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ABSTRAK 

 

TUNDAAN PERJALANAN PADA SIMPANG TIDAK BERSINYAL 

“JALAN WOLTER MONGINSIDI - JALAN RASUNA SAID” 

 
 

Oleh 

 
MILENIA PERMATA 

 

 
Simpang tidak bersinyal memiliki potensi menyebabkan tundaan perjalanan yang 

tinggi, tidak terkecuali dengan persimpangan yang ada di Kota Bandar Lampung. 

Salah satu simpang tidak bersinyal di Kota Bandar Lampung yang rawan 

mengakibatkan kemacetan adalah Jalan Wolter Monginsidi- Jalan Rasuna Said. 

Pada persimpangan ini terjadi konflik persilangan antar kendaraan berbeda arah 

terutama pada jam sibuk pagi dan jam sibuk sore dimana orang mulai berangkat 

bekerja dan pulang bekerja. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis besarnya 

tundaan yang terjadi pada simpang tidak bersinyal akibat konflik persilangan dari 

kendaraan yang berbeda lengan. 

 

Metode yang digunakan pendekatan gap acceptance atau penerimaan kesenjangan. 

Hasil penelitian memperlihatkan tundaan yang terjadi pada simpang tidak 

bersinyal Jalan Wolter Monginsidi- Jalan Rasuna Said adalah rata-rata pada jam 

sibuk pagi sebesar 30,31 detik per menit dan sore sebesar 26,81 detik per menit. 

 

 

Kata Kunci :  gap acceptance; simpang tak bersinyal; tundaan; volume  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
TRAVEL DELAYS AT UNSIGNALIZED INTERSECTIONS 

“ JALAN WOLTER MONGINSIDI  - JALAN RASUNA SAID” 
 

By 

 
MILENIA PERMATA 

 

 
Unsignaled intersections have the potential to cause high travel delays, and the 

intersection in Bandar Lampung City is no exception. One of the unsignalized 

intersections in Bandar Lampung City which is prone to causing congestion is 

Jalan Wolter Monginsidi  - Jalan Rasuna Said . At this intersection there is a 

crossing conflict between vehicles in different directions, especially during the 

morning rush hour and afternoon rush hour where people start going to work and 

coming home from work. The purpose of this study was to analyze the amount of 

delay that occurs at unsignalized intersections due to crossing conflicts from 

vehicles with different arms. 

 

The method used is a gap acceptance approach. The results show that the delay 

that occurs at the unsignalized intersection of Jalan Wolter Monginsidi - Jalan 

Rasuna Said is an average of 30.31 seconds/minute in the morning and 26.81 

seconds/minute in the afternoon. 

 

 
Keywords : gap acceptance, unsignalized intersection, delay, volume 
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MOTTO 
 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 

lain)” 

(QS. Al Insyirah 6-7) 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 

(QS. Al Baqarah: 286) 

 

 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak pernah 

melewatkanku.” 

(Umar bin Khattab) 

 

 

“Mengeluh tanpa usaha mecari jalan keluar apalah artinya, mengeluh tidak akan 

mengubah apapun yang telah terjadi, tinggal bagaimana memperbaiki.” 

(Jefri Al Buchori) 

 

“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara 

bintang-bintang” 

(Ir. Soekarno) 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 
Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dimana 

kota tersebut terletak disebelah barat daya Pulau Sumatera yang berdekatan 

dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Banyaknya 

arus kendaraan yang keluar masuk melewati Bandar Lampung ini 

menimbulkan peningkatan volume lalu lintas daerah perkotaan, baik itu 

kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Sehingga ruas jalan tersebut 

menimbulkan kemacetan yang mengakibatkan tundaan pada kendaaraan. 

Titik kemacetan umumnya ditemukan pada persimpangan. Persimpangan 

adalah simpul dalam jaringan transportasi dimana dua atau lebih ruas jalan 

bertemu lalu mengalami konflik di ruas jalan tersebut. 

 

Pengoperasian simpang tidak bersinyal di Jalan Wolter Monginsidi – Jalan 

Rasuna Said sangat berkaitan dengan perilaku kendaraan yang terjadi pada 

saat memotong (crossing) atau bergabung (merging). Gabungan antara 

gerakan crossing dan merging dari 3 arah secara bersamaan itu akan 

mengakibatkan munculnya celah atau gap antar lalu lintas dari masing- 

masing arah. Perilaku pengemudi saat melintasi simpang, yang tidak mau 

menunggu celah dan memaksa terlebih dahulu akan menyebabkan 

terjadinya tundaan.. 

 

Daerah simpang Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Rasuna Said juga 

termasuk kawasan yang cukup ramai dikarenakan jalan ini 

menghubungkan akses menuju ke pusat perkantoran dan perdagangan .Hal 

ini menimbulkan konflik arus lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya 

tundaan atau kemacetan lalu lintas bahkan berpotensi menimbulkan 

kecelakaan lalu lintas.
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Dalam mengatasi permasalahan diatas, diperlukan upaya peningkatan 

kinerja simpang agar tercapai kelancaran lalu lintas yang optimal. Maka 

dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tundaan 

Perjalanan                Pada Simpang Tidak Bersinyal Jalan Wolter Monginsidi – Jalan 

Rasuna Said” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi 

titik perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis kinerja 

persimpangan jalan tidak bersinyal diukur dari nilai atau besarnya tundaan 

pada Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Rasuna Said akibat konflik 

persilangan di persimpangan tidak  bersinyal. 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di simpang tidak bersinyal lengan tiga di Jalan 

Wolter Monginsidi – Jalan Rasuna Said, Bandar Lampung. 

2. Untuk menganalisa kinerja ruas jalan pada simpang menggunakan 

metode GAP Acceptance. 

3. Pengumpulan data gap meliputi jenis kendaraan ringan dan sepeda motor 

menurut PKJI 2014 selama waktu 4 (empat) jam tersibuk (peak hour) di 

Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Rasuna Said. 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 
 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis besarnya tundaan yang 

terjadi pada simpang tidak bersinyal di Jalan Wolter Monginsidi – Jalan 

Rasuna Said. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

 
1. Untuk menambah wawasan mengenai tundaan perjalanan berdasarkan 

teori dasar rekayasa lalu lintas di Jalan Wolter Monginsidi - Jalan 

Rasuna Said. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan tundaan pada simpang tidak bersinyal.



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Jalan 
 
 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan 

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan 

tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, 

kecuali jalan kereta api dan jalan kabel (UU No. 38 tahun 2004 tentang 

Jalan). Menurut ( Firdaus, 2013), Kapasitas Jalan atau kapasitas suatu ruas 

jalan dalam satu sistem jalan raya merupakan jumlah kendaraan 

maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati ruas 

jalan tersebut (dalam maupun dua arah) dalam periode waktu tertentu dan 

dengan kondisi jalan dan lalu lintas yang umum. Sementara kapasitas dasar 

jalan raya didefinisikan sebagai kapasitas dari suatu jalan yang mempunyai 

sifai-sifat jalan dan sifat lalu lintas yang dianggap ideal. 

Klasifikasi jalan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berdasarkan : 

2.1.1 Klasifikasifikasi Jalan Menurut Fungsinya 

Jalan umum berdasarkan fungsinya dikelompokan menjadi jalan 

arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. (UU No. 38 

tahun         2004 tentang Jalan. 

a. Jalan arteri 

Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani rata-

rata tinggi, dan jumblah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 

b. Jalan kolektor 

Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak 

sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 
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c. Jalan lokal 

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan 

rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

d. Jalan lingkungan 

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan 

kecepatan rata-rata rendah. 

2.1.2 Klasifikasi Jalan Menurut Statusnya 

Jalan umum menurut statusnya yaitu jalan nasional, jalan provinsi, 

jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. (UU No. 38 tahun 2004 

tentang Jalan). 

a. Jalan nasional 

Jalan  nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam 

sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota 

provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 

b. Jalan provinsi 

Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan 

jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan 

ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan 

jalan strategis provinsi. 

c. Jalan kabupaten 

Jalan kabupaten, merupakan alan lokal dalam sistem jaringan 

jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan 

ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota 

kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar 

pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan 

sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 

d. Jalan kota 

Jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan 

sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota,  
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menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan 

antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang 

berada di dalam kota. 

e. Jalan desa 

Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan 

kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan 

lingkungan. 

 

 

2.2 Persimpangan  
 

 

Persimpangan adalah suatu lokasi dimana dua atau lebih ruas jalan 

bertemu atau berpotongan dan termasuk di dalamnya fasilitas yang 

diperlukan untuk membantu kelancaran pergerakan lalu lintas di lokasi 

tersebut. Persimpangan merupakan bagian yang sangat penting dari 

jaringan jalan karena di persimpangan sering terjadi konflik yang dapat 

menyebabkan kemacetan dan kecelakaan bila tidak dilakukan pengaturan 

persimpangan dengan baik (Heriyanto, 2004). Menurut Daryl (2019), 

Persimpangan merupakan suatu bagian jalan yang menjadi pusat 

pertemuan dari berbagai pergerakan arus lalu lintas. Persimpangan juga 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua sistem jalan ketika 

berkendaraan, baik di dalam kota maupun di luar kota, orang dapat 

melihat bahwa kebanyakan jalan terus atau berbelok dan berpindah jalan 

(Fitria, 2019). Tujuan dari pembuatan persimpangan adalah mengurangi 

potensi konflik di antara kendaraan (termasuk pejalan kaki) dan sekaligus 

menyediakan kenyamanan maksimum dan kemudahan pergerakan bagi 

kendaraan. (Fahmi, 2019).Menurut Heriyanto (2004), dilihat dari 

bentuknya ada 2 (dua) macam jenis persimpangan, yaitu: 

A. Persimpangan sebidang (At Grade Intersection) 

Pertemuan atau persimpangan jalan sebidang, merupakan pertemuan dua 

ruas jalan atau lebih secara sebidang (tidak saling bersusun). 
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Pertemuan jalan sebidang ada 4 (empat) macam, yaitu : 

a. pertemuan atau persimpangan bercabang 3 (tiga), 

b. pertemuan atau persimpangan bercabang 4 (empat), 

c. pertemuan atau persimpangan bercabang banyak, 

d. bundaran (rotary intersection). 

B. Persimpangan tak sebidang (Grade separated Intersection)  

Persimpangan tidak sebidang adalah persimpangan dimana dua ruas 

jalan atau lebih saling bertemu tidak dalam satu bidang tetapi salah satu 

ruas berada di atas atau di bawah ruas jalan yang lain. Nella C, (2017) 

mengatakan bahwa pada persimpangan sebidang menurut jenis fasilitas 

pengatur lalu lintasnya dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 

1. Simpang bersinyal (signalised intersection) adalah persimpangan 

jalan yang pergerakan atau arus lalu lintas dari setiap pendekatnya 

diatur oleh lampu sinyal untuk melewati persimpangan secara bergilir. 

2. Simpang tak bersinyal (unsignalised intersection) adalah pertemuan 

jalan yang tidak menggunakan sinyal pada pengaturannya. 

2.2.1 Simpang tak bersinyal 

Jenis simpang jalan yang paling banyak dijumpai di perkotaan adalah 

simpang jalan tak bersinyal. Jenis ini cocok diterapkan apabila arus 

lalu lintas di jalan minor dan pergerakan membelok sedikit (Vrisilya. 

B, 2015). Apabila arus lalu lintas di jalan utama sangat tinggi 

sehingga resiko kecelakaan bagi pengendara di jalan minor 

meningkat akibat terlalu berani mengambil gap yang kecil, maka 

pertimbangkan adanya sinyal lalu lintas (Munawar A, 2006).  Menurut 

Kusuma Dewi (2015), dalam perencanaan simpang tak bersinyal 

disarankan hal sebagai berikut : 

1. Sudut simpang harus mendekati 90˚ dan sudut yang lain dihindari 

demi keamanan lalu lintas. 

2. Harus disediakan fasilitas agar gerakan belok kiri dapat dilakukan 

dengan konflik yang terkecil terhadap gerakan kendaraan yang 

lain. 
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3. Lajur terdekat dengan kerb harus lebih lebar dari yang biasa untuk 

memberikan ruang bagi kendaraan tak bermotor 

4. Lajur membelok yang terpisah sebaiknya direncanakan “menjauhi” 

garis utama lalu lintas, panjang lajur membelok harus  

 cukup mencegah antrian terjadi pada kondisi arus tertinggi yang 

dapat menghambat lajur terus. 

5. Pulau lalu lintas tengah harus digunakan bila lebar jalan lebih dari 

10 m untuk memudahkan pejalan kaki menyeberang. 

6. Jika jalan utama mempunyai median, sebaiknya paling sedikit 

lebarnya 3– 4 m, untuk memudahkan kendaraan dari jalan kedua 

menyeberang dalam dua langkah. 

 

2.3 Arus Lalu Lintas 

 

Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan bermotor yang melewati suatu        

titik pada suatu penggal jalan per satuan waktu yang dinyatakan dalam 

satuan kend/jam (Qkend), atau skr/jam (Qskr), atau skr/hari (LHRT). Arus lalu 

lintas dapat dibedakan menjadi arus lalulintas terganggu dan arus lalulintas 

tidak terganggu ( Djaelani, 2014). Arus lalu lintas adalah banyaknya 

kendaraan yang melintas tertentu titik di ruas jalan tertentu dalam satu unit 

waktu (Nelda, Antonetha dan Sjafrudin, 2018). Karakteristik dasar arus 

lalu lintas adalah arus, kecepatan, dan kerapatan. Menurut Soedirdjo 

(2002), karakteristik ini dapat diamati dengan cara makroskopik atau 

mikroskopik. 

Pada tingkat mikroskopik analisis dilakukan secara individu dan pada 

tingkat makroskopik analisis dilakukan secara kelompok. 

Tabel 1. Kerangka Dasar Karakteristik Lalu Lintas 
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2.3.1. Volume 

Volume lalu lintas biasanya dinyatakan dengan satuan kendaraan 

/jam atau kendaraan/hari.Volume adalah jumlah kendaraan yang 

melewati suatu titik pada suatu lajur atau jalan raya selama interval 

waktu tertentu (Luttinen, 2004). 

Untuk mengukur jumlah volume arus lalu lintas menggunakan rumus 

: 

V = KR x ekr KR + KB x ekr KB + SM x ekr SM......(1) 

Dimana : 

V = Volume lalu lintas (skr/jam) 

KR = Mobil penumpang kendaraan ringan (kend/jam)  

KB = Mobil penumpang kendaraan berat (kend/jam)  

SM = Sepeda Motor (kend/jam) 

Ekr = Nilai ekivalen kendaraan 

 

2.3.2 Kapasitas Simpang 

 

Kapasitas Simpang dihitung untuk total arus yang masuk dari 

seluruh lengan Simpang dan didefinisikan sebagai perkalian antara 

kapasitas dasar (C0) yaitu kapasitas pada kondisi ideal, dengan 

faktor-faktor koreksi yang memperhitungkan 

perbedaan kondisi lingkungan terhadap kondisi idealnya.  

Berdasarkan PKJI 2014, kapasitas simpang dapat dihitung 

berdasarkan persamaan berikut ini : 

C = Co x FLP x FM xFUK x FHSx FBKI x FBKA x FRMI

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

Keterangan : 

C = Kapasitas Simpang (skr/jam) 

Co = Kapasitas dasar simpang  (skr/jam) 

FLP = faktor koreksi lebar rata-rata pendekat 

FM = faktor koreksi tipe median 

FUK =faktor koreksi ukuran kota 
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FHS = faktor koreksi hambatan samping  

FBKi = faktor koreksi rasio arus belok kiri  

FBKa = faktor koreksi rasio arus belok kanan 

FRmi = faktor koreksi rasio arus dari jalan minor 

A. Kapasitas Dasar (Co) 

Nilai kapasitas ditentukan berdasarkan tipe persimpangan yang akan 

dijelaskan dalam tabel dibawah ini.Ditetapkan dengan mengacu pada 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 2 . Kapasitas Dasar 

 

Tipe simpang 

 

C0,skr/jam 

322 2700 

324 atau 344 3200 

422 2900 

424 atau 444 3400 

( Sumber : PKJI 2014, Bab 5 - Hal 10) 

B. Penetapan Tipe Simpang 
 

Tipe simpang ditetapkan berdasarkan jumlah lengan simpang dan 

jumlah lajur pada jalan mayor dan jalan minor dengan kode tiga angka. 

Ditetapkan dengan mengacu pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.Penetapan Tipe Simpang 

 
Kode Tipe 

Simpang 

Jumlah 

Lengan 

Simpang 

Jumlah 

Lajur 

Jalan 
Minor 

Jomlah 

lajur Jalan 
mayor 

322 3 2 2 

324 3 2 4 

422 4 2 2 

424 4 2 4 

( Sumber : PKJI 2014, Bab 5 - Hal 10) 
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C. Faktor Koreksi Lebar Rata-Rata Pendekat (FLP) 

Besarnya tergantung dari lebar rata-rata pendekat Simpang (LRP), yaitu 

rata-rata lebar dari semua pendekat. 

A. Untuk Tipe Simpang 422: FLP = 0,70+0,0866 LRP (2.2) 

B. Untuk Tipe Simpang 424 atau 444: FLP = 0,62 + 0,0740 LRP (2.3) 

C. Untuk Tipe Simpang 322: FLP = 0,73+ 0,0760 LRP (2.4) 

D. Untuk Tipe Simpang 324 atau 344: FLP = 0,70 + 0,0646 LRP (2.5) 

 

D. Faktor Koreksi Median Pada Jalan Mayor (FM) 

 

Median disebut lebar jika kendaraan ringan dapat berlindung dalam 

daerah median tanpa mengganggu arus lalu lintas, sehingga lebar 

median ≥3m.  Koreksi median hanya digunakan untuk jalan mayor 

dengan 4 lajur. Berikut  faktor koreksi median pada jalan mayor: 

Tabel 4.  Faktor Koreksi Median (FM) 

Kondisi Simpang Tipe M Penyesuaian(FM) 

Tidak ada median 
jalan Mayor 

Tidak 
ada 

1.00 

Ada median jalan 
utama, lebar < 3m 

Sempit 1.05 

Ada median jalan 
utama, lebar ≥ 3m 

Lebar 1.20 

( Sumber : PKJI 2014, Bab 5 - Hal 11) 

 

E. Faktor Koreksi Ukuran Kota (FUK) 

Faktor koreksi ukuran kota /penduduk dalam variabel juta jiwa, 

Ditetapkan dengan mengacu pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 5. Faktor Koreksi Ukuran Kota (FUK) 
 

CS Penduduk FCS 

Sangat kecil < 0,1 0,82 

Kecil 0,1 – 0,5 0,88 

Sedang 0,5 – 1,0 0,94 

( Sumber : PKJI 2014, Bab 5 - Hal 11) 
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F. Faktor koreksi Hambatan Samping (FHS) 

Pengaruh kondisi lingkungan jalan, HS, dan besarnya arus kendaraan 

fisik, KTB, akibat kegiatan disekitar Simpang terhadap kapasitas dasar 

digabungkan menjadi satu nilai faktor koreksi hambatan samping (FHS).  

Tabel 6. Faktor Koreksi Hambatan Samping 

Tipe 

lingkung

an jalan 

   FHS    

HS 
RKTB:0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 ≥0,25 

 Tinggi 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70 

Komersial Sedang 0,94 0,89 0,85 0,80 0,75 0,70 

 Rendah 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,71 

 Tinggi 0,96 0,91 0,86 0,82 0,77 0,72 

Permukiman Sedang 0,97 0,92 0,87 0,82 0,77 0,73 

 Rendah 0,98 0,93 0,88 0,83 0,78 0,74 

Akses terbatas 
Tinggi/Sedang/ 

Rendah 
1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 

( Sumber : PKJI 2014, Bab 5 - Hal 22) 

 

 

G. Faktor Koreksi Rasio Arus Belok Kiri (FBki) 

Faktor koreksi rasio arus  belok kiri dapat ditentukan dengan 

persamaan dibawah ini : 

FBKi = 0,84 + 1,61 RBki ..........................(3) 

Keterangan: 

FBKi = Faktor koreksi arus belok kiri.  

RBKi = Rasio arus belok kiri. 

 

H. Faktor Koreksi Rasio Arus Belok Kanan (FBKa) 

Faktor koreksi rasio arus  belok kanan dapat ditentukan dengan 

persamaan dibawah ini : 

FBKa = 1,09 - 0,922 RBka ..........................(4) 

Keterangan: 

FBKa = Faktor koreksi arus belok kanan.  

RBKa = Rasio arus belok kanan. 
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I. Faktor Koreksi Rasio Arus Dari Jalan Minor (Fmi) 
 

Faktor koreksi rasio arus dari jalan minor dapat ditentukan dengan 

persamaan tabel dibawah ini: 

Tabel 7. Faktor Koreksi Rasio Arus Jalan Minor (Fmi) 

Tipe Simpang Fmi Rmi 

422 
2 

1,19 x Rmi –1,19xRmi+1,19 0,1-0,9 

 16,6xR   
4
–33,3xR   

3
+25,3xR  

2
 –8,6xR +1,95 

mi mi mi mi 
0,1-0,3 

424&444 
 

1,11xR 
2
–1,11xR +1,11 

mi mi 
0,3-0,9 

 1,19xR 
2
–1,19xR +1,19 

mi mi 
0,1-0,5 

322 
 

-0,595xR 
2
+ 0,595xR +0,74 

mi mi 
0,5-0,9 

 4 3 2 

16,6xRmi –33,3xRmi +25,3xRmi –8,6xRmi+1,95 0,1-0,3 

324&344 
2 

1,11xRmi –1,11xRmi+1,11 0,3-0,5 

 2 3 

-0,555xRmi +0,555xRmi +0,69 0,5-0,9 

( Sumber : PKJI 2014, Bab 5 - Hal 12) 

 

J. Derajat Kejenuhan 
 

Derajat Kejenuhan (Dj) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap 

kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat 

kinerja dan segmen jalan. 

Menurut PKJI 2014 persamaan untuk mencari besarnya kejenuhan 

adalah sebagai berikut : 

 Dj = 
𝐐

𝐜
 .............................(5) 

Keterangan :  

Dj = Derajat kejenuhan  

Q = Semua arus lalu lintas yang masuk Simpang dalam satuan (Skr/jam)  

 C = Kapasitas simpang (Skr/jam)  

 

Jika nilai  Ds   < 0,85, maka simpang  tersebut masih layak, tetapi jika 

Ds > 0,85, maka diperlukan penanganan pada simpang tersebut untuk 

mengurangi kepadatan atau kemacetan. 
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2.4 Komponen Lalu Lintas 
 

 

Komponen lalu lintas merupakan nilai suatu arus lalu lintas yang 

memunculkan komponen (unsur) sebuah lalu lintas yang menyatakan  

sebuah arus dalam satuan kendaraan ringan per-jam (PKJI 2014). Menurut 

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 2014 (PKJI 2014), komponen lalu 

lintas dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya sebagai berikut : 

A. Kendaraan Ringan (KR) 

Kendaraan ringan adalah kendaraan bermotor dengan beroda 4, 

memiliki panjang < 5,5, meter dan dengan lebar 2,1 meter. 

Contoh kendaraan ringan meliputi sedan, jeep, angkot, oplet, pick-  

up dsb. 

B. Kendaraan Berat (KB) 

Kendaraan berat adalah kendaraan bermotor yang memiliki roda lebih dari 

4 roda, memiliki panjang > 12 meter dan memiliki lebar ± 2 − 5 meter. 

Contoh kendaraan berat meliputi bus tronton, truk trailer, truk gandeng, 

truk 2 sumbu dsb. 

C. Sepeda Motor (SM) 

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang hanya memiliki 2-3 roda 

saja dengan panjang tidak lebih dari 2,5 meter. Contohnya seperti 

bajay, bemo, bentor dsb. 

D. Kendaraan Tak Bermotor (KTB) 

Kendaraan tak bermotor adalah kendaraan yang tidak menggunakan 

tenaga motor pada kendaraan ini bergerak menggunakan tenaga 

manusia atau hewan. Contoh kendaraan tak bermotor meliputi sepeda, 

becak, gerobak, dokar, andong dsb. 
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2.5 Konflik Lalu Lintas 
 
 

Konflik lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan 

lalu lintas. Konflik disebabkan oleh kebutuhan akan ruang jalan yang sama 

pada waktu yang sama pula dari dua atau lebih pemakai jalan (Hariyanto, 

2004). Menurut (Bilyamin, Rasheed dan Abigael, 2017) menyatakan bahwa 

sebagian besar konflik lalu lintas terjadi di persimpangan tidak bersinyal yang 

disebabkan oleh belokan kiri. Belok kiri di persimpangan yang tidak 

bersinyal, terutama dari jalan kecil ke jalan utama menciptakan banyak 

masalah dan meningkatkan konflik, yang merupakan faktor besar terjadinya 

kecelakaan.Situasi ini dapat menimbulkan banyak masalah dan 

meningkatkan konflik, yang dapat menjadi faktor besar terjadinya 

kecelakaan serius atau fatal di persimpangan. 

Menurut Hariyanto (2004), terdapat 4 jenis gerakan lalu lintas pada 

persimpangan, yaitu: 

1. Berpencar (diverging) 

Berpencar adalah peristiwa memisahnya kendaraan dari suatu arus yang 

sama ke jalur yang lain 

2. Bergabung (merging) 

Bergabung adalah peristiwa menggabungkan kendaraan dari suatu jalur 

ke jalur yang sama. 

3. Berpotongan (crossing) 

Berpotongan 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. 

4. Bersilangan (weaving) 

Bersilangan adalah peristiwa terjadinya perpindahan jalur atau jalinan arus 

kendaraan menuju pendekat lain. Gerakan ini sering terjadi pada suatu 

kendaraan yang berpindah dari suatu jalur ke jalur lain, seperti pada saat 

kendaraan masuk ke suatu jalan raya dari jalan masuk kemudian bergerak 

ke jalur lainnya  
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akan menimbulkan titik konflik pada persimpangan tersebut. Gerakan ini 

merupakan perpaduan dari gerakan diverging dan merging. 

 

 
 

Gambar 1. Tipe pergerakan arus lalu lintas di persimpangan (a).Merging 

(b). Diverging (c). Crossing d). Weaving 

 

Menurut ( Vrisilya. B, 2015 ) mengemukakan bahwa jumlah titik konflik 

pada persimpangan jalan tergantung pada : 

 Jumlah kaki persimpangan 

 Jumlah lajur dari setiap kaki persimpangan 

 Jenis pengendalian lalu lintas 

 Gerakan lalu lintas yang diizinkan 

Konflik lalu lintas umumnya dikategorikan berdasarkan jenis manuver. 

Empat jenis konflik diamati di persimpangan tidak bersinyal (Ewadh, 2008) 

yaitu: 

 Kendaraan lambat: Konflik kendaraan lambat terjadi saat kendaraan 

pertama melambat saat mendekati atau melewati persimpangan, 

menempatkan satu detik, mengikuti kendaraan masuk bahaya tabrakan 

dari belakang. 

 Pergantian lajur: Konflik pergantian lajur terjadi ketika kendaraan pertama 

berpindah dari satu lajur ke lajur satu sama lain, sehingga menempatkan 

kendaraan kedua, mengikuti kendaraan di jalur baru dalam bahaya di 

bagian belakang atau tabrakan sapu samping. 
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 Belok kanan searah sama: Konflik searah belok kanan terjadi saat 

kendaraan pertama memperlambat untuk berbelok ke kanan, sehingga 

menempatkan satu detik, mengikuti kendaraan dalam bahaya dari ujung 

belakang tabrakan 

 Belok kiri searah sama: Konflik searah belok kiri terjadi saat kendaraan 

pertama memperlambat untuk berbelok ke kiri, sehingga menempatkan 

satu detik, mengikuti kendaraan dalam bahaya dari ujung belakang 

tabrakan. 

 

2.6 Gap Acceptance 

 
 

Gap Acceptance adalah kesenjangan minimum yang diperlukan untuk 

menyelesaikan perubahan/perpindahan jalur dengan aman. Oleh karena itu 

model Gap Acceptance dapat membantu menjelaskan bagaimana seorang 

pengemudi memutuskan untuk memutar atau tidak (Al-Suleiman, 2013). 

Menurut (Gloria, dkk. 2018), Gap didefinisikan sebagai waktu/jarak antara 

kendaraan pada arus mayor (utama) yang dipertimbangkan oleh pengemudi 

pada arus minor yang berharap untuk bergabung ke dalam arus mayor atau 

dalam penelitian ini adalah penyeberang jalan yang akan menyeberang jalan 

pada jalan mayor. Pada saat masuk ke persimpangan, pengemudi kendaraan 

dihadapkan kepada keputusan menerima atau menolak gap atau lag.Gap 

merupakan selang waktu antara dua kendaraan yang berurutan dalam suatu 

arus lalu lintas di jalan utama dan kesempatan yang didapat oleh kendaraan 

dari jalan minor untuk bergabung di jalan major/utama (Juniardi, 2006). 
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Gambar 2. Denah gap/lag diterima ketika kendaraan 1 dapat memasuki 

simpang sebelum kendaraan A mencapai titik pertemuan, dan 

kedua kendaraan tak berhenti (Sumber: Juniardi, 2006). 
 

 

 
 

 

Gambar 3. Denah gap/lag ditolak ketika kendaraan 1 dapat memasuki 

simpang setelah kendaraan A melewati titik pertemuan, dan 

kedua kendaraan tak berhenti (Sumber: juniardi, 2006). 
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Konsep teori Gap Acceptance berkaitan dengan perilaku pengemudi yang 

akan melakukan gerakan menyatu ke arus utama di jalan mayor ( Bona, 

2019).Teori Gap Acceptance dapat digunakan sebagai metode untuk 

mengevaluasi tundaan, waktu tunggu, panjang antrean di simpang tak 

bersinyal dan juga dalam perlintasan kereta api sebidang. Untuk melakukan 

evaluasi tersebut, nilai minimum gap yang dapat diterima oleh pengendara 

harus diketahui terlebih dahulu (Garber dan Hoel 2009), nilai tersebut 

dinamakan Gap kritis (critical gap). Untuk mengetahui nilai gap yang ada 

pada simpang Jl. Wolter mongisidi – Jl. Rasuna said, dihitung 

menggunakan rumus berikut : 

𝑥 = 
Ʃ(fi.xi)

Ʃ(xi)
  .................................................................. (6) 

Keterangan : 

𝑥= rata-rata waktu gap acceptance  

fi.xi= waktu gap (celah) 

fi= jumlah kendaraan  

xi= nilai tengah 

 Gap kritis 

Besarnya gap kritis dapat diketahui dengan mengukur gap diterima dan 

gap ditolak oleh pengemudi. Dalam Kulo (2017), gap kritis dapat 

ditentukan dengan beberapa metode yaitu metode Greenshields dimana 

nilai gap kritis dapat diidentifikasi sebagai rata-rata gap yang memiliki 

jumlah yang sama baik antara gap yang diterima dan gap yang ditolak.  

Persilangan dua kurva ini memberikan nilai t untuk gap kritis. Kurva 

distribusi kumulatif untuk gap/lag yang diterima dan yang ditolak 

(Nicholas J.G, 2002). 
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Gambar 4 . Kurva distribusi kumulatif untuk gap diterima dan ditolak 

(Sumber: Umboh A, 2014). 

 
 

Dari Gambar 4 di atas didapatkan persamaan gap kritis : 

 
∆t 1

r - m
 = 

∆t - ∆t 1

n - p
  ....................................................... (7) 

∆t1 = 
∆t (r - m)

(n - p) + (r - m)
  ............................................. (8) 

tc = t1 + ∆t ........................................................................... (9) 

 

Dengan menggunakan sifat-sifat yang sama dengan segitiga, 

Dengan mensubstitusikan persamaan 8 dan 9 didapat persamaan  

gap/lag 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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2.7 Tundaan  

 
 

Tundaan disebut sebagai waktu tempuh tambahan yang diperlukan 

kendaraan untuk melewati suatu simpang dibandingkan pada situasi tanpa 

simpang PKJI (2014). Tundaan adalah waktu yang hilang akibat adanya 

gangguan lalu- lintas yang berada diluar kemampuan pengemudi untuk 

mengontrolnya. Tundaan juga terjadi karena meningkatnya kepadatan lalu- 

lintas, tingginya waktu tunda serta menurunnya kapasitas jalan yang 

berdampak pada penurunan tingkat pelayanan jalan serta tingkat keamanan 

dan kenyamanan bagi para pengguna jalan (Willyanto, 2019).Menurut 

(Ranendra, 2014), Tundaan adalah terakumulasinya lalu lintas dengan 

penggunaan moda yang tidak efisien, pada waktu yang sama, pada rute 

yang sama, pada tujuan yang sama dan karena keinginan untuk melakukan 

perjalanan yang bersamaan.  

Untuk menghitung besarnya nilai tundaan yaitu sebagai berikut : 

T =  
X̅  gap diterima × X̅  Kejadian konflik gap diterima 

5    .......... (11) 

Keterangan : 

T = Tundaan (detik/menit) 

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

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

Dengan demikian pendekatan pemecahan masalah tundaan adalah dengan 

mengeliminasi terjadinya akumulasi lalu lintas dengan jalan : 

 Merubah penggunaan moda perjalanan yang lebih efisien 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara penggunaan angkutan masal 

(berokupansi tinggi), pemberlakuan Three-in-one dan pembatasan 

penggunaan kendaraan pribadi. 

 Merubah waktu perjalanan 

Hal ini dapat dilakukan dengan penggiliran ,penjadwalan , pendistribusian 

jam masuk dan pulang kantor dan sekolah, penerapan road pricing, atau 

dengan penerapan parking policy. 
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 Merubah rute perjalanan 

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan rute pada jam 

tertentu (jam sibuk), dan untuk kendaraan tertentu, menerapkan road 

pricing atau parking policy. 

 Merubah tujuan perjalanan akhir 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara rayonisasi sekolah, pembangunan 

pusat-pusat pelayanan primer dan sekunder, membangun jaringan jalan 

baru, menerapkan Parking Policy atau Road Pricing. 

Tundaan di persimpangan adalah total waktu hambatan rata-rata yang 

dialamioleh kendaraan sewaktu melewati suatu simpang. Nilai tundaan 

mempengaruhi nilai waktu tempuh kendaraan. Semakin tinggi nilai 

tundaan, semakin tinggi pula waktu tempuh. (Bolla, Yunita dan Lauren, 

2015). 

Waktu tunda bisa disebabkan oleh banyak faktor termasuk rambu lalu 

lintas, kondisi jalan (Mis:Lubang, pemecah kecepatan, lebar jalan), jenis 

kendaraan (Mis: Mobil, Bus,Auto rickshaw, Rickshaw), jumlah kendaraan, 

dll. (Junaid, Sabbir dan Shah, 2020). 

 

Gloria M, dkk. (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja 

Simpang Tak Bersinyal Dengan Analisis Gap Acceptance dan MKJI 1997. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan simpang yang ada, 

dengan menggunakan dua metode Gap Acceptance dan Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia 1997 yang bertujuan untuk saling melengkapi antara kedua 

metode tersebut. Berdasarkan hasil analisis Gap Acceptance dengan 

perhitungan distribusi headway diperoleh persentase gap yang aman di jalan 

utama dengan persentase yang kecil terjadi pada hari Minggu. Begitu juga 

dengan hasil perhitungan absorbtion capacity menunjukan bahwa kapasitas 

penyerapan jalan utama dengan jumlah yang lebih besar dari arus minor 

hanya terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan untuk analisis MKJI 

1997 menunjukan nilai derajat kejenuhan sudah lebih besar dari 0,75 nilai 

tersebut sudah lebih besar dari pada nilai derajat kejenuhan yang disarankan 

oleh MKJI 1997, yaitu DS ≤ 0,75. 
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Juniardi ( 2006) melakukan penelitian yaitu Analisis Arus Lalu Lintas di 

Simpang Tak Bersinyal(Studi kasus: Simpang Timoho dan Simpang 

Tunjung di Kota Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan potensi kapasitas pergerakan lalu lintas di jalan minor yang 

berhasil masuk simpang terhadap volume konflik lalu lintas di simpang tak 

bersinyal. Penelitian ini menggunakan metode dari MKJI 1997 dan Gap 

Acceptance. 

 

Suraji (2011) melalukan penelitian berupa Analisis Sela Kritis (Critical 

Gap) Arus Lalu Lintas Pada Simpang Tak Bersinyal.Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan permodelan sela baik yang menyangkut sela 

tolak (gap rejection), maupun sela terima (gap acceptance), serta 

menentukan sela kritis (critical gap). Metode yang digunakan salah satunya 

ialah metode Gap Acceptance. Hasil analisis di lokasi survei pada simpang 

tiga Jl. Sunandar Priyosudarmo – Jl. Ciliwung Kota Malang diperoleh 

kesimpulan titik sela kritis yang merupakan pertemuan antara kurva model 

sela tolak dan kurva model sela terima yang terjadi pada simpang tak 

bersinyal adalah sebesar 5,0 detik. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian
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3.2 Lokasi  Penelitian 
 

 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Persimpangan tidak 

bersinyal yang berada di Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Rasuna Said 

Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena sering 

terjadi kemacetan atau tundaan akibat konflik persilangan pada 

persimpangan.  

 

 
 

Gambar 6. Lokasi Penelitian (Sumber : Google Earth) 

 

 

 

Lokasi Penelitian 
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Gambar 7. Denah Lokasi Penelitian
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Dari denah lokasi penelitian diatas dapat dilihat bahwa simpang tidak 

bersinyal  ini  terbagi menjadi 3 bagian yaitu Jalan Wolter Monginsidi atas , 

Jalan Wolter Monginsidi bawah dan Jalan Rasuna Said.  

 

Dalam hal ini  terbagi menjadi 6 arah kendaraan yang akan ditinjau yaitu 

arah 1.a merupakan kendaraan yang bergerak dari Jalan Wolter Monginsidi 

bawah menuju ke arah Jalan Wolter Monginsidi atas artinya jalan ini 

menghubungkan dengan perhotelan salah satunya hotel Emersia dan Rumah 

Sakit Bumi Waras. Kemudian arah 1.b adalah kendaraan yang bergerak dari 

Jalan Wolter Monginsidi bawah menuju berbelok ke arah Jalan Rasuna Said 

artinya jalan ini menghubungkan dengan perkantoran. arah 2.a yaitu 

kendaraan yang bergerak dari Jalan Wolter Monginsidi atas menuju ke arah 

Jalan Wolter Monginsidi bawah artinya jalan ini menghubungkan dengan 

perkantoran salah satunya yaitu kantor gubernur, arah 2.b merupakan 

kendaraan yang bergerak dari Jalan Wolter Monginsidi atas menuju ke Jalan 

Rasuna Said. arah 3.a adalah kendaraan yang bergerak dari Jalan Rasuna 

Said berbelok untuk bergabung ke Jalan Wolter  Monginsidi atas artinya jalan 

ini menghubungkan dengan perhotelan dan rumah sakit  dan arah 3.b adalah 

kendaraan yang bergerak dari Jalan Rasuna Said berbelok untuk bergabung 

ke Jalan Wolter Monginsidi bawah artinya jalan ini juga menghubungkan 

dengan pusat perkantoran. 

 

3.3 Waktu Penelitian 
 

 

Penelitian akan dilakukan dalam kurun waktu satu hari yaitu pada hari rabu. 

Dalam satu hari dilakukan pengamatan pada jam-jam puncak (peak hours) 

karena banyaknya kendaraan yang melintasi persimpangan yaitu: 

a. Pagi = 07.00-09.00 WIB, mewakili jam berangkat kerja. 

b. Sore = 16.00-18.00 WIB, mewakili jam pulang kerja. 

Untuk pemilihan waktu penelitian ini didasarkan pada survei pendahuluan 

yang dilakukan oleh penelitian Situmorang (2021).  

Pengambilan data penelitian dilakukan selama 2 hari yaitu hari senin dan 

jumat pada pukul 06.00 − 08.00 WIB dan 16.00 − 18.00 WIB. 
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3.4 Peralatan Penelitian 
 

Peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu : 

1. stopwatch (menggunakan handphone) untuk menghitung waktu  

tundaan                   kendaraan. 

2. drone camera untuk merekam aktivitas lalu lintas yang terjadi  

di titik  pengamatan. 

3. cat semprot 

4. alat tulis dan formulir 

5. pita ukur (roll meter) 

6. laptop dan software untuk melakukan pengolahan data hasil survei. 

 

3.5 Persiapan  Penelitian 
 

 

Persiapan penelitian sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pada saat 

penelitian berjalan dengan lancar. Hal- hal yang harus dipersiapkan 

sebelum melakukan penelitian sebagai berikut: 

3. 5.1 Studi Literatur 
 

Studi literatur dilakukan secara bertahap dalam proses penelitian, 

pengolahan data maupun penulisan karena hal itu sangat penting 

dalam proses menyelesaikan penelitian. Adapun aspek yang 

mendukung dalam studi literatur yaitu memahami buku-buku terkait 

transportasi, Gap Acceptance maupun jurnal dan penelitian tentang 

jalan tidak bersinyal serta teori dasar lalu lintas yang berguna untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

3.5.2 Survei Pendahuluan 
 

Berdasarkan pengamatan survei pendahuluan yang peneliti lakukan 

pada tanggal 18 juni 2021 di Jalan Wolter Monginsidi- Jalan Rasuna 

Said tersebut. Peneliti menggunakan drone untuk perekaman kondisi 

arus lalu lintas. 
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3.6 Pengambilan Data 

 
 

Data yang diperlukan pada penelitian ini berupa data primer. 

 

3.6.1. Data Primer 

 

Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan 

dengan               cara merekam dan mencatat data yang dibutuhkan seperti: 

1) Survei Geometri Simpang 

 

Survei geometri simpang pada Jalan Wolter Monginsidi- Jalan 

Rasuna Said Bandar Lampung dengan cara mengukur lebar 

trotoar, lebar jalan, serta data-data lain tentang ruas jalan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

2) Volume Lalu Lintas 

 

Volume kendaraan di ruas jalan persimpangan diakibatkan oleh 

gerakan membelok kendaraan yang ingin melakukan gerakan 

crossing dan merging sehingga kondisi arus lalu lintas menjadi 

ramai dan padat. Pengambilan data volume kendaraan dengan cara 

menghitung masing-masing arah jalan dan jenis kendaraan dengan 

mencatat interval waktu per 5 (lima) menit selama 2 (dua) jam. 

Setelah itu data kendaraan dikelompokkan sesuai dengan 

klasifikasi sebagai 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. 
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3) Gap/lag 

Data gap didapatkan berupa data gap diterima dan gap ditolak. 

Pengambilan data gap diterima dan ditolak dengan cara mencatat 

waktu tempuh kendaraan yang terjadi dalam waktu interval per 5 

(lima) menit selama 2 (dua) jam. Waktu tempuh gap dimulai dari 

mulut simpang sampai titik konflik Jalan Wolter monginsidi atau 

jalan yang dipengaruhi. Sedangkan waktu tempuh  Jalan Rasuna 

Said atau jalan yang mempengaruhi dimulai dari  mulut simpang 

sampai dengan titik konflik tersebut. 

 

3.7 Analisis  Data 

 

Setelah melakukan pengelompokkan data berdasarkan jenis kendaraan, 

maka selajutnya data diolah dengan menggunakan pendekatan gap 

acceptance. 

Berikut beberapa tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi : 

A. Analisis Volume 

Analasis volume didapat melalui jumlah kendaraan pada saat melewati 

persimpangan dengan mencatat waktu per 5 menit. Data yang didapat 

kemudian dimasukkan ke dalam tabel klasifikasi kendaraan berdasarkan 

PKJI 2014. 

B. Analisis Gap 

Analisis Gap didapat melalui data jumlah gap/lag yang diterima dan 

data jumlah gap /lag yang ditolak. gap diterima adalah kondisi ketika 

kendaraan dari arah jalan minor atau jalan yang mempengaruhi 

berhasil berbelok atau lolos bergabung ke jalan mayor sehingga terjadi 

konflik persilangan diruas jalan tersebut. Sedangkan gap ditolak adalah 

kondisi ketika kendaraan dari arah jalan mayor atau jalan yang 

dipengaruhi berhasil lolos terlebih dahulu untuk melintasi 

persimpangan. Nilai rata-rata gap diperoleh dengan cara 

pengelompokkan masing-masing frekuensi data gap ditolak dan gap 

diterima. Selanjutnya menghitung nilai gap kritis.  
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Dari kedua data gap ditolak dan gap terima maka terbentuk kurva. 

Kurva tersebut merupakan kurva yang menghubungkan panjang waktu 

gap dengan banyaknya gap diterima dan gap ditolak Persilangan dua 

kurva memperoleh nilai waktu untuk gap kritis. 

C. Analisis Tundaan 

Analisis tundaan dilakukan untuk melihat apakah besaran tundaan pada 

konflik persilangan terjadi dari arah kendaraan jalan yang 

mempengaruhi atau jalan yang dipengaruhi sehingga terjadi perlambatan 

laju kendaraan yang mengakibatkan kemacetan diruas jalan tersebut. 

Nilai tundaan diperoleh dengan cara mengalikan rata-rata gap diterima 

dan rata-rata konflik persilangan yang mengalami gap diterima 

kemudian dikonversikan dari detik ke menit berguna untuk melihat lama 

tundaan yang terjadi dalam satuan menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Potensi konflik persilangan yang terjadi pada simpang tidak bersinyal 

didapatkan volume lalu lintas gabungan dari setiap arah lengan pada jam 

sibuk pagi sebesar 30,2 skr/menit. Sedangkan pada jam sibuk sore sebesar 

32,1 skr/menit. Sehingga volume gabungan  terbesar terjadi dijam sibuk 

sore. Besarnya volume lalu lintas yang terjadi dijam sibuk pagi dan sore 

terdapat pada arah 1a yaitu Jalan Wolter Monginsidi bawah menuju Jalan 

Wolter Monginsidi atas yang artinya jalan ini menghubungkan dari Kantor 

Gubernur menuju ke Rs Bumi Waras. 

 

2. Tundaan akibat konflik persilangan gap yang terjadi pada Jalan Wolter 

Monginsidi dan Jalan Rasuna Said diperoleh rata-rata tundaan terbesar di 

jam sibuk pagi hari yaitu 30,31 detik Besarnya nilai tundaan didapatkan 

dari rata-rata gap diterima dikalikan dengan rata-rata jumlah kejadian 

kendaraan yang mengalami gap diterima,lalu hasilnya dibagi lima untuk 

melihat besarnya potensi tundaan yang terjadi setiap satu menitnya. 

Sehingga nilai tundaan sebesar 30,31 detik artinya mengalami perlambatan 

setiap kendaaraan ringan yang melewati persimpangan jalan Wolter 

Monginsidi - Jalan Rasuna Said .Selain itu juga menurut tingkat pelayanan 

(LOS) pada persimpangan menurut PKJI 2014. Rata-rata tundaan sebesar 

30,31 detik termasuk kriteria tingkat pelayanan E dalam rentang 31-45 

yang artinya kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu 

lintas tinggi dan pengemudi mengalami kemacetan dengan durasi yang 

pendek. 
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5.2 Saran 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Persimpangan Jalan Wolter Monginsidi - Rasuna Said belum perlu lampu 

lalu lintas, Tundaan terjadi karena faktor geometrik simpang ( kemiringan 

jalan). 

 

2. Sebaiknya pemerintah Kota Bandar Lampung perlu adanya perencanaan 

pemasangan bundaran dengan melakukan pembebasan lahan terlebih 

dahulu di persimpangan Jalan Wolter Monginsidi- Rasuna Said yang 

berguna untuk mengatasi kemacetan atau tundaan yang terjadi.  

 

3. Sebaiknya perlu adanya  petugas pengatur lalu lintas pada jam sibuk pagi 

dan sore sehingga meminimalisir terjadinya kemacetan di ruas jalan 

tersebut. 
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