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ABSTRAK 

 

TUNDAAN PERJALANAN PADA KONFLIK JALINAN LALU 

LINTAS DI SIMPANG BERSINYAL TUGU JUANG 

Oleh 

 

 

JESSICA NOVIA CHANDRA 

 

 

 

Lalu lintas yang padat menyebabkan kondisi ruas jalan tidak dapat berfungsi 

dengan baik dan banyak menimbulkan masalah lalu lintas terutama pada 

persimpangan. Salah satu masalah lalu lintas yang terjadi adalah konflik jalinan 

(weaving). Konflik jalinan (weaving) adalah salah satu kondisi perubahan 

pergerakan yang terjadi di ruas jalan. Kondisi perubahan pergerakan ini apabila 

melebihi kapasitas maka akan menggangu kinerja ruas jalan. Seperti halnya yang 

terjadi pada ruas Jalan Raden Ajeng Kartini, akibat adanya konflik jalinan yang 

ada terjadi tundaan yang menghambat perjalanan pengendara yang melintas pada 

ruas jalan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis lama 

tundaan akibat konflik jalinan (weaving) pada Jalan Raden Ajeng Kartini. 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Gap Acceptance. Dari hasil 

analisis pengolahan data dan studi literatur, sehingga diperoleh lama tundaan di 

pagi dan sore hari sebesar 2,70 dan 3,01 tiap interval waktu 5 menit. Dari hasil 

perhitungan tundaan tersebut maka dapat disimpulkan tingkat pelayanan jalan 

pada ruas jalan tersebut adalah E. 

 

Kata Kunci: tundaan perjalanan, konflik jalinan, lalu lintas, gap acceptance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

TRAVEL DELAY ON TRAFFIC CONFLICT ON TRAFFIC LIGHT TUGU 

JUANG 

By 

 

 
JESSICA NOVIA CHANDRA 

  

 

 

Heavy traffic causes road conditions to not function properly and cause many 

traffic problems, especially at intersections. One of the traffic problems that 

occurs is weaving conflicts. Interwoven conflict (weaving) is one of the conditions 

for changes in movement that occur on the road. The condition of this change in 

movement if it exceeds the capacity it will interfere with the performance of the 

road segment. As was the case with the Raden Ajeng Kartini street section, due to 

a conflict in the existing fabric, there were delays that hindered the journey of 

motorists crossing that section of the road. The purpose of this study was to 

analyze the length of delay due to weaving conflicts on Raden Ajeng Kartini 

street. This study was analyzed using the Gap Acceptance method. From the 

results of data processing analysis and literature study, in order to obtain the 

length of delay in the morning and evening of 2.70 and 3.01 each time interval of 

5 minutes. From the results of the calculation of the delay, it can be concluded 

that the level of road service on that road section is E. 
 

Keywords: travel delay, interwoven conflict, traffic, gap acceptance. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingginya tingkat lalu”lintas dan banyaknya jumlah kendaraan yang ada di 

Kota Bandar Lampung, mengakibatkan kondisi lalu lintas yang semakin 

rumit dan potensi traffic”conflict akan banyak terjadi di ruas jalan terutama 

pada persimpangan. Baguley (dalam Qodri & Purnawan, 2018) menjelaskan 

bahwa konflik didefinisikan”sebagai situasi di mana seorang pengendara atau 

lebih saling mendekati atau mendekati obyek lain yang pada ruang dan waktu 

dengan sedemikian rupa”sehingga menyebabkan resiko tabrakan jika 

pergerakan tidak dapat dirubah.  

 

Persimpangan dapat”dikatakan sebagai lokasi yang rawan terjadi kemacetan 

dan kecelakaan. Persimpangan merupakan daerah di mana arus lalu lintas dari 

berbagai arah bertemu”atau”bersilangan, baik yang terdiri dari tiga ruas jalan 

maupun lebih dari tiga ruas jalan. Ada faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan oleh”pengemudi yang melintasi persimpangan”jalan, salah 

satunya”adalah ketersediaan celah (gap) waktu”dan jarak antar kendaraan 

yang cukup untuk bergabung dan menyeberang ke dalam arus lalu lintas.  

 

Menurut Khisty dan Lall, persimpangan”sebidang adalah persimpangan yang 

terdiri dari dua jalan atau”lebih bergabung dengan tiap jalan raya tersebut 
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mengarah keluar”dari sebuah persimpangan dan membentuk bagian darinya. 

Pada simpang sebidang yang terdapat di Jl. R.A. Kartini sering kali terlihat 

kendaraan yang bergerak dari Jl. Imam Bonjol ke Jl. R.A. Kartini 

menimbulkan”konflik tundaan perjalanan yang dipengaruhi oleh kendaraan 

yang”menjalin pada segmen Jl. R.A. Kartini. Kondisi ini mengakibatkan 

kendaraan yang berjalan lurus menurunkan kecepatan kendaraan karena 

adanya kendaraan yang”masuk dari Jl. Imam Bonjol”menuju traffic light 

yang berada di Jalan Raden Ajeng Kartini.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Tundaan Perjalanan pada Konflik Jalinan Lalu 

Lintas di Simpang Bersinyal (Tugu Juang)” yang terjadi pada simpang 

sebidang Jl. R.A. Kartini – Jl. Imam Bonjol Kota Bandar Lampung.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Melambatnya laju kendaraan yang terjadi pada Jl. R.A. Kartini disebabkan 

adanya perilaku kendaraan yang melakukan gerak jalinan (weaving). Hal ini 

dapat dilihat dari perlambatan laju kendaraan yang berjalan lurus. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana gerak 

jalinan atau weaving dapat berpengaruh terhadap tundaan lalu lintas. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lama 

tundaan akibat konflik jalinan atau weaving pada Jl. R.A. Kartini. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari dilakukannya penelitian ini 

yaitu: 

1) Untuk memberikan masukkan bagi perencana jalan sehingga dapat 

dihasilkan perencanaan yang tepat, efisien, dan efektif.  

2) Untuk memberikan informasi yang penting untuk pemerintah dalam 

mengatur lalu lintas sehingga kemacetan dapat diatasi dengan baik.  

3) Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan 

mengenai tundaan akibat gerak jalinan atau weaving. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk memperjelas berbagai permasalahan dan memudahkan dalam 

menganalisis maka dibuat batasan – batasan masalah sebagai berikut : 

1) Data yang didapat merupakan data hasil survei lapangan langsung pada 

ruas jalan yang telah ditentukan.  

2) Penelitian difokuskan pada ruas jalan perkotaan yang ditentukan dalam 

penelitian yaitu ruas Jl. R.A. Kartini, Bandar Lampung dengan perilaku 

pengemudi yang melakukan gerak jalinan (weaving) dari Jl. Imam Bonjol.  

3) Menganalisa gerak jalinan (weaving) kendaraan dari Jl. Imam Bonjol – Jl. 

R.A. Kartini.  

4) Analisis yang digunakan ialah pendekatan Gap Acceptance. 
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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 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.  

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 Lalu Lintas dan Tingkat Pelayanan Jalan 

Menurut Widari dkk (2015) tingkat pelayanan jalan dapat ditentukan dari nilai 

volume, kapasitas dan kecepatan. Pada suatu keadaan dengan volume lalu 

lintas yang rendah, pengemudi akan merasa lebih nyaman mengendarai 

kendaraan dibandingkan saat berada pada daerah tersebut dengan volume lalu 

lintas yang lebih besar. Ukuran efektivitas tingkat pelayanan jalan atau Level 

Of Service (LOS) dibedakan menjadi enam kelas, yaitu dari A untuk tingkat 

paling baik sampai dengan tingkat F untuk kondisi terburuk. 

 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 96 

Tahun 2015, tentang pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa 

lalu lintas, tingkat pelayanan jalan adalah ukuran kuntitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan kondisi operasional lalu lintas. Berikut ini adalah klasifikasi 

tingkat pelayanan pada ruas jalan : 

 

2.1.1. Tingkat pelayanan A, dengan kondisi : 

1) Arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan 

sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) kilometer per jam; 

2) Kepadatan lalu lintas sangat rendah; 
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3) Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan diinginkannya tanpa 

atau dengan sedikit tundaan. 

 

2.1.2. Tingkat pelayanan B, dengan kondisi : 

1) Arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan 

sekurang- sekurangnya 70 (tujuh puluh) kilometer per jam; 

2) Kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum 

mempengaruhi kecepatan; 

3) Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih 

kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. 

 

2.1.3. Tingkat pelayanan C, dengan kondisi : 

1) Arus stabil tetapi pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume 

lalu lintas yang lebih tinggi dengan kecepatan sekurang-

sekurangnya 60 (enam puluh) kilometer per jam; 

2) Kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas 

meningkat; 

3) Pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, 

pindah lajur atau mendahului. 

 

2.1.4. Tingkat pelayanan D, dengan kondisi : 

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

kecepatan sekurang-sekurangnya 50 (lima puluh) kilometer per 

jam; 

2) Masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi 

arus; 
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3) Kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas 

dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan 

yang besar; 

4) Pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam 

menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini 

masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat. 

 

2.1.5. Tingkat pelayanan E, dengan kondisi : 

1) Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas mendekati 

kapasitas jalan dan kecepatan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) 

kilometer per jam pada jalan antar kota dan sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) kilometer per jam pada jalan perkotaan; 

2) Kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas 

tinggi;  

3) Pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek. 

 

2.1.6. Tingkat pelayanan F, dengan kondisi : 

1) Arus tertahan clan terjacli antrian kendaraan yang panjang dengan 

kecepatan kurang clari 30 (tiga puluh) kilometer per jam; 

2) Kepadatan lalu lintas sangat tinggi clan volume rendah serta terjadi 

kemacetan untuk durasi yang cukup lama; 

3) Dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai 0 

(nol). 
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2.2 Komponen Lalu Lintas 

Komponen lalu lintas terdiri dari manusia/barang, kendaraan, jalan, serta 

peraturan. 

 

2.2.1. Manusia 

Elemen manusia yang berpengaruh terhadap karakteristik lalu lintas 

antara lain: 

1) Usia pengemudi 

Usia pengemudi ini mempengaruhi waktu reaksi. Pengemudi yang 

lebih muda usianya mempunyai daya dan kecepatan reaksi lebih 

cepat dari pada pengemudi yang usianya lebih tua. Termasuk juga 

kemampuan lainnya seperti penglihatan, pendengaran, dan 

sebagainya. 

2) Jenis kelamin 

Pada umumnya, laki-laki memiliki keberanian yang lebih besar 

dalam mengambil gerakan dari pada wanita. Sebagai contoh studi 

yang dilakukan oleh Hadmoko, gap kritis pengemudi pria adalah 

sebesar 3,56 detik, sedangkan pengemudi wanita sebesar 4,15 detik. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengemudi wanita tidak lebih berani 

mengambil gap yang lebih kecil dibandingkan dengan pengemudi 

pria. 
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3) Visual observation 

Kondisi lingkungan seperti malam/siang, berkabut/terang, 

ujan/cerah sangat mempengaruhi gerak kendaraan. Termasuk juga di 

sini kemampuan penglihatan pengemudi (visual acuity): 

Field of acute vision : 6 derajat horizontal, 3 derajat vertikal  

Sensitive vision : 20 derajat horizontal, 13 derajat vertikal  

Peripheral vision : 160 derajat horizontal, 115 derajat vertikal 

4) Observation by feel 

Sense pengemudi terhadap rem, putaran roda, getaran, dan 

sebagainya. 

5) Observation by hearing 

Pengamatan terhadap suara ban, mesin, klakson, dan sebagainya. 

6) Observasi lain, misalnya penciuman. 

7) Keadaan fisik manusia seperti tinggi mata, tinggi badan, dan 

sebagainya. 

 

2.2.2. Kendaraan/Sarana 

Berbagai macam kendaraan yang berbeda, akan menentukan tipe 

karakteristik pergerakan lalu lintas itu sendiri. Hal-hal yang 

menyangkut kendaraan antara lain: 

1) Tenaga gerak, seperti tahanan udara, tahanan gelinding, tahanan 

lengkung, tahanan tanjakan, tahanan kelembaman, dan lain-lain 

yang mempengaruhi kecepatan. 

2) Ukuran kendaraan seperti panjang, lebar, tinggi, jarak as, dan 

sebagainya. 
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3) Kemampuan kendaraan meliputi kecepatan, percepatan, kinerja 

pengereman, dan sebagainya. 

 

2.2.3. Jalan/Prasarana 

Karakteristik dari suatu jalan yang mempengaruhi lalu lintas adalah 

jumlah lajur, lebar jalan, tikungan, berlubang-lubang/rata 

,tanjakan/datar, licin/kesat, dan sebagainya. Pada tikungan misalnya, 

kecepatan kendaraan cenderung untuk turun dan kembali lebih cepat 

pada kondisi jalan yang lurus. Demikian pula di saat hujan dengan 

kondisi jalan yang licin, pengemudi akan mengurangi laju 

kendaraannya. 

 

2.2.4. Aturan 

Era saat ini, beberapa kegagalan penyelesaian masalah lalu lintas kota 

akibat dari lemahnya budaya taat aturan. Dengan demikian aturan 

hukum jika ditegakkan dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap 

karakteristik lalu lintas. Law enforcement melibatkan unsur kepolisian, 

kejaksaan, kehakiman, peraturan–peraturan dari tingkat pusat hingga 

daerah, termasuk perambuan.  

 

Pemahaman terhadap keempat komponen lalu lintas tersebut bermanfaat, 

misalnya dalam melihat fenomena berikut: 

1. Menelaah bagaimana suatu kecelakaan terjadi, komponen lalu lintas mana 

yang paling dominan menyebabkan terjadinya kecelakaan. 

2. Memilih prioritas mana yang perlu dilakukan agar kinerja transportasi 

dapat meningkat. 
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3. Mengkaji sebab-sebab kegagalan kegiatan dalam perbaikan kinerja 

transportasi agar tidak terulang lagi. 

 

2.3 Arus Lalu Lintas 

Arus lalu lintas terbentuk dari pergerakan pengendara yang melakukan 

interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu ruas jalan. Persepsi dan 

kemampuan pengendara di jalan raya memiliki sifat yang berbeda. Hal ini 

menyebabkan arus lalu lintas akan mengalami perbedaan karakteristik yang 

bervariasi berdasarkan waktunya. Dalam rangka untuk mengerti tentang 

keragaman karakteristik dan rentang kondisi perilaku pengemudi yang terjadi 

pada arus lalu lintas maka diperlukan suatu parameter. Parameter tersebut harus 

dapat didefinisikan dan diukur oleh insinyur lalu lintas dalam menganalisis, 

mengevaluasi, dan melakukan perbaikan fasilitas lalu lintas berdasarkan 

parameter dan pengetahuan pelakunya. 

 

Parameter pada arus lalu lintas dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 

parameter makroskopik dan parameter mikroskopik (Roess, Prassas, dan 

McShane, 2004). Parameter makroskopik menunjukkan arus lalu lintas secara 

umum, sedangkan parameter mikroskopik menunjukkan perilaku kendaraan 

individu dalam suatu arus lalu lintas yang terkait antara satu dengan yang lain.  

 

Teori arus lalu lintas menjelaskan hubungan antara kendaraan dan 

pengendaranya (komponen bergerak) dengan infrastruktur (komponen yang 

tidak bergerak) secara persisi (Gartner, 2001). Arus lalu lintas adalah proses 

stokastik, dengan variasi-variasi acak dalam hal karakteristik kendaraan dan 



12 

 

pengemudi serta interaksi di antara keduanya (Khisty & Lall, 2003). Arus lalu 

lintas merupakan jumlah kendaraan yang melewati suatu titik/garis khayal pada 

jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kend/jam (Qkend), smp/jam (Qsmp) 

atau arus harian dalam bentuk LHRT (Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan). 

Nilai arus lalu lintas (Q) mencerminkan komposisi lalu lintas. Semua nilai arus 

lalu lintas (per arah dan total) dikonversikan menjadi satuan mobil penumpang 

(smp) dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (emp) yang 

diturunkan secara empiris untuk tiap tipe kendaraan. 

 

Tiga variabel utama pada arus lalu lintas adalah volume, kecepatan, dan 

kepadatan (Khisty & Lall, 2003). 

 

2.3.1. Volume 

Volume adalah jumlah kendaraan (atau mobil penumpang) yang 

melalui suatu titik tiap satuan waktu (Tanti, Y., Agustaniah, R., & 

Tukimun, 2017). Volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan 

yang melintasi satu titik pengamatan dalam satu satuan waktu (hari, 

jam, menit). Volume lalu lintas juga dapat didefinisikan sebagai jumlah 

kendaraan dalam satuan mobil penumpang (smp) yang melewati suatu 

potongan ruas jalan yang dihitung dalam satuan waktu tertentu, 

misalnya 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 1 hari, dan sebagainya 

dengan klasifikasi kendaraan digolongkan dalam 4 jenis yaitu, 

kendaraan berat, kendaraan ringan, sepeda motor, dan kendaraan tak 

bermotor. 
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Volume lalu lintas dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut : 

Q = 
N

T
  .............................................................................. (1)  

Keterangan : 

Q = Volume kendaraan (kendaraan/jam atau smp/jam) 

N = Jumlah kendaraan yang lewat (kendaraan atau smp) 

T = Waktu pengamatan (jam) 

 

2.3.2. Kecepatan 

Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan jarak yang ditempuh 

kendaraan dibagi waktu tempuh. Menurut Hobbs (dalam Baba, S., 

Andy, & Galih, 2019) Kecepatan merupakan nilai perjalanan yang 

biasanya dinyatakan dalam kilometer per jam (km/jam). Menurut 

Roess, Prassas dan McShane (2011) kecepatan didefinisikan sebagai 

rasio pergerakan dalam jarak per satuan waktu. Kecepatan dapat 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

V = 
s

t
  ............................................................................... (2)  

Keterangan : 

V = Kecepatan kendaraan (km/jam) 

s = Jarak yang ditempuh (km) 

t = Waktu tempuh kendaraan (jam) 

 

Roess, Prassas, & McShane (2011) juga menyebutkan bahwa kecepatan 

dihitung sebagai kecepatan rata-rata (average speed). Perhitungan 

kecepatan rata-rata dapat dihitung dengan dua cara yaitu time mean 
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speed dan space mean speed. Time mean speed adalah kecepatan rata-

rata dari semua kendaraan yang melewati sebuah titik di jalan raya atau 

sebuah lajur pada interval waktu tertentu. Space mean speed adalah 

kecepatan rata-rata dari semua kendaraan yang menempati sebuah ruas 

jalan raya atau lajur tertentu selama interval waktu tertentu. 

 

Menurut rekayasa lalu lintas, kecepatan dapat diperoleh dari survei 

kecepatan sesaat (spot speed). Petunjuk kecepatan (speedometer) pada 

kendaraan, kecepatan gerak kendaraan hanya pada saat tertentu, dan 

kecepatan akan berubah-ubah dari waktu ke waktu sepanjang jalan 

itulah yang disebut kecepatan sesaat (spot speed). 

 

Kegunaan dari survei kecepatan setempat adalah sebagai berikut:  

1) Untuk menentukan kecepatan rata-rata pada suatu lokasi. 

2) Untuk menentukan rentang nilai kecepatan pada suatu lokasi. 

Menggabungkan kecepatan kendaraan yang berkecepatan tinggi dan 

kendaraan yang berkecepatan rendah dapat mengurangi 

keselamatan, sehingga salah satu dari teknik-teknik utama 

perekayasaan lalu lintas adalah berupa pemisahan terhadap 

kendaraan yang berkecepatan tinggi dan kendaraan yang 

berkecepatan rendah. 

3) Untuk menentukan kecepatan maksimum dan minimum pada suatu 

lokasi, kemungkinan untuk memeriksa pengamat terhadap batas-

batas kecepatan dan kesesuaian desain geometrik jalan. 
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4) Untuk mengkaitkan kecepatan-kecepatan dengan tingkat keseriusan 

kecelakaan-kecelakaan pada suatu lokasi. 

5) Untuk menentukan efektivitas (keberhasilan) dari rencana-rencana 

manajemen lalu lintas dalam mengendalikan arus lalu lintas.  

Khususnya, survei ini dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah 

dilakukannya perbaikan-perbaikan, dalam rangka untuk menentukan 

perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kecepatan-kecepatan dan 

arus lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbaikan-perbaikan 

tersebut. Survei kecepatan setempat merupakan survei yang sangat 

sederhana dan praktis. 

 

Salah satu metode survei kecepatan setempat (spot speed) adalah time 

lapse photography. Time lapse photography dapat menggunakan 

metode film biasa atau dengan menggunakan rekaman video. Film 

dapat berputar terus, atau sebagai alternatifnya (dan lebih murah) alat 

kamera pemotret biasa dapat diambil gambarnya pada interval waktu 

yang reguler. Keuntungan dari penggunaan alat ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Merupakan sistem yang terbaik untuk merekam secara permanen 

beragam karakteristik-karakteristik arus lalu lintas, seperti misalnya: 

kecepatan, volume, headway, dan alih gerak kendaraan. 

2) Dapat digunakan untuk volume yang tinggi dan jalan-jalan berlajur 

banyak. 
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Kerugiannya adalah sebagai berikut: 

1) Diperlukan lokasi yang tinggi. 

2) Bergantung kepada peralatan yang rumit dan operator-operator yang 

terlatih. 

3) Film harus diproses (memakan waktu dan mahal). 

4) Penganalisaannya memakan waktu yang lama untuk 

menggabungkan (mencocokkan) foto, serta menghitung jarak yang 

ditempuh oleh masing-masing kendaraan. 

 

2.3.3. Kerapatan 

Kerapatan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menempati 

suatu panjang jalan atau lajur, secara umum diekpresikan dalam 

kendaraan per kilometer. Kerapatan sulit diukur secara langsung 

dilapangan, melainkan dihitung dari nilai kecepatan dan arus sebagai 

hubungan : 

Sehingga : 

Q = V × D ........................................................................ (3) 

D = 
Q

V
  .............................................................................. (4) 

Keterangan : 

Q = Volume lalu lintas (kendaraan/jam) 

V = Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) 

D = Kerapatan (kendaraan/km) 
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2.4 Persimpangan 

Persimpangan dapat diartikan sebagai daerah umum di mana dua jalan atau 

lebih bergabung atau bersilangan, termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan untuk 

pergerakan lalu lintas di dalamnya. Persimpangan merupakan bagian 

terpenting dari jalan raya sebab sebagian besar dari efisiensi, kapasitas lalu 

lintas, kecepatan, biaya operasi, waktu perjalanan, keamanan, dan kenyamanan 

tergantung pada perencanaan persimpangan. Dari sifat dan tujuan gerakan di 

daerah persimpangan, dikenal beberapa bentuk alih gerak yaitu (Maia, Pamela, 

& Andy, 2019) : 

2.4.1. Diverging (memisah) 

Diverging adalah peristiwa memisahnya kendaraan dari suatu arus yang 

sama ke jalur yang lain. 

 

2.4.2. Merging (menggabung) 

Merging adalah peristiwa menggabungnya kendaraan dari suatu jalur 

ke jalur yang lain. 

 

2.4.3. Crossing (memotong) 

Crossing adalah peristiwa perpotongan antara arus kenderaan dari satu 

jalur ke jalur yang lain pada persimpangan dimana keadaan yang 

demikian akan menimbulkan titik konflik pada persimpangan tersebut. 

 

2.4.4. Weaving (jalinan/menyilang) 

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 ke jalur lainnya untuk mengambil jalan keluar dari jalan raya 

tersebut keadaan ini juga akan menimbulkan titik konflik pada 

persimpangan tersebut. 

 
Sumber: https://www.slideshare.net/bangkitbayu/persimpangan 

Gambar 2.1. Bentuk Alih Gerak Kendaraan. 

2.5 Tundaan 

Tundaan adalah perbedaan waktu perjalanan dari suatu perjalanan dari satu 

titik ke titik tujuan antara kondisi arus bebas dengan arus terhambat. Tundaan 

merupakan variabel yang sangat penting untuk menentukan kualitas suatu lalu 

lintas. Variabel tundaan dipergunakan sebagai kriteria untuk menentukan 

tingkat kemacetan suatu jalan, semakin besar nilai tundaan semakin besar 

kemungkinan jalan tersebut terjadi kemacetan. Tundaan merupakan waktu 

Berpencar (Diverging) 

Bepotongan (Crossing) Weaving 

Bergabung (Merging) 
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yang hilang akibat dipengaruhi oleh suatu unsur yang tidak dapat dikendalikan 

oleh pengendara baik didalam arus lalu lintas itu sendiri atau dari arus lalu 

lintas lain. Tundaan akibat stopped delay (hentian) adalah tundaan yang terjadi 

pada kendaraan yang dalam kondisi benar-benar berhenti atau berhenti penuh 

pada kondisi mesin hidup. Untuk menghitung nilai tundaan dapat 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

T = X̅ gap diterima × X̅ kejadian gap diterima ÷ 60 ................... (5) 

Keterangan : 

T = Tundaan (menit) 

X̅ gap diterima = Nilai rata-rata gap diterima (detik) 

X̅ kejadian gap diterima = Nilai rata-rata kejadian gap diterima (menit) 

 

2.6 Gap Acceptance 

Penelitian Lertworawanich (2001), menjelaskan teori gap acceptance dan 

optimasi linear dapat digunakan untuk mengatasi proses perubahan jalur pada 

jalinan dan mengembangkan model yang dapat digunakan untuk 

memperkirakan kapasitas jalinan. Teori gap acceptance memiliki konsep 

bagaimana sebuah kendaraan yang akan melakukan gerakan menyebrang atau 

menyatu pada arus utama menunggu gap yang memenuhi kebutuhan 

pengendara. Teori ini berkaitan dengan perilaku pengendara tersebut. 

Tingginya tingkat aktivitas lajur di sekitar daerah jalinan merupakan salah satu 

faktor utama untuk menganalisis daerah jalinan. Gap acceptance adalah salah 

satu komponen yang paling penting dalam karakteristik lalu lintas 

mikroskopik. Teori gap acceptance ini umum digunakan berdasarkan pada 
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konsep mendefinisikan batas pengemudi yang dapat memanfaatkan gap dari 

ukuran atau durasi tertentu. Konsep gap acceptance banyak digunakan untuk 

menentukan nilai kapasitas, tundaan, dan tingkat pelayanan berbagai fasilitas 

transportasi. Untuk mengetahui nilai gap (celah) yang ada maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑥 = 
Ʃfi.xi

Ʃfi
  .................................................................................... (6) 

Keterangan : 

𝑥  = Rata-rata waktu gap (detik) 

Ʃfi  = jumlah kendaraan gap diterima/gap ditolak 

xi  = nilai tengah 

 

 

Gambar 2.2. Ilustrasi Gap 

Teori gap acceptance memiliki dua parameter utama yaitu critical gap dan 

follow-up time (TRB, 2000). 

 

2.5.1. Critical Gap (Gap Kritis) 

Highway Capacity Manual (HCM 2000) mendefinisikan gap kritis 

sebagai headway minimum arus di jalan utama dimana kendaraan jalan 

minor dapat melakukan manuver melewati persimpangan. Gap kritis 
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diperkirakan dengan mengukur gap yang diterima dan gap yang ditolak 

kendaraaan di jalan utama oleh kendaraan dari jalan minor, kendaraan 

yang ingin menyeberang atau masuk ke jalan utama. Suatu gap diterima 

jika kendaraan dari jalan samping melewati atau masuk ke dalam gap 

antara kedatangan dua kendaraan di jalan utama. Menurut Gattis & Low 

(dalam Maengkom, G., James, & Sisca, 2018) dalam beberapa 

penelitian terdahulu diketahui bahwa perilaku penerimaan gap (gap 

acceptance) ini dipengaruhi oleh waktu menunggu pengemudi jalan 

minor, arus lalu lintas jalan mayor, jarak pandang (siang atau malam), 

adanya antrian di jalan minor, perilaku berhenti di persimpangan, dan 

jenis kendaraan. Waktu rata-rata minimum gap sebagai celah diterima 

adalah 50 persen dari pengemudi (Greenshields). Sedangkan Raff 

mendefinisikan gap kritis sebagai celah yang diterima lebih pendek atau 

jumlah gap (celah) ditolak lebih panjang dari itu. Dalam penggunaan 

metode grafik, perhitungan penyebaran dua kurva diambil seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.3. salah satunya berkaitan panjang gap (t) 

dengan angka gap yang diterima kurang dari (t), dan lain-lain yang 

terkait dengan dengan angka gap yang ditolak lebih besar dari (t). 

Persimpangan dua kurva ini memberi nilai (t) untuk gap kritis.  
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Gambar 2.3. Contoh Kurva Distribusi Kumulatif untuk Gap/Lag yang   

  Diterima dan Ditolak 

 

 

Dari Gambar 2.3. di atas didapatkan persamaan gap kritis : 

tc = t1 + ∆t  ....................................................................... (7) 

 

Dengan menggunakan sifat-sifat yang sama dengan segitiga, 

∆t1

r - m
 = 

∆t - ∆t1

n - p
  ................................................................ (8) 

∆t1 = 
∆t (r - m)

(n - p) + (r - m)
  ...................................................... (9) 

Dengan mensubstitusikan persamaan 7 dan 8 didapat persamaan gap 

kritis: 

tc = t1 + 
∆t (r - m)

(n - p) + (r - m)
  ................................................. (10) 

Dimana:  

m  = Jumlah gap/lag yang diterima ˂ t1 

r  = Jumlah gap/lag yang diterima ˃ t1 

n  = Jumlah gap/lag yang ditolak ˂ t2  

p  = Jumlah gap/lag yang ditolak ˃ t2 anatara t1 dan t2 = t1 + ∆t 
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2.5.2. Follow-up time 

Menurut Brilon, Troutbeck, Koenig (dalam Latifah, A., Sasana, P., & 

Dwi, H., 2019) Follow-up time adalah rentang waktu antara kedatangan 

satu kendaraan dan kedatangan kendaraan lainnya dalam kondisi 

antrean yang kontinu. Follow-up time terjadi karena ada dua kendaraan 

atau lebih yang mengantri untuk menunggu gap yang aman untuk 

bergerak. Maka dapat dikatakan follow-up time dapat terjadi pada dua 

kendaraan yang memanfaatkan satu nilai gap yang tersedia pada arus 

mayor. 



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian. 

Survei Pendahuluan 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data 

 

Data Primer 

1. Geometrik jalan 

2. Waktu tempuh 

3. Volume 

Perhitungan dan Pengolahan Data 

1. Analisis kecepatan 

2. Analisis tundaan 

3. Analisis gap 

Kesimpulan dan Saran 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian yaitu Jalan Raden Ajeng Kartini di mana 

terjadi pergerakan jalinan (weaving) dari Jalan Imam Bonjol menuju Jalan 

Raden Ajeng Kartini. Berikut peta lokasi penelitian pada Gambar 3.2. 

 
(Sumber: Google Earth) 

Gambar 3.2. Lokasi Penelitian. 

3.3 Waktu Penelitian 

Pada kawasan Jalan Raden Ajeng Kartini sebagian besar orang 

berkunjung/berpergian ke area perbelanjaan karena kawasan ini merupakan 

kawasan komersil sehingga kawasan ini cukup ramai pada jam-jam tertentu 

(Shintya & Ardiansyah, 2018). Penelitian dilakukan dalam kurun waktu satu 

hari yaitu pada tanggal 19 April 2021 dengan melakukan pengamatan pada 

jam :  

1) Pagi = 07.00-09.00 WIB, mewakili jam berangkat kerja hari Senin.  

2) Sore = 15.00-17.00 WIB, mewakili jam pulang kerja hari Senin. 



26 

 

3.4 Studi Literatur 

Secara umum, studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan 

dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. 

Studi literatur dilakukan dengan cara memahami buku yang membahas 

tentang konflik jalinan lalu lintas maupun jurnal dan penelitian tentang 

konflik jalinan lalu lintas yang telah dilakukan, guna memberikan 

pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.5 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2021 pada pukul 16.00 

WIB. Survei ini merupakan persiapan pertama untuk mendapatkan informasi 

dan gambaran umum pada lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat 

penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Jalan Raden Ajeng 

Kartini. Hasil dari survei pendahuluan yang dilakukan adalah mendapatkan 

titik lokasi pengambilan video survei dengan menggunakan drone yaitu pada 

lahan parkir yang ada di sekitar Jalan Raden Ajeng Kartini karena dapat 

merekam lokasi penelitian secara keseluruhan. 

 

Gambar 3.3. Sketsa Survei Pendahuluan. 
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3.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang diperlukan pada 

penelitian ini berupa data primer.  

3.6.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan 

dengan cara melakukan survei lapangan menggunakan drone guna 

mendapatkan rekaman video dan mencatat data yang dibutuhkan 

seperti: 

1) Geometrik jalan 

Pengumpulan data geometrik jalan dilakukan secara manual di 

lokasi penelitian dengan mengukur lebar jalan, lebar trotoar dengan 

menggunakan meteran, serta data lain tentang ruas jalan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

2) Waktu tempuh 

Pengumpulan data waktu tempuh menggunakan cara survei 

kecepatan setempat (spot speed) yang dilakukan dengan metode 

time lapse photograpy yaitu rekaman video yang dapat diputar 

berulang-ulang. Waktu tempuh dicatat saat kendaraan melewati 

titik awal pengamatan sampai tiba di titik akhir pengamatan.  

3) Volume 

Pada penelitian ini pengumpulan data volume lalu lintas 

menggunakan drone yang dilakukan di lahan parkir di sekitar Jalan 

Raden Ajeng Kartini sehingga dapat merekam konflik jalinan lalu 
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lintas yang terjadi di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Raden Ajeng 

Kartini. Data kendaraan yang dikumpulkan pada penelitian ini 

adalah kendaraan yang dikelompokkan dalam klasifikasi berikut: 

a) Kendaraan ringan (light vehicle)  

Kendaraan ringan terdiri dari kendaraan bermotor beroda 4 

termasuk mobil penumpang, oplet, mokrobus, pick up, mikro 

truck. 

b) Kendaraan berat (heavy vehicle)  

Kendaraan berat terdiri dari kendaraan bermotor yang 

mempunyai lebih dari 4 roda termasuk bus truk 2 gandar dan 

kombinasi truk lainya.  

c) Sepeda motor (motor cycle)  

Sepeda motor terdiri dari kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 

termasuk sepeda motor dan kendaraan roda 3 lainnya. 

 

Selain data primer, perlengkapan yang dibutuhkan saat pelaksanaan survei 

antara lain: 

3.6.2. Perlengkapan 

1) Drone 

2) Alat tulis 

3) Meteran 

 

3.7 Perhitungan dan Pengolahan Data 

Pada penelitian ini digunakan software Microsoft Excel untuk membantu 

menghitung dan mengolah data primer yang didapatkan saat survei lapangan. 
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3.7.1. Perhitungan 

1) Kecepatan 

Kecepatan kendaraan yang diambil pada penelitian ini adalah 

kecepatan kendaraan yang berjalan lurus dari Jalan Raden Ajeng 

Kartini menuju Jalan Teuku Umar yang terpengaruh weaving dan 

kendaraan yang tidak terpengaruh weaving. Perhitungan ini 

dilakukan dengan menggunakan stopwatch yang berfungsi untuk 

mengukur waktu tempuh kendaraan. Untuk mendapatkan nilai 

kecepatan dapat menggunakan persamaan (2) pada bab 2.  

2) Tundaan 

Nilai tundaan yang dihitung adalah tundaan yang terjadi ketika 

kendaraan yang berjalan dari Jalan Raden Ajeng Kartini menuju 

Jalan Teuku Umar dipengaruhi oleh kendaraan yang berjalan dari 

Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Kota Raja sehingga menimbulkan 

konflik jalinan (weaving). Untuk menghitung nilai tundaan dapat 

menggunakan persamaan (5) pada bab 2.  

3) Gap (Celah)  

Gap (celah) didapat dengan menggunakan stopwatch untuk 

menghitung waktu kendaraan yang mengalami gap diterima dan 

gap ditolak pada Jalan Raden Ajeng Kartini. Perhitungan gap dapat 

dilakukan dengan menggunakan persamaan (6) dan (10) pada bab 

2. 
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Data disusun berdasarkan waktu yang ditentukan. Yang kemudian 

dimasukan ke dalam tabel untuk memudahkan dalam 

pengelompokkan data tersebut.  

 

3.7.2. Analisis Data  

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap hasil perhitungan data 

yang telah dilakukan:  

1) Analisis kecepatan  

Analisis kecepatan dilakukan untuk menentukan tingkat pelayanan 

pada suatu ruas jalan karena semakin tinggi kecepatan kendaraan 

maka akan semakin rendah nilai volume lalu lintas. Kecepatan itu 

sendiri didapat dengan menggunakan stopwatch untuk mengukur 

waktu tempuh kendaraan. Kemudian waktu tempuh yang telah 

didapatkan diolah dengan cara jarak tempuh kendaraan dibagi 

dengan waktu tempuh kendaraan untuk mendapatkan nilai 

kecepatan. Dari data kecepatan yang diperoleh dibuatkan grafik 

untuk memudahkan menganalisis data yang ada.  

2) Analisis Tundaan  

Analisis tundaan dilakukan untuk melihat apakah besaran tundaan 

pada gerak jalinan (weaving) dapat mempengaruhi kendaraan yang 

berjalan lurus sehingga terjadi perlambatan laju kendaraan yang 

mengakibatkan tundaan kendaraan. Nilai tundaan didapatkan 

dengan cara mengalikan rata-rata gap diterima dan rata-rata 

kejadian kendaraan yang mengalami gap diterima kemudian 
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dikonversikan dari detik ke menit untuk melihat lama tundaan yang 

terjadi dalam satuan menit. 

3) Analisis Gap (Celah) 

Analisis gap (celah) dilakukan untuk memperkirakan kapasitas 

jalinan guna mengatasi proses perubahan jalur pada konflik jalinan 

lalu lintas. Nilai rata-rata gap diperoleh dari pengelompokkan 

masing-masing frekuensi data gap diterima dan gap ditolak. 

Kemudian menghitung nilai gap kritis yang didapat dari dua data 

gap yaitu gap diterima dan gap ditolak. Kedua data gap 

dikelompokkan sesuai dengan lama waktu gap yang terjadi. Dari 

kedua data dibuatkan kurva salah satunya merupakan yang 

menghubungkan panjang waktu gap dengan banyaknya gap 

diterima dan yang lainnya menghubungkan waktu dengan 

banyaknya gap ditolak. Persilangan dua kurva memberikan nilai 

waktu untuk gap kritis. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini, setelah dilakukan perhitungan dan analisis terhadap data-data 

yang disajikan, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Kemudian 

berdasarkan kesimpulan yang diperoleh akan dicoba memberikan suatu saran 

maupun masukan bagi pihak terkait dengan harapan dapat mengatasi masalah 

yang terjadi pada lokasi penelitian. 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan kecepatan dapat dilihat bahwa nilai 

kecepatan terpengaruh weaving lebih rendah daripada kecepatan 

kendaraan tidak terpengaruh weaving, hal ini membuktikan adanya jalinan 

(weaving) membuat tundaan perjalanan pada Jalan Raden Ajeng Kartini. 

2. Dari pendekatan analisis gap acceptance didapatkan nilai rata-rata gap 

pada pagi hari adalah gap diterima sebesar 10,78 detik dan gap ditolak 

sebesar 3,78 detik. Sedangkan nilai rata-rata gap pada sore hari adalah gap 

diterima sebesar 12,94 detik dan gap ditolak sebesar 5,33 detik. Nilai rata-

rata gap diterima lebih besar dari gap ditolak menunjukkan bahwa 

kendaraan weaving mempengaruhi kendaraan yang berjalan lurus untuk 

mengurangi laju kendaraan. 

3. Nilai gap kritis yang terjadi di pagi hari adalah sebesar 7,33 detik, 

sedangkan untuk nilai gap kritis yang terjadi pada sore hari adalah sebesar 

10,5 detik.  

4. Gap yang terjadi menyebabkan tundaan perjalanan pada ruas Jalan Raden 

Ajeng Kartini tepatnya di dekat Tugu Juang Bandar Lampung. Besarnya 
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rata-rata tundaan di pagi hari sebesar 2,70 menit dan di sore hari sebesar 

3,01 menit pada interval waktu tiap 5 menit.  

5. Berdasarkan tingkat pelayanan jalan yang terdapat pada Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 96 tahun 2015, dapat 

disimpulkan tingkat pelayanan pada pagi dan sore hari adalah E. Tingkat 

pelayanan tersebut menunjukkan jalan cenderung buruk dalam 

pelayanannya sehingga diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja jalan 

yang dapat dipertahankan hingga masa mendatang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebaiknya pada lajur paling kiri pada Jalan Raden Ajeng 

Kartini dibuatkan lajur khusus kendaraan yang berjalan dari Jalan Imam 

Bonjol menuju ke Jalan Kota Raja sehingga tidak menimbulkan konflik 

jalinan (weaving) pada jalan tersebut yang mengakibatkan tundaan 

perjalanan. Berikut adalah sketsa lajur khusus yang dibuat agar tidak terjadi 

konflik jalinan (weaving) : 

 

Gambar 5.1. Sketsa Lajur Khusus 
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