelitian.” 
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1.5. Batasan Masalah 

“Untuk memperjelas berbagai permasalahan dan memudahkan dalam 

menganalisis maka dibuat batasan – batasan masalah sebagai berikut :” 

1. Data arus lalu lintas di ambil langsung dari pengamatan di lapangan.” 

2. Penelitian ini difokuskan pada simpang bersinyal Tugu Juang, Bandar 

Lampung.” 

3. Metode yang digunakan adalah metode gelombang kejut. 

4. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah arus (volume), 

kecepatan (speed) dan kepadatan lintas.  

1.6. Sistematika Penulisan 

“Secara sistematis pembahasan yang diuraikan pada penelitian ini dibagi 

menjadi lima bab, antara lain sebagai berikut : “ 

BAB I PENDAHULUAN 

“Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat, serta sistematika 

penulisan.”  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

“Bab ini berisi tentang teori yang mendasari penelitian dan 

akan digunakan dalam penyelesaian masalah. “ 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

“Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, 

diagram alir,  dan prosedur-prosedur dalam penyelesaian 

masalah. “ 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

“Bab ini membahas tentang hasil pembahasan dan analisis data 

yang diperoleh dari pembahasan. “ 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

“Bab ini berisi kesimpulan dari hasil-hasil  yang didapat dari 

pengolahan data dan memberikan saran untuk hasil tersebut.” 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Persimpangan 

“Persimpangan adalah simpul pada bagian jalan dimana dua atau lebih ruas jalan 

bertemu atau berpotongan yang mencakup fasilitas jalur jalan dan tepi jalan, 

dimana lalu lintas dapat berlalu lalang didalamnya. Persimpangan merupakan 

bagian penting di jalan raya dikarenakan sebagian besar akan tergantung dari 

efisiensi, kapasitas lalu lintas, kecepatan, waktu perjalanan, dan lain-lain akan 

tergantung pada perencanaan pada persimpangan tersebut. Setiap 

persimpangan mencakup pergerakan lalulintas menerus dan lalulintas yang 

saling memotong pada satu atau lebih dari kaki persimpangan dan mencakup 

juga pergerakan perputaran (MKJI, 1997)” 

1. Jenis Pertemuan Gerakan Prsimpangan. 

“Ada 4 jenis pergerakan lalu lintas yang terjadi pada persimpangan, yaitu :” 

a. Memotong (Crossing) 

“Adalah peristiwa perpotongan antara arus kendaraan dari satu jalur ke 

jalur yang lain pada persimpangan dimana keadaan yang demikian akan 

menimbulkan titik konflik pada persimpangan tersebut.” 

b. Menyilang (Weaving) 

“Jalinan adalah pertemuan dua arus lalu lintas atau lebih yang berjalan 

menurut arah yang sama sepanjang suatu lintasan di jalan raya tanpa 
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adanya bantuan rambu lalu lintas. Gerakan ini sering terjadi pada suatu 

kendaraan yang berpindah dari suatu jalur ke jalur lain misalnya pada 

saat kendaraan masuk ke suatu jalan raya dari jalan masuk, kemudian 

bergerak kejalur lainnya untuk mengambil jalan keluar dari jalan raya 

tersebut keadaan ini juga akan menimbulkan titik konflik pada 

persimpangan tersebut.” 

c. Mengumpul (Merging) 

“Adalah peristiwa menggabungnya kendaraan dari suatu jalur ke jalur 

yang lain.” 

d. Memisah (Diverging) 

“Adalah peristiwa memisahnya kendaraan dari suatu arus yang sama ke 

jalur yang lain.” 

 

“Penundaan di persimpangan bersinyal dihitung sebagai selisih waktu 

keberangkatan dan waktu kedatangan kedaraan. Atau bisa juga dikatakan 

sama dengan total waktu lebih yang dihabiskan oleh kendaraan di 

persimpangan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan jika melewati 

persimpangan tanpa ada hambatan apapun. (Gupta, 2005)” 

 

2.2 Parameter Arus Lalu Lintas 

1. Arus (volume)  

“Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, arus lalu lintas 

(V) diartikan sebagai jumlah kendaraan bermotor yang melewati satu titik 

pada jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam.” “ 
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“Sedangkan menurut Khisty dan Lall (2003), volume adalah jumlah 

kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan pada interval 

waktu tertentu. Volume dinyatakan sebagai jumlah sebenarnya dari 

kendaraan yang diamati atau dipergerakan melalui suatu titik selama 

rentang waktu tertentu. Kapasitas arus adalah kondisi dimana pada saat 

kepadatan meningkat, kecepatan akan berkurang sedangkan aliran akan 

meningkat. Hal ini akan terus terjadi hingga mencapai kondisi dimana arus 

mencapai maksimum dan peningkatan kepadatan akan mengakibatkan 

penurunan aliran. (Rompis, 2018)” 

Rumus volume yaitu : 

Q = 
𝑛

𝑡
 ……………………………………………………………………(1) 

Keterangan : 

Q   = “volume lalu lintas yang melalui suatu titik (SKR/jam)” 

n = “jumlah kendaraan yang melalui titik itu dalam interval waktu    

pengamatan (buah)” 

t   =   “interval waktu pengamatan (jam)” 

 

2. Kecepatan (speed) 

“Kecepatan adalah laju perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam 

kilometer per jam. Perhitungan kecepatan menggunakan spot speed.  

Kecepatan didefinisikan sebagai laju dari suatu pergerakan kendaraan 

dihitung dalam jarak persatuan waktu. Sehingga kecepatan dirumuskan 

sebagai berikut :” 

                  s = 
𝑙

𝑡
 ………………………………………………………………(2) 
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Keterangan : 

s = kecepatan (km/jam) 

l = Panjang segmen jalan (km) 

t  = waktu tempuh (jam) 

 

“Roess, Prassas dan McShane (2011) juga menyebutkan bahwa kecepatan 

dihitung sebagai kecepatan rata-rata (average speed). Dalam pengukuran 

kecepatan pada penelitian ini dilakukan dengan cara manual.” 

 

3. Kepadatan (density) 

“Kepadatan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menempati suatu 

Panjang jalan atau lajur, secara umum dinyatakan dalam satuan mobil 

penumpang per kilo meter (SKR/km). jika Panjang ruas jalan yang diamati 

adalah volume, dan kecepatan kendaraan, maka D dapat dihitung sebagai 

berikut :” 

D = 
𝑉

𝑆
 ………………………………………………………………….(3) 

Keterangan : 

D = kepadatan (SKR/km) 

V = volume kendaraan (SKR/jam) 

s  = kecepatan kendaraan (km/jam) 

 

4. Model Greenshields 

“Berbagai observasi telah dilakukan untuk menentukan hubungan antara 

ketiga parameter tersebut yaitu arus, kecepatan, dan kepadatan. Banyak 
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peneliti yang tertarik pada hubungan natara kecepatan dan arus karena 

keinginan merekan untuk memperkirakan kecepatan optimal untuk arus 

maksimum. Greenshield adalah salah satu peneliti yang paling awal 

mempelajari bidang tersebut.” 

“Hubungan antara volume, kecepatan, dan kepadatan menggambarkan 

tentang aliran lalu lintas tak terinterupsi (uninterrupted traffic stream) 

dimana volume merupakan hasil dari kecepatan dan kepadatan (Luthfi, 

2017). Sementara itu hubungan tersebut untuk lalu lintas yang stabil, 

kombinasi variabel yang menghasilkan hubungan dua dimensi.” 

 

Gambar 2. Hubungan matematis antara kecepatan, arus/volume, dan  

  kepadatan. (Sumber: Tamin, 2008) 

“Dengan melihat gambar di atas dapat dijelaskan mengenai hubungan 

matematis antara kecepatan, arus/volume, dan kepadatan. Hubungan 

matematis antara kecepatan dan kepadatan (S-D) adalah monoton ke 

bawah, apabila kepadatan lalu lintas meningkat, maka kecepatan akan 

menurun. Apabila kepadatan terus meningkat, maka akan dicapai kondisi 
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dimana peningkatan kepadatan tidak akan meningkatkan arus lalu lintas, 

malah sebaliknya akan menurunkan arus lalu lintas. Titik maksimum arus 

lalu lintas tersebut dinyatakan sebagai kapasitas arus. (Luthfi, 2017)” 

 

“Perlu diketahui arus “nol” (tidak ada arus) terjadi dalam 2 (dua) kondisi. 

Ketika tidak ada kendaraan di jalan raya berarti kepadatannya nol, dimana 

kecepatan teoritis didasarkan pada “kecepatan arus bebas” (free flow 

speed) yang merupakan kecepatan tertinggi bagi kendaraan yang 

sendirian. Namun demikian arus “nol” juga terjadi ketika kepadatan begitu 

tinggi sehingga kendaraan yang akan bergerak harus berhenti sehingga 

terjadi kemacetan lalu lintas yang disebut dengan istilah traffic jam. Pada 

kondisi ini semua kendaraan berhenti sehingga tidak ada kendaraan yang 

lewat pada suatu ruas jalan tersebut. (Luthfi, 2017)” 

 

“Gambar 2 juga memperlihatkan beberapa parameter penting arus lalu 

lintas lainnya, yakni:” 

VM = Kapasitas atau arus maksimum (SKR/jam) 

SM    = Kecepatan pada kondisi arus lalu lintas maksimum (km/jam) 

DM = Kepadatan pada kondisi arus lalu lintas maksimum (SKR/km) 

Dj       = Kepadatan pada kondisi lalu lintas macet total (SKR/km) 

Sff       = Kecepatan pada kondisi arus lalu lintas sangat rendah atau pada  

 kondisi kepadatan mendekati 0 (nol) atau kecepatannya arus 

bebas (km/jam) 

“Kecepatan arus bebas (Sff) tersebut tidak dapat diamati dilapangan karena 

kondisi tersebut terjadi pada saat tidak ada kendaraan (D = 0). Nilai 
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kecepatan arus bebas bisa didapatkan secara matematis yang diturunkan 

dari hubungan matematis antara Kecepatan – Kepadatan (S-D) yang terjadi 

di lapangan.” 

“Greenshields yang mengadakan studi di jalan-jalan luar kota Ohio USA 

mengusulkan model linier antara kecepatan dengan kerapatan kendaraan 

(S-D). dari penelitiannya Greenshields memodelkan persamaan sebagai 

berikut:” 

Tabel 1. Persamaan Model Linier Greenshields 

Hubungan Persamaan yang 

Dihasilkan 

Hubung
an 

Persamaan 
yang 

dihasilkan 

 S-D S = Sff – (Sff / Dj) . D VM VM = (Dj . Sff) / 4 

V-D V = D . Sff – (Sff / Dj) . 

D2 

SM SM = Sff / 2 

V-S V = Dj . S – (Dj / Sff) . S2 DM DM = Dj / 2 

Sumber :(Tamin,2008) 

5. Waktu antara (headway) 

“Waktu antara (headway) adalah waktu antara dua sarana angkutan untuk 

melewati suatu titik. Semakin kecil waktu antara maka semakin tinggi 

kapasitas dari prasarana. Waktu antara digunakan dalam rekayasa lalu 

lintas di jalan yang kaitannya dengan kapasitas jalan.” 

“Perhitungan Nilai Ekivalen Kendaraan Ringan (EKR) dengan Analisis 

Rasio Headway. Dalam bukunya yang berjudul “Highway Traffic Analysis 

and Design”, R.J. Salter menerangkan cara menghitung nilai Ekivalen 

Kendaraan Ringan EKR. Nilai EKR didapat dengan mencatat waktu antara  
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(time headway) kendaraan yang berurutan pada saat kendaraan tersebut 

melewati suatu titik pengamatan yang telah ditentukan.” 

“Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut.” 

 

Gambar 3. Kombinasi pasangan kendaraan yang ditinjau. 

Keterangan: 

KR = kendaraan ringan  

KB = kendaraan berat  

SM    = sepeda motor 

a = pencatatan time headway antara kendaraan ringan dengan                      

kendaraan ringan yang berurutan 

b = pencatatan time headway antara kendaraan ringan dengan 

kendaraan  berat yang berurutan 

c = pencatatan time headway antara kendaraan berat dengan 

kendaraan ringan yang berurutan 

d = pencatatan time headway antara kendaraan berat dengan 

kendaraan berat yang berurutan 

e = pencatatan time headway antara sepeda motor dengan sepeda 

motor yang berurutan 

f = pencatatan time headway antara kendaraan ringan dengan sepeda 

motor  yang berurutan 

g = pencatatan time headway antara sepeda motor dengan kendaraan 

ringan yang berurutann 
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Gambar 4. Contoh cara pencatatan time headway KR-KR. 

“6. Tinjauan Statistik Rasio Headway” 

“Salter menyatakan bahwa sebaran statistik berguna untuk mnggambarkan 

segala kemungkinan kejadian yang bernilai acak. Dengan demikian untuk 

mendapatkan statistik sebaran data dapat dilihat pada persamaan di bawah 

ini. Karena sampel dipilih acak maka dimungkinkan adanya suatu 

kesalahan standar deviasi dari distribusi yang dinyatakan sebagai standard 

error (E) sebagai berikut:” 

𝐸 =
𝑠

𝑛0,5
…………………..…………………………………………... (4) 

Dimana: 

E = standard error 

s = standar deviasi 

n = jumlah sampel 

“Dan s adalah standar deviasi:” 

𝑠 = √
1

(𝑛−1)
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=1 ………………………………………...(5)  

KR KR 

KR KR 
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Dimana: 

n = jumlah sampel 

𝑥𝑖 = nilai time headway ke-i 

𝑥 = nilai rata-rata sampel time headway 

 

“Untuk perkiraan nilai rata-rata time headway seluruh pasangan kendaraan 

(μ) dapat disesuaikan dengan tingkat konfidensi atau keyakinan yang 

diinginkan (desired level of confidence). Perkiraan ini terletak dalam suatu 

interval yang disebut interval keyakinan (confidence interval) yang 

mempunyai batas toleransi kesalahan sebesar e:” 

𝑒 = 𝐾. 𝐸………………………………………………………………..(6) 

“Dimana:” 

K = tingkat konfidensi distribusi normal 

“Nilai rata-rata time headway untuk distribusi normal (n≥30):” 

µ1,2 = 𝑥 ± 𝑒 ................................................................................... ....(7) 

Dimana: 

𝜇1  = ( 𝑥 + 𝑒 ) batas keyakinan atas dan bawah nilai rata-rata 

𝜇 2 = ( 𝑥 − 𝑒 ) batas keyakinan atas dan bawah nilai rata-rata 

𝑥      = nilai rata-rata time headway 

e      = batas toleransi kesalahan 

 

“Pada sampel kurang dari 30 (n<30) maka perkiraan rata-rata time headway 

pasangan kendaraan secara keseluruhan sebaiknya dilakukan dengan 

distribusi t atau disebut juga distribusi student.”  
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“Nilai EKR KB dihitung dengan cara membagi nilai rata-rata time headway 

KB diikuti KB dengan nilai rata-rata time headway KR diikuti KR. Hasil 

akan benar jika time headway KB tidak tergantung pada kendaraan yang 

mendahului maupun mengikutinya. Kondisi ini didapat jika jumlah rata-

rata time headway KR diikuti KR ditambah rata-rata time headway KB 

diikuti KB sama dengan jumlah rata-rata time headway KR diikuti KB 

ditambah rata-rata time headway KB diikuti KR. (Iskandar, 2010) 

Hal tersebut diatas dapat ditulis sebagai berikut:” 

𝑡𝑎 +  𝑡𝑑 =  𝑡𝑏 +  𝑡𝑐 ...................................................................... …(8) 

Dimana: 

ta = nilai rata-rata time headway KR diikuti KR  

tb = nilai rata-rata time headway KR diikuti KB  

tc = nilai rata-rata time headway KB diikuti KR  

td = nilai rata-rata time headway KB diikuti KB  

“Keadaan yang dapat memenuhi persamaan diatas sulit diperoleh karena 

tiap kendaraan mempunyai karakteristik yang berbeda. Demikian juga 

pengemudi memiliki kemampuan berbeda dalam mengemudi. Oleh karena 

itu diperlukan koreksi terhadap nilai rata-rata time headway sebagai 

berikut:” 

[𝑡𝑎 − 𝑘

𝑛𝑎
 ] +  [𝑡𝑑 − 𝑘

𝑛𝑑
 ] = [𝑡𝑏 + 𝑘

𝑛𝑏
 ][𝑡𝑐 + 𝑘

𝑛𝑐
 ]  ................................. (9) 

𝑘 =
𝑛𝑎.𝑛𝑏.𝑛𝑐.𝑛𝑑(𝑡𝑎+𝑡𝑑−𝑡𝑏−𝑡𝑐)

𝑛𝑑.𝑛𝑏.𝑛𝑐+𝑛𝑎.𝑛𝑏.𝑛𝑐+𝑛𝑎.𝑛𝑑.𝑛𝑐+𝑛𝑎.𝑛𝑑.𝑛𝑏
 .................................. (10) 

Dimana: 

na = jumlah data time headway KR diikuti KR  

nb = jumlah data time headway KR diikuti KB  
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nc = jumlah data time headway KB diikuti KR  

nd = jumlah data time headway KB diikuti KB 

“Selanjutnya nilai rata-rata time headway pasangan kendaraan tersebut 

dikoreksi sebagai berikut:” 

𝑡𝑎𝑘 = 𝑡𝑎 −
𝑘

𝑛𝑎
 .................................................................................. (11) 

𝑡𝑏𝑘 = 𝑡𝑏 +
𝑘

𝑛𝑏
 .................................................................................. (12) 

𝑡𝑐𝑘 = 𝑡𝑐 +
𝑘

𝑛𝑐
 ................................................................................... (13) 

𝑡𝑑𝑘 = 𝑡𝑑 −
𝑘

𝑛𝑑
 ................................................................................. (14) 

“Dengan menggunakan nilai rata-rata time headway yang sudah dikoreksi 

maka:” 

𝑡𝑎𝑘 +  𝑡𝑑𝑘  =  𝑡𝑏𝑘  +  𝑡𝑐𝑘 ................................................................. (15) 

Dimana: 

𝑡𝑎𝑘  = nilai rata-rata time headway KR-KR terkoreksi  

𝑡𝑏𝑘  = nilai rata-rata time headway KR-KB terkoreksi  

𝑡𝑐𝑘 = nilai rata-rata time headway KB-KR terkoreksi 

𝑡𝑑𝑘  = nilai rata-rata time headway KB-KB terkoreksi 

“Apabila persaratan tersebut memenuhi syarat, maka nilai EKR KB dapat 

dihitung dengan persamaan:” 

EKR KB =
𝑡𝑑𝑘

𝑡𝑎𝑘
 .................................................................................. (16) 

“Sedangkan rumus untuk memperoleh nilai EKR SM adalah sama dengan 

rumus EKR KB namun variabel KB diganti dengan variable SM.” 
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2.3 Gelombang Kejut 

“Gelombang kejut (shock wave) adalah arus pergerakan yang timbul disebabkan 

karena adanya perbedaan kepadatan dan kecepatan lalu lintas pada suatu ruas 

jalan. (Hoogendoorn, 2010) Selain itu gelombang kejut dapat didefinisikan 

sebagai kondisi antara keadaan arus lalu lintas lancar menuju kemacetan 

(Skabardonis, 2006). Gelombang kejut (shock wave) didefinisikan sebagai 

gerakan atau perjalanan sebuah perubahan arus lalu lintas. Pada keadaan kondisi 

arus-bebas (free flow), kendaraan akan melaju dengan kecepatan tertentu. 

Apabila arus tersebut mendapat hambatan (gangguan), maka akan terjadi 

pengurangan arus yang dapat melewati lokasi hambatan tersebut.” 

 

“Pengurangan arus ini akan mengakibatkan kepadatan kendaraan pada daerah 

sebelum terjadi hambatan menjadi meningkat yang pada akhirnya 

mengakibatkan kecepatan turun dan terjadi antrian. Hambatan pada arus lalu 

lintas tersebut dapat berupa penutupan sebagian atau seluruh lajur pada suatu 

ruas jalan misalnya: akibat terjadinya kecelakaan atau adanya perbaikan jalan, 

atau dapat juga disebabkan adanya hambatan pada saat lampu merah pada 

persimpangan berlampu lalu lintas. (Tamin, 2008). Secara umum kondisi 

gelombang kejut dapat diasumsikan terjadi pada 6 kondisi, yaitu :” 

a. Gelombang kejut diam depan (frontal stationary shock wave), terdapat 

pada lokasi penyempitan jalur (termasuk hambatan akibat adanya lampu 

lalu lintas) yang menunjukan bahwa pada lokasi tersebut arus lalu lintas 

lebih besar dari kapasitas jalannya. Istilah “depan” berarti bagian terdepan 

dari daerah kemacetan mempunyai kepadatan lebih rendah ke arah hilir dan 
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lebih tinggi ke arah hulu. Istilah “diam” berarti gelombang kejut terjadi 

pada lokasi tersebut dan tidak akan berpindah dengan berubahnya waktu.” 

b. Gelombang kejut mundur bentukan (backward forming shock wave), 

Gelombang kejut mundur bentukan, akan terjadi jika pada suatu awal 

daerah penyempitan kapasitas jalan tidak mampu menampung arus lalu 

lintas misalnya arus datang sebesar 2 lajur sedang kapsitas jalan hanya 1,5 

lajur, kendaraan yang datang dipaksa untuk mengurangi kecepatan dengan 

menginjak rem. Titik pada saat lampu rem kendaraan menyala seolah olah 

bergerak ke arah datangnya arus lalu lintas (arah hulu). Gerakan titik 

tersebut relatif terhadap jalan merupakan gelombang kejut mundur 

bentukan. Gelombang ini terbentuk apabila terjadi kemacetan. Istilah 

“mudur” berarti dengan berjalannya waktu, gelombang kejut akan bergerak 

ke belakang (ke arah hulu atau ke arah yang berlawanan dengan arah 

pergerakan lalu lintas). Istilah “bentukan” berarti dengan berjalannya 

waktu, kemacetan akan semakin meningkat ke arah hulu.” 

c. Gelombang kejut maju pemulihan (forward recovery shock wave), 

terbentuk pada saat terjadinya kemacetan dimana arus lalu lintas berada 

dibawah kapasitas penyempitannya. Oleh karena itu, panjang kemacetan 

akan berkurang. Apabila lalu lintas pada kasus sebelumnya semakin 

berkurang hingga pada suatu saat lebih kecil dari kapasitas penyempitan 

sebagai misal besar arus menjadi 1 lajur sedang kapasitas penyempitan 

sebesar 1,5 lajur, maka panjang kemacetan yang statis pada kasus 

sebelumnya bisa dikurangi karena arus yang datang lebih kecil dari arus 

yang dapat dilewatakan dan terbentuklah gelombang kejut maju pemulihan. 
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Istilah “maju” berarti selama berjalannya waktu, gelombang kejut bergerak 

ke depan (ke arah hilir atau ke arah yang sama dengan arah pergerakan lalu 

lintas). Istilah “pemulihan” berarti selama berjalannya waktu terdapat 

kondisi arus lalu lintas bebas (free-flow) pada daerah yang semakin jauh ke 

arah hilir.” 

d. Gelombang kejut diam belakang (rear stationary shock wave), terjadi 

apabila arus kedatangan lalu lintas sama dengan kapasitas pada daerah 

kemacetan untuk rentang waktu tertentu, istilah “belakang” berarti bagian 

paling belakang dari daerah kemacetan. Istilah “diam” berarti gelombang 

tidak berubah lokasinya dengan berubahnya waktu dan kemacetan yang 

terbentuk sebelumnya dipertahankan dalam kondisi statis karena arus yang 

bisa dilewatkan sama dengan arus yang masuk.” 

e. Gelombang kejut mundur pemulihan (backward recovery shock wave), 

terbentuk pada saat kemacetan terjadi, dan kemudian terjadi peningkatan 

kapasitas jalan. Istilah “mundur” berarti selama berjalannya waktu, 

gelombang kejut bergerak ke belakang (ke arah hulu atau ke arah yang 

berlawanan dengan arah pergerakan lalu lintas). Istilah “pemulihan” berarti 

selama berjalannya waktu, kondisi arus-bebas (free-flow) meningkat 

semakin menjauh dari daerah kemacetan. Daerah kemacetan berada di 

sebelah kiri gelombang kejut dan kondisi arus bebas berada di sebelah 

kanannya.” 
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f. Gelombang kejut maju bentukan (forward forming shock wave), istilah 

“maju” berarti gelombang kejut bergerak ke arah yang sama dengan arah 

pergerakan lalu lintas, sedangkan istilah “bentukan” berarti selama 

berlangsungnya waktu kemacetan terjadi peningkatan arus lalu lintas pada 

tempat yang semakin jauh ke arah hilir (Tamin, 2008).” 

 

Gambar 5. Klasifikasi gelombang kejut. 

Sumber: Tamin (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

2.4 Gelombang Kejut Pada Persimpangan Berlampu Lalu Lintas 

“Pada jarak tertentu sebelum lampu lalu lintas dan setelahnya terdapat kondisi 

arus bebas (free-flow), tapi pada jarak tertentu juga sebelum lampu lalu lintas  

saat lampu merah menyala, kendaraan berhenti dan kepadatan meningkat. 

(Tamin, 2003)” 

 

Gambar 6. Gelombang kejut pada persimpangan berlampu lalu lintas 

Sumber : Tamin, 2008 

Keterangan : 

ωDA = gelombang kejut maju bentukan 

ωAB = gelombang kejut mundur bentukan 

ωDC = gelombang kejut maju pemulihan 

ωCB = gelombang kejut mundur pemulihan 

ωAC = gelombang kejut maju pemulihan 

 



 22 

“Kecepatan gelombang kejut baru dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut :” 

 𝜔𝐷C = 
𝑉𝐴 − 𝑉𝐷

𝐷𝐴 − 𝐷𝐷
  =   SA ………………………………………………………(17) 

 

 𝜔𝐷B =  
𝑉𝐵 − 𝑉𝐷

𝐷𝐵 − 𝐷𝐷
   = 0………………………………………………………...(18) 

 

 𝜔AB =  
𝑉𝐵 − 𝑉𝐴

𝐷𝐵 − 𝐷𝐴
 =  −  

𝑉𝐴

𝐷𝐵 − 𝐷𝐴
…………  ……………………………………(19) 

 

Dimana : 

𝜔DC = kecepatan gelombang kejut dari kondisi arus A ke kondisi arus D 

(km/jam) 

VA =    nilai arus pada kondisi arus A (smp/jam/lajur) 

DA =   kerapatan lalu lintas pada kondisi arus A (smp/km) 

SA =    kecepatan lalu lintas pada kondisi arus A (km/jam) 

“Kondisi arus A, B, dan D berlanjut hungga waktu t2 saat mana sinyal berubah 

menjadi hijau. Suatu arus kondisi baru terjadi yaitu kondisi C pada saat t2 

dimana arus di garis henti meningkat dari nol menjadi arus jenuh. Ini 

mengakibatkan dua gelombang kejut baru yaitu 𝜔DC dan 𝜔DC , sedangkan 

gelombang gelombang kejut 𝜔DC berakhir. Kecepatan kedua gelombang kejut 

ini dapat diketahui dengan cara grafis melalui Gambar 2 atau dihitung menurut 

persamaan berikut :” 

𝜔DC = 
𝑉𝐶 − 𝑉𝐷

𝐷𝐶 − 𝐷𝐷
 ………………………………………………………………(20) 

𝜔CB = 
𝑉𝐵 − 𝑉𝐶

𝐷𝐵 − 𝐷𝐶
 =  −  

𝑉𝐶

𝐷𝐵 − 𝐷𝐶
……………………………… …………………(21) 
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“Kondisi arus A, B, D, dan C ini berlanjut sampai dengan 𝜔AB  dan   𝜔BC mencapai 

t3 selang waktu antara t2 dan t3 dapat dihitung menurut persamaan berikut 

dimana r adalah durasi efektif fase merah dalam satuan waktu detik :” 

t3 – t2 = r.[
𝜔AB

𝜔𝐶𝐵−𝜔𝐴𝐵
] …………………………………………………….(22) 

“Nilai 𝜔AC dapat dihitung dengan persamaan :” 

𝜔AC =  
𝑉𝐶−𝑉𝐴

𝐷𝐶−𝐷𝐴
 …………………………………………………………………(23) 

“Kondisi arus D,C, dan A berlanjut sampai dengan waktu t5, dimana fase hijau 

berubah menjadi fase merah, namun sebelum sampai waktu t5, gelombang 

kejut 𝜔AC memotong garis henti pada waktu t4, saat mana arus maksimum VC 

(kondisi C) berubah menjadi arus dating VA (kondisi A) pada garis henti. 

Periode waktu dari mulainya fase hijau sampai menurunnya volume arus pada 

garis adalah nilai maksimum t2 ke t4 dan dapat dihitung sebagai berikut :” 

t4 – t2 =  

𝑟.𝜔𝐴𝐵

(𝜔𝐶𝐵−𝜔𝐴𝐵)
∙  |

𝜔𝐶𝐵

𝜔𝐴𝐶
+ 1| ……………………………………………….(24) 

“Pada waktu t5, dengan dimulainya fase merah, pola gelombang kejut kearah 

hulu dari lampu lalu lintas mulai berulang lagi. Tetapi pola gelombang kejut 

arah hilir dari lampu lalu lintas menyimpang dari pola awal. Perhatikan bahwa 

pada awal fase merah, gelombang kejut 𝜔AD  mulai terbentuk, tetapi berjalan ke 

arah hilir hanya sampai bertemu dengan gelombang kejut 𝜔AC ..Pada waktu t6, 

di mana gelombang kejut 𝜔AD dan  𝜔AC   berakhir, gelombang kejut baru 𝜔CD  

terbentuk.Untuk seterusnya, sepanjang arus lalu lintas dan waktu siklus tidak 

berubah, pola gelombang kejut akan berulang setiap siklus lampu lalulintas.” 



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian 

Studi literatur 

        Pengumpulan Data Primer 
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3. Kerapatan 

4. Time Headway 

 

 

Perhitungan dan 

PengolahanData 

Analisis gelombang kejut 

Kesimpulan dan Saran 

        Metode Pelaksanaan Survei 

1. Survei Pendahuluan  
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3.2 Studi Literatur 

“Studi Literatur dilakukan agar lebih memahami tentang tundaan lalu lintas 

akibat lampu lalu lintas dan tentang gelombang kejut dengan cara membaca 

dan memahami buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dengan judul 

skripsi.” 

 

3.3 Metode Pelaksanaan Survei 

“Pada pelaksanaan survei diperlukan metode yang baik dan sesuai sehingga 

mendapatkan hasil yang ingin diperoleh. Teknik pelaksanaan survei digunakan 

untuk pempermudah saat perhitungan, pembahasan serta mendapatkan hasil 

yang didapatkan.” 

1. Survei Pendahuluan 

“Survei pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan 

gambaran umum pada lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian 

dan identifikasi permaalahan. Survei pendahuluan dilakukan pada tanggal 

23 Maret 2021 pada pukul 16.00 WIB.” 

“Survei pendahuluan penelitian ini meliputi :” 

a. Menentukan lokasi yang akan dilakukan survei. Dalam penelitian ini 

simpang bersinyal Tugu Tani dijadikan lokasi penelitian.” 

b. Menentukan titik terbaik untuk pengambilan video survey yaitu di 

lahan parkir Pasar Tengah. Penelitian ini menggunakan kamera drone 
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sehingga dapat mengambil gambar keseluruhan dengan baik dan lebih 

praktis.” 

 

Gambar 8. Sketsa Survei Pendahuluan 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

“Data – data yang digunakan untuk dianalisa didapat dengan cara pengumpulan 

data primer sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data diambil per 

5 menit untuk mendapatkan sampel kendaraan yang lebih banyak guna 

mendapatkan nilai yang lebih akurat. Pengumpulan data yang dilakukan dan 

diperlukan:” 

1. Time Headway 

“Langkah kerja untuk mendapatkan data time headway sebagai berikut: 

a) Mencatat lama waktu kendaraan (detik) yang melintasi titik yang diamati 

setelah kendaraan sebelumnya melintasi titik tersebut pada form yang 

sudah disediakan (tabel 5). 

b) Kendaraan yang diamati antara SM-SM, SM-KR, KR-SM, KR-KR, KR- 

KB, KB-KR, KB-KB. 

 

Tugu

Juang

Jl. Raden Ajeng Kartini

Wisma

Gatam

J
P

O Jl. Teuku Umar
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Tabel 2. Formulir Pencatatan Time Headway 

Panjang 

Antrian 

KR-KR SM-SM KR-SM SM-KR KB-KB KR-KB KB-KR 

07.15-07.20               

07.20-07.25               

07.25-07.30               

…               

 

2. Data Volume Lalu Lintas 

“Data volume kendaraan yang di ambil adalah kendaraan yang di bedakan 

dalam beberapa jenis kedaraan yaitu :” 

a. Kendaraan ringan (light vehicle) 

“Terdiri dari kendaraan bermotor beroda 4 termasuk mobil penumpang, 

angkot, microbus, pick-up, mikro truck.” 

b. Kendaraan berat (heavy vehiecle) 

“Terdiri dari kendaraan bermotor yang mempunyai lebih dari 4 roda 

termasuk bus truk 2 gandar dan kombinasi truk lainnya.” 

c. Sepeda motor (motorcycle) 

“Terdiri dari kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 termasuk sepeda motor 

dan kendaraan roda 3 lainnya.” 

“Langkah untuk mendapatkan data volume lalu lintas adalah dengan 

menghitung jumlah kendaraan yang melintasi titik pengamatan dengan 

rentang waktu 2 jam.” 
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3. Data Kecepatan Kendaraan 

“Untuk mendapatkan kecepatan kendaraan dilakukan dengan cara mencatat 

lamanya kendaraan melewati titik 0 pengamatan sampai tiba di titik akhir 

pengamatan. Kecepatan didapat dengan jarak pengamatan (meter) dibagi 

dengan waktu tempuh yang diperoleh (m/det) kemudian dikonversi ke 

(km/jam).” 

4. Data Sinyal Lalulintas 

“Data  sinyal lalu lintas dilakukan per siklus selama masa survey 

persimpangan. Pengambilan data sinyal lampu lalu-lintas dilakukan 

bersama dengan data arus pada persimpangan. Data yang diperlukan adalah 

waktu fase merah pada persimpangan Tugu Tani. Waktu fase merah diambil 

pada saat survey di pagi hari dan survey di sore hari.” 

5. Peralatan Penelitian 

“Perlengkapan dan perlatan yang diperlukan pada penelitian ini adalah :” 

a. Kamera 

b. Software media player 

c. Stopwatch 

d. Hand Counter 

e. Microsoft Excel 

6. Waktu Penelitian 

“Penelitian dilakukan dalam kurun waktu satu hari dengan melakukan 

pengamatan pada jam :” 

1. Pagi = 07.00-09.00 WIB, yaitu jam berangkat kerja. 

2. Sore = 15.00-17.00, yaitu jam pulang kerja. 
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“Sumber waktu penelitian diambil dari skripsi yang dilakukan pada Jalan 

Raden Ajeng Kartini terdahulu.” 

7. Lokasi Penelitian 

“Lokasi yang dipilih pada penelitian ini yaitu  pada simpang bersinyal Tugu 

Juang. Terdapat 3 jalan yang meneglilingi tugu tersebut, yaitu Jalan Raden 

Ajeng Kartini, Jalan Teuku Umar, dan Jalan Kota Raja. Dikarenakan 

terletak ditengah kota, simpang ini mempunyai arus lalu lintas yang cukup 

kompleks. Berikut adalah peta lokasi penelitian dapat dilihat pada  

Gambar 9.” 

 

 

Gambar 9. Gambar Lokasi 

Sumber : Google Maps, 2021 

 

3.5. Perhitungan dan Pengolahan Data 

“Setelah dilaksanakannya survey untuk mendapatkan data yang diperlukan, 

Langkah selanjutnya yaitu mengolah data yang telah didapat agar menjadi data 

yang matang. Berikut adalah tahap  - tahap yang diperlukan pengolahan data 

sebagai berikut :” 
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a. Rekapitulasi Data 

“Tahap ini merupakan tahap pertama untuk mengoreksi data hasil dari 

survey yang telah dilakukan dalam bentuk rekaman video ataupun gambar. 

Lalu dimasukkan ke sebuah software pengolah data yaitu software 

Microsoft Excel. Data yang di rekapitulasi meliputi data volume per 5 

menit setiap jenis jenis kendaraan yang melewati jalan yang diamati. 

Penyusunan data diurutkan berdasarkan waktu yang ditentukan.” 

 

b. Volume Lalu lintas 

“Volume adalah jumlah kendaraan yang melewati simpang selama interval 

waktu tertentu (jam, hari, tahun), dalam interval 5 menit. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan pengambilan data. 

Pengolahan dan perhitungan dengan bantuan counter dan dicatat pada 

formulir survey volume lalu lintas.” 

“Rumus yang digunakan untuk menentukan volume adalah rumus nomor 

(1)” 

 

c. Kecepatan  

“Kecepatan rata-rata tiap tipe kendaraan didapat dari jumlah jarak yang 

ditempuh dibagi dengan jumlah waktu tempuh, sedangkan waktu tempuh 

kendaraan diperoleh dari selisih antara waktu masuk dengan waktu keluar 

persimpangan jalan yang diteliti. Rumus yang digunakan untuk mencari 

kecepatan pada penelitian ini yaitu rumus nomor (2).” 
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d. Kepadatan Kendaraan 

“Kepadatan dapat dihitung dengan membagi volume dengan kecepatan 

kendaraan. Penelitian ini menggunakan rumus kepadatan nomor (3)”\ 

 

e. Time Headway 

“Langkah kerja untuk mendapatkan data time headway adalah mencatat 

lama waktu kendaraan (detik) yang melintasi titik yang diamati setelah 

kendaraan sebelumnya melintasi titik tersebut.”  

 

f. Gelombang Kejut 

“Setelah didapat data arus lalu lintas dalam satuan kendaraan ringan dan 

kecepatan kendaraan, selanjutnya dengan metode greenshields dicari 

hubungan matematis antara kecepatan, kepadatan dan arus sehingga 

didapat kecepatan saat arus bebas (Sff) dan kepadatan saat macet total (𝐷j). 

Dari data tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai gelombang 

kejut. Nilai kecepatan gelombang kejut yang diperoleh bisa dipakai untuk 

menghitung waktu penormalan dan panjang antrian maksimum.”  

“Gelombang kejut dapat dihitung menggunakan rumus nomor (17), (18), 

(19), (20), (21), (22), (23), (24).” 

 

3.6. Analisis Gelombang Kejut 

“Gelombang kejut yang terjadi pada simpang bersinyal dapat dianalisis apabila 

hubungan matematis antara volume-kepadatan telah diketahui dan kondisi 

volume lalu lintas telah ditentukan. Gelombang kejut mengakibatkan kemacetan 

sehingga terdapat panjang antrian maksimum yang terjadi selama lampu merah 
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dan waktu penormalan yang dibutuhkan sampai keadaan volume lalu lintas dari 

jenuh menjadi normal kembali. Inilah alasan mengapa perlu dilakukannya 

penelitian ini di lampu lalu lintas Tugu Juang, yaitu untuk mengetahui Panjang 

antrian maksimum dan waktu pernormalan yang dibutuhkan untuk memulihkan 

keadaan lalu lintas yang jenuh. Untuk mendapatkan hasil Panjang antrian 

maksimum dan waktu penormalan dibutuhkan data arus lalu lintas, kepadatan, 

dan kecepatan kendaraan, selanjutnya dengan metode greenshields dicari 

hubungan matematis antara kecepatan, kepadatan dan arus sehingga didapat 

kecepatan saat arus bebas (Sff) dan kepadatan saat macet total (𝐷j). Dari data 

tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai gelombang kejut. Nilai 

kecepatan gelombang kejut yang diperoleh bisa dipakai untuk menghitung 

waktu penormalan dan panjang antrian maksimum. “ 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

:”Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:” 

1. Rata-rata volume lalu lintas didapatkan sebesar 206 SKR/jam pada pagi hari 

dan 584 SKR/jam pada sore hari; kecepatan lalu lintas sebesar 19,34 km/jam 

di pagi hari dan 8,15 km/jam di sore hari; dan kepadatan lalu lintas sebesar 

11,65 SKR/km di pagi hari dan 109,54 SKR/km di sore hari.  

2. Pengaruh penyempitan badan jalan akibat antrian kendaraan terhadap 

tundaan adalah bertambahnya waktu perjalanan rata-rata dari 24,55 detik 

pada saat tidak ada antrian lampu merah meningkat menjadi 35,22 detik pada 

saat terjadi antrian lampu merah pada saat pagi hari dan waktu perjalanan 

rata-rata dari 52,54 detik pada saat tidak ada antrian lampu merah meningkat 

menjadi 110,43 detik di sore hari. 

 

5.2 Saran 

“Dari kesimpulan di atas, dihasilkan saran sebagai berikut:” 

1. Sebaiknya lajur yang digunakan untuk kendaraan dari arah Imam Bonjol 

yang ingin berbelok ke kanan atau kearah Kota Raja digunakan satu lajur 

paling kiri. Sedangkan kendaraan yang berasal dari Jalan Raden Ajeng 

Kartini yang ingin berjalan lurus kearah Teuku Umar menggunakan 2 lajur 



73 

 

lainnya, lalu kendaraan yang berasal dari Jalan Raden Ajeng Kartini yang 

ingin berbelok ke kanan sebaiknya menggunakan lajur khusus yang dipagari 

yang sekarang hanya digunakan untuk kendaraan dari arah pasar. Dengan 

begitu, akan mengurangi konflik jalinan di Persimpangan Tugu Juang 

Bandar Lampung. Berikut merupakan sketsa arah jalan kendaraan yang 

disarankan. 

 

Gambar 1. Sketsa Arah Jalan Kendaraan yang Disarankan 
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