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ABSTRAK  

 TUNDAAN PADA SIMPANG BERSINYAL MENGGUNAKAN 

PENDEKATAN GAP ACCEPTANCE 

“JALAN URIP SUMAHARJO – JALAN ARIF RAHMAN HAKIM”  

Oleh  

NINDYA NAFISAH ELDI PUTRI  

Permasalahan kemacetan yang terjadi di persimpangan biasanya disebabkan 

oleh volume lalu lintas yang besar. Persimpangan bersinyal di ruas Jalan Urip 

Sumaharjo – Jalan Arif Rahman Hakim termasuk kawasan yang cukup ramai dan 

memiliki volume lalu lintas yang besar sehingga, pada periode hijau efektif masih 

sering terjadi konflik persilangan lalu lintas pada simpang bersinyal tersebut. 

Kejadian konflik persilangan tersebut diakibatkan oleh kendaraan pada fase hijau 

yang seharusnya bejalan harus berhenti untuk menunggu kendaraan yang masih 

terjadi antrian pada fase hijau sebelumnya. Hal ini mengakibatkan kendaraan yang 

akan menuju Jalan Urip  Sumaharjo dan Jalan Arif Rahman Hakim sering kali 

tertahan akibat konflik di simpang bersinyal tersebut sehingga pada fase hijau 

berikutnya masih adanya sisa kendaraan yang mengakibatkan tidak adanya gap 

(celah) antara kendaraan untuk bergabung dan menyeberang ke dalam arus lalu 

lintas dan menyebabkan tundaan pada simpang bersinyal tersebut. Fenomena ini 

biasanya terjadi di selang waktu hijau efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisa besar tundaan simpang bersinyal Jalan Urip Sumaharjo – Jalan 

Arif Rahman Hakim pada selang waktu hijau efektif. Penelitian ini dianalisis 

menggunakan metode Gap Acceptance untuk menghitung banyaknya jumlah gap 

dan tundaan pada ruas jalan tersebut. Dari hasil analisis pengolahan data yang 

telah dilakukan, diperoleh rata-rata tundaan di pagi hari sebesar 5,96 detik dan 

sore hari sebesar 10,87 detik.   

 

Kata kunci : gap acceptance, simpang bersinyal, tundaan, volume. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

DELAY ON THE SIGNALED INTERSECTION USING A GAP 

ACCEPTANCE APPROACH 

“URIP SUMAHARJO STREET – ARIF RAHMAN HAKIM STREET”  

By  

NINDYA NAFISAH ELDI PUTRI 

Traffic jam within intersection has been caused by the large volume. The 

intersection on Urip Sumaharjo street –Arif Rahman Hakim street is a fairly 

crowded area and has a large volume of traffic so that, in the effective green 

period there are still frequent traffic crossing conflicts at the intersection. The 

incident of crossing conflict is caused by vehicles in the green phase that should 

be running must stop to wait for vehicles that still occur queues in the previous 

green phase. This resulted in vehicles going to  Urip Sumaharjo street and Arif 

Rahman Hakim street often being held back due to conflicts at the intersection so 

that in the next green phase there are still remnants of vehicles that result in the 

absence of gap between vehicles to join and cross into the traffic flow and cause 

delays at the intersection. This phenomenon usually occurs in effective green time 

intervals.. The purpose of this study was to analyze the amount of delay at the 

signalized intersection of Jalan Urip Sumaharjo - Jalan Arif Rahman Hakim at the 

effective green time interval. The methods used in this research is Gap 

Acceptance to count the number of gap and delay in those streets. Obtained from 

the analysis are the average delay time in the morning is 5,96 second and the 

average delay time in the evening is 10,87 second. 

 

Keywords: delay, gap acceptance, signalized intersection, volume. 
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MOTTO 
 

 

“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) 

 

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu 

tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu.” 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi 

manusia yang berguna” 

(Albert Einstein) 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Semakin banyaknya jumlah masyarakat di suatu kota dapat menyebabkan 

terjadinya kepadatan di kota tersebut. Kepadatan di kota tersebut 

diakarenakan pelaku yang beraktivitas memerlukan pelayanan transportasi 

untuk melakukan mobilitas ke tempat - tempat yang dituju untuk 

mempermudah perjalanan. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan 

transportasi salah satunya ialah peningkatan volume lalu lintas pada kota 

tersebut yang menyebabkan tingginya tingkat kemacetan yang akan terjadi 

sehingga akan menghambat perjalanan pengguna jalan. 

 

Secara umum permasalahan kemacetan sering terjadi di suatu persimpangan. 

Kemacetan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti volume lalu 

lintas yang dominan besar, kondisi jalan yang kurang baik serta perilaku 

pengemudi. Pada Simpang Bersinyal Jalan Urip Sumaharjo dan Jalan Arif 

Rahman Hakim merupakan jalan terusan utama dari wilayah Antasari, Sultan 

Agung dan Bypass sehingga menjadi salah satu pilihan penduduk setempat 

untuk mengambil rute melintasi jalan tersebut. Kawasan jalan tersebut 

termasuk area komersial sehingga jalan tersebut termasuk kawasan yang 

cukup ramai sehingga volume lalu lintas pada daerah tersebut dominan besar. 
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Pengaturan lampu lalu lintas pada Jalan Urip Sumaharjo dan Jalan Arif 

Rahman Hakim yang dioperasikan saat ini belum mampu mengatasi 

kemacetan yang biasa terjadi pada jam-jam sibuk (peak hour). Dikarenakan 

volume lalu lintas yang besar pada simpang tersebut mengakibatkan 

kendaraan yang akan menuju Jalan Urip Sumaharjo dan Jalan Arif Rahman 

Hakim sering kali tertahan akibat konflik di simpang tersebut sehingga pada 

fase hijau berikutnya masih terjadi antrian kendaraan serta tidak adanya gap 

(celah) antara kendaraan pada arus lalu lintas utama yang cukup untuk 

bergabung dan menyeberang melintasi ke dalam arus lalu lintas dan 

menyebabkan kemacetan pada persimpangan Jalan Urip Sumaharjo – Jalan 

Arif Rahman Hakim. 

 

Kondisi eksisting pada simpang belum mampu menampung volume lalu 

lintas yang tergolong padat. Oleh karena itu, maka diperlukan metode yang 

tepat dalam mengatasi suatu permasalahan di persimpangan Jalan Urip 

Sumaharjo – Jalan Arif Rahman Hakim. Metode yang tepat menurut saya 

ialah dengan menggunakan metode gap acceptance yang dapat 

mempertimbangkan adanya kesenjangan jarak antar kendaraan agar dapat 

aman menyatu ke arus utama. 

 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, diperlukan upaya untuk 

meningkatkan kinerja simpang agar tercapai efisiensi dan kelancaran arus lalu 

lintas. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul  

“Tundaan Pada Simpang Bersinyal Menggunakan Pendekatan Gap 
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Acceptance” yang terjadi pada simpang bersinyal Jalan Urip Sumaharjo – 

Jalan Arif Rahman Hakim Kota Bandar Lampung.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis kinerja simpang bersinyal 

terhadap tundaan yang terjadi di Jalan Urip Sumaharjo dan Jalan Arif 

Rahman Hakim. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Mengetahui volume kendaraan yang melintasi Jalan Urip Sumaharjo – 

Jalan Arif Rahman Hakim. 

2. Menganalisa besar tundaan simpang bersinyal  Jalan Urip Sumaharjo – 

Jalan Arif Rahman Hakim pada selang waktu hijau efektif. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di simpang bersinyal Jalan Urip Sumaharjo – Jalan 

Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung. 

2. Pengumpulan data gap meliputi seluruh jenis kendaraan yang melintasi 

Jalan Urip Sumaharjo – Jalan Arif Rahman Hakim. 

3. Menghitung waktu tundaan, panjang antrian dan waktu siklus pada Jalan 

Urp Sumaharjo – Jalan Arif Rahman Hakim. 
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4. Untuk menganalisa kinerja ruas jalan pada simpang  dilakukan pendekatan 

menggunakan metode Gap Acceptance. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kinerja simpang bersinyal pada Jalan Urip Sumaharjo – Jalan 

Arif Rahman Hakim. 

2.  Menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan kondisi langsung 

di lapangan. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan tundaan pada simpang bersinyal.  

4. Sebagai informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang kinerja 

simpang bersinyal pada Jalan Urip Sumaharjo – Jalan Arif Rahman 

Hakim. Sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam 

melakukan pengendalian kinerja simpang bersinyal tersebut. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Jalan 

Jalan adalah suatu sarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap serta perlengkapannya yang 

dipergunakan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di atas 

permukaan air serta di bawah permukaan tanah  atau di bawah permukaan air, 

kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah 

Nomor 34 Tahun 2006). 

2.1.1. Klasifikasi menurut Fungsi Jalan  

Klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri atas 4 kategori, antara lain: 

1. Jalan Arteri ialah jalan umum yang melayani angkutan utama 

dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan tergolong tinggi, dan 

jumlah akses jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 

2. Jalan Kolektor ialah jalan umum yang diperuntukkan melayani 

angkutan pengumpul dengan ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan dengan rata-rata sedang, dan jumlah akses jalan masuk 

tidak dibatasi  

3. Jalan Lokal merurpakan jalan umum yang diperuntukkan melayani 

angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan 

tergolong rendah, dan jumlah akses jalan masuk tidak dibatasi.  
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4. Jalan Lingkungan merupakan  jalan umum yang diperuntukkan 

melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, 

dan kecepatan dengan rata-rata rendah. 

 

2.2. Persimpangan 

Persimpangan jalan dapat diartikan sebagai daerah dimana dua jalan atau 

lebih bergabung atau bersimpangan. Persimpangan merupakan salah satu 

bagian terpenting dari sistem jaringan jalan, lancar atau tidaknya pergerakan 

di suatu jaringan jalan sangat ditentukan oleh pengaturan pergerakan di dalam 

persimpangan tersebut, secara umum  suatu kapasitas persimpangan dapat 

diatur dengan  cara mengendalikan suatu arus lalu lintas dalam sistem 

pergerakan jaringan jalan tersebut. Sehingga persimpangan tersebut dapat 

dikatakan sebagai bagian dari suatu jaringan jalan yang merupakan daerah 

penting atau kritis dalam melayani pergerakan arus lalu lintas yang terjadi 

(Prasetyanto, 2013). 

 

Persimpangan yaitu suatu lokasi dimana dua atau lebih ruas jalan bergabung 

(merging) atau berpotongan (crossing) dan didalamnya terdapat fasilitas atau 

sarana yang diperlukan untuk membantu kelancaran pergerakan suatu arus 

lalu lintas di lokasi persimpangan. Persimpangan merupakan bagian yang 

sangat penting dari jaringan jalan dikarenakan di persimpangan sering terjadi 

konflik yang dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan pada suatu lalu 

lintas bila tidak dilakukan pengaturan di persimpangan dengan baik 

(Harianto, 2004). Terjadinya suatu kemacetan di persimpangan biasanya 

dikarenakan konflik akibat beragam jenis pergerakan dan hambatan yang 
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terjadi disekitar persimpangan. Konflik di persimpangan biasanya terjadi 

dikarenakan antar kendaraan dengan kendaraan, kendaaran dengan pejalan 

kaki, dan kendaraan yang terhambat lajunya oleh hambatan samping yang 

terjadi di ruas jalan. 

Secara umum simpang terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

2.2.1. Persimpangan Jalan Sebidang (Intersection at Grade) 

Persimpangan Jalan Sebidang  merupakan persimpangan dimana dua 

jalan raya atau lebih bergabung pada satu bidang datar. Persimpangan 

sebidang dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Simpang bersinyal (signalised intersection) adalah persimpangan 

jalan lalu lintas yang pergerakan atau arus lalu lintas dari setiap 

pendekatnya diatur oleh lampu sinyal lalu lintas agar kendaraan 

melewati persimpangan secara bergantian. 

2. Simpang tak bersinyal (unsignalised intersection) adalah 

persimpangan jalan yang tidak menggunakan pengaturan sinyal 

lalu lintas  pada pengaturannya. 

2.2.2. Persimpangan Jalan Tidak Sebidang (Interchange). 

Persimpangan Jalan Tidak Sebidang meupakan suatu simpang dimana 

jalan yang satu dengan jalan yang lainnya tidak saling bertemu dalam 

satu bidang. 

 

2.3. Konflik Lalu Lintas 

Konflik lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan lalu 

lintas. Konflik biasanya disebabkan oleh kebutuhan akan ruang jalan yang 
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sama dan pada waktu yang sama pula dari dua atau lebih pemakai jalan 

(Harianto, 2004). Konflik lalu lintas biasanya terjadi di suatu persimpangan. 

Ada beberapa konflik yang dapat terjadi dipersimpangan, yaitu: 

2.3.1. Diverging (memisah) 

Diverging merupakan kejadian memisahnya kendaraan dari suatu arus 

yang sama kejalur yang lain. Gerakan tersebut dilakukan pengemudi 

dikarenakan pengemudi tidak melibatkan waktu gap yang tepat untuk 

meningkatkan arus secara tepat. 

2.3.2. Merging (Menggabung) 

Merging merupakan kejadian menggabungnya kendaraan dari suatu 

jalur kejalur lainnya. Gerakan tersebut dilakukan pengemudi untuk 

bergabung ke arus utama dengan memilih gap yang tepat. 

2.3.3. Crossing (memotong) 

Crossing merupakan kejadian perpotongan antara arus kendaraan dari 

suatu jalur kejalur lain. pada persimpangan dimana keadaan yang 

demikian akan menimbulkan titik konflik pada persimpangan tersebut. 

Gerakan tersebut harus menggunakan kontrol yang tepat dikarenakan 

pengemudi harus memberikan keputusan untuk lewat terlebih dahulu 

kepada pengemudi yang lain. 

2.3.4. Weaving (Jalinan) 

Weaving merupakan gerakan memisah kendaraan kemudian 

bergabung atau berpisah dari beberapa kendaraan. 
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Berikut adalah gambar pergerakan arus lalu lintas yang terjadi di 

persimpangan jalan. 

 

            Gambar 2.1 Pergerakan arus lalu lintas. 

 

2.4. Unsur Lalu Lintas 

 

Unsur lalu lintas ialah benda atau penjalan kaki sebagai bagian dari lalu lintas 

dan kendaraan adalah unsur lalu lintas diatas roda. Unsur lalu lintas 

kendaraan dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu: 

2.4.1. Kendaraan ringan  

Kendaraan ringan atau light vehicle adalah  kendaraan bermotor ber 

as dua dengan empat roda dengan jarak as 2,0 – 3,0 meter (meliputi 

mobil penumpang, oplet, mikrobis, pick-up dan truk kecil sesuai 

sistem klasifikasi Bina Marga). 

2.4.2. Kendaraan berat  

Kendaraan berat atau heavy vehicle adalah  kendaraan bermotor 

dengan lebih dari empat roda (meliputi bis, truk 2 as, truk 3 as dan 

truk kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga). 
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2.4.3. Sepeda motor  

Sepeda motor atau motor cycle adalah  kendaraan bermotor dengan 2 

(dua) atau 3 (tiga) roda (meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3 

(tiga) sesuai sistem klasifikasi Bina Marga). 

Menurut Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2014) ekr untuk 

kendaraan ringan adalah satu dan untuk kendaraan berat dan sepeda motor 

ditetapkan sebagai dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1. Ekivalen kendaraan ringan untuk tipe jalan 2/2TT 

 
Sumber : Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2014) 

 

2.5. Lampu Lalu Lintas 

Lampu lalu lintas merupakan pengatur suatu lalu lintas yang menggunakan 

tenaga listrik untuk mengarahkan atau memperingatkan pengemudi kendaraan 

bermotor, pengendara sepeda atau pejalan kaki.  Lampu lalu lintas berfungsi 

sebagai  pengatur lalu lintas di suatu persimpangan jalan dengan cara 

memberi kesempatan pada pengguna jalan dari masing-masing arah jalan di 

suatu persimpangan untuk berjalan secara bergiliran agar mengurangi tingkat 

kecelakaan akibat perbedaan arus jalan.  

 

Warna yang digunakan untuk lampu lalu lintas adalah merah, kuning dan 

hijau. Warna merah ialah warna yang menandakan pengendara harus 

berhenti, warna kuning ialah warna menandakan pengendara dapat bersiap-
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siap untuk dapat memulai berjalan dan warna hijau ialah warna yang 

menandakan pengendara boleh memulai berjalan. 

 

Penggunaan sinyal lalu lintas dengan jumlah lampu tiga warna (hijau, kuning, 

merah) diterapkan untuk memisahkan suatu lintasan dari gerakan-gerakan 

lalu lintas yang saling bertentangan dalam dimensi waktu berbeda. Hal ini 

diperlukan bagi lalu lintas yang datang dari jalan yang saling berpotongan. 

Sinyal-sinyal juga dapat digunakan untuk memisahkan gerakan membelok  

dari suatu arus lalu lintas dari arus yang melawan atau untuk memisahkan 

gerakan lalu lintas yang membelok dari pejalan kaki yang menyebrang. Pada 

umumnya tujuan penggunaan sinyal lalu lintas pada persimpangan yaitu: 

1. Untuk mengurangi suatu kemacetan akibat adanya arus lalu lintas yang 

berlawanan di persimpangan, sehingga kapasitas simpang dapat optimal 

meskipun pada jam-jam sibuk.  

2. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan-

kendaraan yang berlawanan arah. 

3. Untuk mempermudah kendaraan dan/atau pejalan kaki yang ingin 

menyebrangi jalan utama. 

 

2.6. Waktu Siklus 

Waktu siklus merupakan jangka waktu yang digunakan untuk mengurutkan 

perubahan sinyal lalu lintas. Waktu sinyal dari simpang berfungsi menghitung 

kapasitas dan ukuran perilaku lalu lintas lainnya. Urutan lengkap waktu siklus 

terdiri dari satu siklus, yakni merah, merah-kuning, hijau, dan kuning. Lama 

waktu siklus dari suatu sistem operasional sinyal lalu lintas mempengaruhi 
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tundaan rata – rata dari kendaraan yang melewati suatu persimpangan. Waktu 

siklus yang dominan singkat mengakibatkan banyaknya terjadi waktu hilang 

dan keterlambatan bergerak antar kendaraan. Sehingga, pengaturan dengan 

lampu lalu lintas menjadi tidak efisien. Sebaliknya, jika waktu siklus dominan 

besar maka arus lalu lintas akan dilewatkan pada sebagian waktu hijau dan 

tidak ada kendaraan yang tertahan pada garis henti. 

 

2.7. Arus Lalu Lintas 

Arus lalu lintas ialah jumlah kendaraan bermotor yang melintasi suatu titik 

pada jalan per satuan waktu. Arus lalu lintas terbentuk dari suatu pergerakan 

individu pengendara dan kendaraan yang melakukan interaksi antara 

kendaraan  yang satu dengan kendaraan yang lainnya pada suatu ruas jalan 

dan lingkungannya (Harianto, 2004).  

 

Suatu arus lalu lintas di katakan baik apabila interaksi gabungan antara 

manusia, kendaraan dan jalan, dalam suatu lingkungan tersebut sudah tidak 

ada kendala ataupun kendala yang sudah sangat sedikit. Karena persepsi dan 

kemampuan individu pengemudi mempunyai perilaku yang sangat berbeda-

beda maka perilaku kendaraan pada arus lalu lintas tidak dapat diseragamkan 

lebih lanjut, arus lalu lintas akan mengalami perbedaan karakteristik yang 

diakibatkan dari perilaku pengemudi yang berbeda yang dikarenakan oleh 

karakteristik lokal dan kebiasaan pengemudi. Arus lalu lintas pada suatu ruas 

jalan karakteristiknya akan bervariasi baik berdasar waktunya. Oleh karena 

itu perilaku pengemudi akan berpengaruh terhadap perilaku arus lalu lintas di 
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jalan. Secara umum ada tiga variabel yang digunakan dalam arus lalu lintas, 

yakni volume, kecepatan dan kerapatan.  

2.7.1. Volume 

Volume ialah jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik atau 

penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satu satuan 

waktu tertentu, yang biasa dinyatakan dalam satuan skr/jam.  

Kendaraan yang melentasi suatu ruas jalan dijumlahkan dengan 

mengalikan faktor konversi kendaraan yang telah ditetapkan sehingga 

nantinya diperoleh jumlah kendaraan yang lewat pada ruas jalan 

tersebut. Nilai tersebut kemudian dikonversikan ke dalam skr/jam 

untuk mendapatkan nilai volume kendaraan yang lewat setiap jamnya. 

Volume lalu lintas dirumus kan sebagai berikut : 

𝑉 = 𝐾𝑅 × 𝑒𝑘𝑟 𝐾𝑅 + 𝐾𝐵 × 𝑒𝑘𝑟 𝐾𝐵 + 𝑆𝑀 × 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 

 

2.8. Tundaan  

Tundaan adalah waktu yang hilang akibat adanya gangguan lalu lintas yang 

berada diluar kemampuan pengemudi untuk mengontrolnya. Tundaan terbagi 

atas dua jenis, yaitu tundaan tetap (fixed delay) dan tundaaan operasional 
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(operational delay). Tundaan tetap adalah tundaan yang disebabkan oleh 

peralatan kontrol lalu lintas dan biasanya terjadi di persimpangan yang 

disebabkan oleh alat-alat pengendali lalu lintas. sedangkan tundaan 

operasional adalah tundaan yang disebabkan oleh adanya gangguan di antara 

unsur-unsur lalu lintas sendiri. Tundaan ini berkaitan dengan pengaruh dari 

lalu lintas (kendaraan). Penyebab tundaan operasional adalah kendaraan 

parkir, kendaraan yang berjalan lambat, pejalan kaki, volume lalu lintas yang 

besar dan kendaraan yang menyalip.  Untuk menghitung tundaan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

T = Rata-rata waktu gap . . . . . . . . . . (2) 

Keterangan : 

T  = Tundaan (detik)  

 

2.9. Gap Acceptance 

Teori gap acceptance ialah bagaimana kendaraan yang akan melakukan 

gerakan menyebrang atau bergabung pada arus utama menunggu untuk celah 

(gap) yang memenuhi kebutuhan pengendara. Teori ini berkaitan dengan 

perilaku pengendara. Teori gap acceptance umum digunakan berdasarkan 

pada konsep mendefinisikan batas pengemudi yang dapat memanfaatkan 

celah (gap) dari ukuran atau durasi tertentu.  

 

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 berjalan ke tempat yang dituju atau tidak (Al-
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Suleiman, 2013). Konsep gap acceptance digunakan untuk menentukan nilai 

kapasitas, tundaan, dan tingkat pelayanan berbagai fasilitas transportasi. 

Suatu gap diterima (disebut dengan gap acceptance) jika kendaraan dari jalan 

samping yang melewati atau masuk ke dalam gap antara kedatangan dua 

kendaraan di jalan utama. Apabila gap terlalu kecil, maka pengemudi harus 

menunggu dan gap seperti ini disebut gap yang ditolak, dan apabila gap yang 

ada memungkinkan bagi pengemudi untuk bergabung atau memotong dengan 

selamat, maka gap tersebut dinamakan gap yang diterima. 

 Untuk mengetahui nilai gap (celah) yang ada maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

𝑥 = 
  f     

     
 .................................................................................. (3) 

Keterangan : 

𝑥  = rata-rata waktu gap acceptance  

fi  = jumlah kendaraan  

xi  = nilai tengah 

fi.xi = waktu gap (celah)  

Berikut ialah ilustrasi gap yang terjadi antar kendaraan. 

 

Gambar 2.2. Ilustrasi gap 
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2.9.1. Critical Gap (Gap Kritis) 

Critical gap adalah waktu gap minimum atau terendah yang siap 

diambil kendaraan pada arus minor untuk menyebrang (crossing) atau 

bergabung (merging) ke arus utama/arus mayor. Gap kritis adalah 

salah satu variabel yang sangat penting dalam teori gap acceptance. 

Sebuah kendaraan bisa menolak lebih dari satu waktu gap, tetapi 

hanya bisa menerima 1 nilai gap yang dianggap aman. Raff & Hart  

mengatakan dalam penelitiannya bahwa nilai criticap gap adalah 

sebagai gap yang mempunyai jumlah penolakan (> t) = jumlah 

penerimaan (< t). Analisa gap kritis diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan metode grafis. Data yang diplotkan merupakan data gap 

ditolak dan gap diterima. Berikut merupakan contoh kurva gap kritis. 

 

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

Dengan menggunakan bentuk segitiga (diarsir lihat gambar 2.3) yang 

sebangun dapat dituliskan : 
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∆   

  - m
 = 

∆  - ∆   

n - p
  ............................................................... (5) 

∆t1 = 
∆     - m 

 n - p       - m 
  ...................................................... (6) 

Dengan mensubstitusikan persamaan 5 dan 6 didapat persamaan 

gap/lag kritis: 

tc = t1 + 
∆     - m 

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

Dimana :  

m  = Jumlah gap/lag yang d  e  ma ˂  1 

r  = Jumlah gap/lag yang d  e  ma ˃  1 

n  = Jumlah gap/lag yang d  olak ˂  2  

p  = Jumlah gap/lag yang d  olak ˃  2 anatara t1 dan t2 = t1   ∆t 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Umum 

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah  yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data yang selanjutnya akan 

ditinjau untuk mendapatkan kesimpulan yang diinginkan dalam penelitian. 

Metodologi penelitian memiliki fungsi yang signifikan dalam proses 

pencarian informasi atau data yang dibutuhkan yang bertujuan untuk 

mempermudah pelaksanaan dalam melakukan penelitian guna memperoleh 

pemecahan masalah dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan secara 

sistematis. 

 

3.2. Survei Pendahuluan  

Pelaksanaan survei pendahuluan dilakukan menjelang survey sebenarnya 

dilakukan. Survei pendahuluan ini bertujuan untuk meninjau beberapa hal 

yang terdapat di lapangan. Beberapa hal yang perlu ditinjau tersebut adalah 

gambaran visual mengenai situasi dan kondisi jalan seperti kondisi geometri, 

lalu lintas dan lingkungan. Setelah melakukan pengamatan pendahuluan pada 

simpang Jalan Urip Sumaharjo dan Jalan Arif Rahman Hakim, terlihat bahwa 

sering terjadi masalah lalu lintas berupa tundaan terutama pada jam sibuk 

pagi pukul 07.00-09.00 WIB dan sore hari 15.00-17.00 WIB.  
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3.3. Studi Literatur 

Studi literatur perlu dilakukan dalam suatu proses penelitian. Studi literatur 

akan sangat membantu dalam proses penulisan nantinya. Studi literatur ini 

dilakukan secara berkala, baik selama penelitian maupun dalam penulisan 

skripsi termasuk proses pengolahan data. Adapun literatur yang mendukung 

dalam penulisan skripsi ini, antara lain studi Gap Acceptance sebelumnya, 

teori-teori tentang jalan, penanggulangan masalah transportasi, serta 

sumber�sumber yang bersifat ilmiah lainnya yang masih berkaitan dengan 

pokok penelitian ini. 

 

3.4. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian  ini yaitu Jalan Urip Sumaharjo Bandar 

Lampung khususnya pada segmen Jalan Urip Sumaharjo – Jalan Arif Rahman 

Hakim. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena sering terjadi tundaan akibat 

volume lalu lintas yang besar. Berikut peta lokasi penelitian pada Gambar 3.1. 

  

Gambar 3.1. Lokasi penelitian (Sumber : Google Maps) 

LOKASI 

PENELITIAN 
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3.5. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu satu hari yaitu pada hari Senin. 

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

yaitu:  

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

b) Sore = 15.00-17.00 WIB, mewakili jam pulang kerja. 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah berupa data primer. Data 

primer diperoleh dari hasil survei pengamatan di lapangan dengan cara 

merekam dan mencatat setiap data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain 

data primer, perlengkapan juga dibutuhkan saat pelaksanaan survei. 

3.6.1. Perlengkapan  

Perlengkapan yang digunakan saat pelaksanaan survei antara lain: 

1. Alat tulis 

2. Meteran 

3. Drone 

4. Tanda pembatas 

3.6.2. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan dengan 

cara merekam dan mencatat data yang dibutuhkan seperti: 

1. Geometri jalan 

Data geometrik jalan diperoleh melalui pengukuran secara 

langsung karakteristik ruas jalan yang di amati dengan mencatat 
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jumlah lajur dan arah, ada tidaknya median jalan, mengukur lebar 

pendekat, lebar lajur dan lebar bahu.  

2. Volume kendaraan 

Data volume kendaraan diperoleh melalui mengamati kendaraan 

yang melewati pos pengamatan yang di bedakan dalam beberapa 

jenis kendaraan yaitu : 

a. Kendaraan ringan (light vehicle) terdiri dari kendaraan bermotor 

beroda 4 termasuk mobil penumpang, mikrobus, pick up, mikro 

truck. 

b. Kendaraan berat (heavy vehicle) Terdiri dari kendaraan 

bermotor yang mempunyai lebih dari 4 roda termasuk bus truk 2 

gandar dan kombinasi truk lainnya.  

c. Sepeda motor (motor cycle) Terdiri dari kendaraan bermotor 

beroda 2 atau 3 termasuk sepeda motor dan kendaraan roda 3 

lainnya. 

3. Data Gap kendaraan 

Pengumpulan data Gap diperoleh dengan menggunakan drone. 

Pencatatan waktu gap dengan memanfaatkan durasi waktu yang 

tertera pada drone dengan operasi pengurangan antara kendaraan 

akhir terjadinya gap dan kendaraan awal terjadinya gap.  Data gap 

didapat 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. 

Gap yang diterima adalah selang waktu kendaraan yang melakukan 
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gerakan membelok ke kiri atau ke kanan untuk bergabung ke arus 

jalan utama sedangkan gap yang ditolak adalah selang waktu 

kendaraan yang tidak melakukan gerakan membelok namun terus 

menunggu hingga tersedia gap yang aman untuk bergabung. 

 

3.7. Teknik Pelaksanaan Survei 

Sebelum melakukan pengambilan data lapangan maka dilakukan persiapan 

terlebih dahulu yakni mempersiapkan peralatan yang akan digunakan pada 

saat pelaksanaan survei seperti alat tulis, meteran, drone dan tanda pembatas. 

Lokasi survei penelitian ini berada di segmen Jalan Urip Sumaharjo – Jalan 

Arif Rahman Hakim.  

 

Langkah awal ialah pembuatan tanda pembatas yang terbuat dari selotip 

bewarna terang agar mudah terlihat oleh drone untuk jarak 25 m dimana 

tanda tersebut ditempelkan di 4 titik yang terletak di segmen Jalan Urip 

Sumaharjo dan Jalan Arif Rahman Hakim di dekat sisi persimpangan jalan 

untuk mengamati waktu tempuh kendaraan di persimpangan jalan. 

 

Pengambilan data primer volume kendaraan dan data gap yang dilakukan 

secara bersamaan di lokasi penelitian selama satu hari pada jam puncak 

selama dua jam (07.00-09.00 WIB dan 15.00-17.00 WIB) dengan direkam 

menggunakan  drone, sedangkan data geometrik jalan berupa lebar jalur lalu 

lintas, kereb (bahu jalan) dan lainnya diukur secara langsung di lapangan. 

Denah lokasi survei dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.2. Denah lokasi survei 

 

3.8. Analisis Data 

Analisis volume diperoleh dengan mengamati dan mencatat jumlah 

kendaraan yang melintasi ruas jalan yang ditinjau dalam penelitian selama 

dua jam dengan waktu interval lima menit. Data volume lalu lintas kemudian 

dikelompokkan berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 2014.   

 

Analisis gap acceptance diperoleh melalui data gap diterima dan ditolak pada 

selang waktu hijau efektif. Nilai rata-rata gap didapat dari pengelompokkan 

frekuensi data gap diterima dan gap ditolak. Kemudian nilai gap kritis 

didapat dari kurva yang menghubungkan waktu gap diterima dan ditolak 

dengan jumlah gap diterima dan ditolak.   

 

Analisis tundaan dilakukan untuk melihat apakah besar tundaan yang 

diakibatkan adanya sisa kendaraan di fase hijau berikutnya mempengaruhi 

kendaraan yang seharusnya melaju di fase hijau tersebut. Nilai tundaan 

diperoleh dari nilai rata-rata gap diterima. 
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3.9. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Diagram alir penelitian 

Mulai 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data 

Data Primer 

1. Geometrik jalan 

2. Volume 

3. Gap kendaraan 

Pengolahan Data 

   Analisis dan Pembahasan 

  Analisis Volume 

  Analisis Gap Acceptance 

  Analisis Tundaan  

 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 



 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.   KESIMPULAN 

1. Nilai volume total terbesar pada pagi hari terjadi pada siklus sinyal 

pukul 08.00-08.05 yaitu sebesar 1998 skr/jam dan nilai volume total 

terbesar pada sore hari terjadi pada pukul 16.50-16.55 yaitu sebesar 

2506 skr/jam. Dari perhitungan volume dapat dilihat bahwa volume 

terbesar terjadi pada jam-jam puncak. 

2. Nilai gap kritis adalah waktu gap minimum yang siap diambil 

kendaraan untuk dapat menyebrang ke arus utama lalu lintas pada 

selang waktu hijau efektif adalah sebesar 4,6 detik di pagi 

harisedangkan nilai gap kritis pada sore hari sebesar 7,9 detik. 

3. Nilai rata-rata tundaan yang terjadi pada selang waktu hijau efektif di 

pagi hari yakni sebesar  5,96 detik per kendaraan pada tiap lengan 

simpang lalu lintas dan nilai tundaan sore hari sebesar 10,87 detik per 

kendaraan.  
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5.2. SARAN 

Dari hasil kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan setelah 

melakukan penelitian mengenai tundaan pada simpang bersinyal 

menggunakan pendekatan gap acceptance adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukannya pelebaran jalan pada Jalan Urip Sumaharjo – Jalan 

Arif Rahman Hakim agar dapat menampung volume lalu lintas yang 

besar terutama di jam-jam puncak sehingga pada fase hijau berikutnya 

tidak terjadi tundaan perjalanan pada kendaraan. 

2. Perlu penambahan waktu hijau efektif pada pengaturan lampu lalu 

lintas agar pada fase hijau berikutnya tidak terjadi tundaan kendaraan. 

3. Perlu melakukan perubahan waktu lalu lintas pada pengaturan traffic 

light untuk mengurangi tingkat kemacetan atau mengurangi terjadinya 

tundaan kendaraan pada suatu lengan simpang akibat perbedaan arus 

lalu lintas. 
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