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ABSTRAK 

 

TINJAUAN TUNDAAN PERJALANAN PERLINTASAN SEBIDANG 

PADA SEGMEN JALAN HAJI KOMARUDIN MENGGUNAKAN 

METODE GELOMBANG KEJUT 

 

Oleh 

 

M. ARIF YOGA SEMBADA 

 

Perlintasan sebidang jalan rel kereta api pada segmen ruas Jalan H. Komarudin 

Bandar Lampung sering menimbulkan kemacetan sehingga menyebabkan tundaan 

dan panjang antrian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai arus, 

kecepatan, dan kepadatan lalu lintas yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api 

di Jalan H. Komarudin serta mengetahui besarnya tundaan dengan metode 

gelombang kejut berdasarkan nilai EKR (Ekuivalen Kendaraan Ringan) yang 

diperoleh dari metode rasio headway.  

Perhitungan nilai gelombang kejut berdasarkan model linier Greenshields. Hasil 

penelitian pada pengamatan menunjukkan peningkatan waktu tempuh dari 11,86 

detik menjadi 17,55 detik akibat adanya antrian kendaraan. Sedangkan Gelombang 

kejut yang terjadi pada ruas Jalan H. Komarudin akibat antrean perlintasan sebidang 

jalan rel secara berturut-turut adalah sebagai berikut gelombang kejut maju 

bentukan (ωda) sebesar 14,41 km/jam; gelombang kejut mundur bentukan (ωab) 

sebesar -2,22 km/jam; gelombang kejut maju pemulihan (ωdc) sebesar 18,53 

km/jam; gelombang kejut mundur pemulihan (ωcb) sebesar -5,24 km/jam; dan 

gelombang kejut maju pemulihan (ωac) sebesar 9,56 km/jam.  

 

Kata Kunci: Tundaan, Gelombang Kejut, Ekuivalensi Kendaraan Ringan (EKR), 

headway, Model Greenshield,  Panjang Antrian



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

REVIEW OF TRAVEL DELAY ON A PIELD TRAVEL ON THE H. 

KOMARUDIN  STREET SEGMENT USING THE SHOCK WAVE METHOD 

 

By 

 

M. ARIF YOGA SEMBADA 

 

A level crossing of railway track on H. Komarudin street often gives rise to traffic 

which causes  delays and long queues. This research aims to determine the value 

of the flow, speed, and density of traffic that occurs at railroad crossings on H. 

Komarudin street and to determine the amount of delay using the shock wave 

method based on the EKR (Light Vehicle Equivalent) value obtained from the 

headway ratio method. 

The calculation of the shock wave value is based on the Greenshields linear 

model. The results of the research on observations showed an increase in travel 

time from 11.86 seconds to 17.55 seconds due to the queue of vehicles. 

Meanwhile, the shock waves that occurred on  H. Komarudin street due to queues 

crossing a piece of rail road were as follows: the forward shock wave (ωda) of 

14.41 km/hour; shock wave formation (ωab) of -2.22 km/hour; recovery forward 

shock wave (ωdc) of 18.53 km/h; recovery shock wave (ωcb) of -5.24 km/hour; 

and a recovery forward shock wave (ωac) of 9.56 km/h. 

 

Keywords: Delay, Shock Wave, Light Vehicle Equivalence (EKR), headway, 

Greenshield Model, Queue Length. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kota Bandar Lampung menjadi daerah yang dilalui oleh kereta api baik jenis 

batu bara rangkaian panjang, penumpang, hingga barang. Berdasarkan data 

yang diperoleh pada tahun 2022 dari PT. KAI Tanjung Karang  kereta melintas 

sebanyak 44 kali dalam sehari. Adanya lalu lintas kereta api yang tinggi 

menyebabkan adanya beberapa masalah transportasi, salah satunya berupa 

kemacetan lalu lintas.  

Salah satu lokasi lintasan kereta api terdapat pada jalan H. Komarudin 

Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Jalan tersebut menghubungkan 

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dan Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. Mayoritas pengguna jalannya menggunakan kendaraan roda 

dua dan empat. Dari data yang diperoleh melalui survei pendahuluan, lalu lintas 

terpadat terjadi pagi hari pada pukul 06.00 – 09.00 WIB  dan sore hari pada 

pukul 15.00 – 18.00 WIB. Hal tersebut mengakibatkan antrean kendaraan dapat 

terjadi dan mengakibatkan adanya gelombang kejut. 

Gelombang kejut adalah diskontinuitas arus dan kepadatan lalu lintas. Ketika 

kendaraan mendekati perlintasan maka kecepatan akan diturunkan, maka 

kepadatan akan bertambah dan terbentuklah antrean. Gelombang kejut terjadi 
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akibat adanya pergantian nyala lampu lalu lintas berwarna merah, kendaraan 

akan berhenti, kepadatan lengan sebelum lampu merah akan meningkat, 

kecepatan menurun. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis gelombang kejut yang terjadi di 

perlintasan sebidang pada jalan H. Komarudin Kecamatan Rajabasa, Kota 

Bandar Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa nilai arus, kecepatan, dan kepadatan lalu lintas yang terjadi pada 

perlintasan sebidang jalan rel  kereta api di Jalan H. Komarudin? 

2. Bagaimana gelombang kejut (shockwave) yang terjadi pada perlintasan 

sebidang di Jalan H. Komarudin? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibutuhkan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat 

terarah, yaitu: 

1. Lokasi studi pada penelitian ini ada adalah ruas jalan H. Komarudin 

Kecamatan Rajabasa, Lampung. 

2. Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah arus (volume), kecepatan 

(speed), dan kepadatan (density). 

3. Menggunakan model Greenshield. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuannya adalah : 

1. Mengetahui nilai arus, kecepatan, dan kepadatan lalu lintas yang terjadi di 

perlintasan sebidang kereta api di Jalan H. Komarudin. 

2. Menganalisis gelombang kejut yang terjadi di perlintasan sebidang kereta 

api jalan H. Komarudin Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman dan 

pengetahuan terkait arus (volume), kecepatan (speed), dan kepadatan (density), 

serta mengetahui nilai gelombang kejut yang terjadi pada perlintasan sebidang 

di jalan H. Komarudin Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Jalan Raya 

 

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, 

meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya 

yang diperuntukan bagi lalu lintas. (Mamari, 2017). 

 

1. Klasifikasi Jalan 

 

Berdasarkan Revisi Standar Nasional Indonesia Terbaru Nomor 14 Tahun 

2004 (RSNI T – 14 – 2004), klasifikasi jalan terbagi menurut fungsi dan 

kelas jalan. 

Klasifikasi berdasarkan fungsi, yaitu: 

 

a. Jalan Arteri 

 

Jalan arteri menurut Ditjen Bina Marga (1997) merupakan jalan yang 

melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan 

rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara efisien. 

Jalan arteri dibagi menjadi dua yaitu jalan arteri primer dan jalan arteri 

sekunder. 

b. Jalan kolektor 

 

Jalan kolektor Ditjen Bina Marga (1997) merupakan jalan umum yang 

berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri 
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perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan 

masuk dibatasi. Jalan kolektor dibagi menjadi dua jalan kolektor primer 

dan jalan kolektor sekunder. 

c.  Jalan Lokal 

 

Jalan lokal, menurut Ditjen Bina Marga (1997) merupakan jalan umum 

yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak 

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

Jalan  lokal dibagi dua yaitu, jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. 

Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk 

menerima beban lalu lintas yang dinyatakan dalam muatan sumbu terberat   

MST) dalam satuan ton, dan tersebut dalam nrenyalurkan kendaraan dengan 

dimensi maksimum tertentu. Klasifikasi menurut kelas jalan, fungsi jalan 

dan dimensi kendaraan maksimum (panjang dan lebar) kendaraan yang 

diijinkan melalui jalan tersebut, secara umum dapat dilihat dalam Tabel 1 

(sesuai pasal 11, Peraturan Pemerintah Rl No. 43/1993). 

Tabel 1. Klasifikasi menurut Kelas Jalan 

 

Klasifikasi Fungsi Kelas Muatan Sumbu Terberat MST (ton) 

 

 

Arteri 

I 

II 

III A 

>10 

 

10 

 

8 

 

Kolektor 

III A 

 

III B 

 

8 

Lokal III C 8 

(Sumber : RSNI T – 14 – 2004) 
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B. Perlintasan 

 

Perlintasan sebidang adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api 

dengan jalan raya. Perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jalan 

raya merupakan suatu kasus khusus pada suatu ruas jalan raya dengan 

tanggung jawab untuk pengaturan dan pertimbangan keamanan yang 

terbagi pada kepentingan jalan raya dan rel kereta api. Pengguna jalan 

raya yang mendekat ke suatu perlintasan kereta api harus memiliki 

pandangan yang baik dan tidak terhalang ke jalur masuk yang cukup 

untuk memungkinkan kontrol pada kendaraan. Selain ditinjau dari segi 

keselamatan, perlintasan juga berdampak terhadap tundaan kendaraan 

(Farouq, 2018). 

 

Pada perlintasan yang memiliki frekuensi yang rendah biasanya untuk 

alasan keamanan bagi masing-masing lalu lintas maka lintasan 

dilengkapi dengan rambu “stop” dan rambu larangan berjalan terus pada 

perlintasan jalur tunggal. Tetapi pada saat volume arus menjadi besar 

antara lalu lintas yang masuk dan yang keluar dari lintasan tersebut, maka 

perlu adanya sistem kontrol. 

 

C. Kereta Api 

 

Angkutan kereta api mempunyai karakteristik khusus, dibandingkan 

dengan angkutan darat lainnya, yaitu bergerak diatas jalan rel dan dalam 

satu petak jalan bebas hanya diperbolehkan dilewati oleh satu kereta api. 

Untuk menjaga agar dalam satu petak jalan bebas hanya dilewati satu 
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kereta, maka diperlukanlah suatu sistem persinyalan (Darmawan, 2017). 

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki 

karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya 

untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, 

menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor 

kemanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta 

lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk 

angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti 

angkutan perkotaan (Undang-undang No.23 Tahun 2007). 

 

D. Karakteristik Arus Lalu Lintas 

 

Arus lalu lintas terbentuk dari pergerakan individu pengendara yang 

melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya pada suatu 

ruas jalan dan lingkungannya. Karena persepsi dan kemampuan individu 

pengemudi mempunyai sifat yang berbeda maka perilaku kendaraan arus 

lalu lintas tidak dapat disamakan, arus lalu lintas mengalami perbedaan 

karakteristik akibat dari perilaku dan kebiasaan pengemudi.  

 

Dalam menggambarkan arus lalu lintas secara kuantitatif dalam rangka 

untuk mengerti tentang keragaman karakteristiknya dan rentang kondisi 

perilakunya, maka perlu suatu parameter. Parameter tersebut harus dapat 

didefenisikan dan diukur oleh insinyur lalu lintas dalam menganalisis, 

mengevaluasi, dan melakukan perbaikan fasilitas   lalu   lintas 

berdasarkan parameter dan pengetahuan pelakunya. 

 



8 
 

Karakteristik utama arus lalu lintas yang digunakan untuk menjelaskan 

karakteristik arus lalu lintas adalah sebagai berikut: 

1. Volume 

 

Volume merupakan jumlah kendaraan yang diamati melewati suatu 

titik tertentu dari suatu ruas jalan selama rentang waktu tertentu. 

Volume lalu lintas biasanya dinyatakan dengan satuan kendaraan/jam 

atau kendaraan/hari. (skr/jam) atau (skr/hari). Dalam pembahasannya 

volume dibagi menjadi: 

a. Volume harian (daily volumes) 

 

Volume harian ini digunakan sebagai dasar perencanaan jalan dan 

observasi umum tentanng trend pengukuran volume pengukuran 

volume harian ini dapat dibedakan: 

1. Average Annual Daily Traffic (AADT) merupakan volume 

yang diukur selama 24 jam dalam kurun waktu 365 hari, dengan 

demikian total kendaraan yang di bagi 365 hari. 

2. Average Daily traffic (AAD) merupakan volume yang diukur 

selama 24 jam penuh dalam periode waktu tertentu yang dibagi 

dari  banyaknya hari tersebut. 

b. Volume jam-an (hourly volumes) 
 

Volume jam-an merupakan suatu pengamatan terhadap arus lalu 

lintas untuk untuk menentukan jam puncak selama periode pagi 

dan sore. Dari pengamatan tersebut dapat diketahui arus paling 

besar yang disebut arus pada jam puncak. Arus pada jam puncak ini 

dipakai sebagai dasar untuk desain jalan raya dan analisis operasi 
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lainnya yang dipergunakan seperti untuk analisa keselamatan. peak 

hour factor (PHF) merupakan perbandingan volume lalu lintas 

per jam pada saat jam puncak dengan 

𝑃𝐻𝐹 =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑚

4×𝑝𝑒𝑎𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑓𝑙𝑜𝑤
   ............................................ (1) 

 

Rate of flow adalah nilai ekuivalen dari volume lalu lintas per jam, 

dihitung dari jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu 

pada suatu lajur/segmen jalan selama interval waktu kurang dari 

satu jam. 

2. Kecepatan (speed) 

 

Kecepatan didefenisikan s e b a g a i  laju dari suatu pergerakan 

kendaraan dihitung dalam jarak per satuan waktu. Dalam pergerakan 

arus lalu lintas, tiap kendaraan berjalan pada jalan yang berbeda. 

Dengan demikian dalam arus lalu lintas tidak dikenal karakteristik 

kecepatan kendaraan tunggal. Dari distribusi tersebut, jumlah rata-rata 

atau nilai tipikal dapat digunakan  untuk mengetahui karakteristik dari 

arus lalu lintas. 

3. Kepadatan arus lalu lintas (traffic density). 

 

Kepadatan (density) adalah j u m l a h  kendaraan yang menempati 

sepanjang ruas jalan tertentu atau lajur yang ada pada umumnya 

dinyatakan sebagai jumlah kendaraan tiap kilometer (Soedirjo dalam 

Tamin 2008). Dapat dirumuskan sebagai berikut:         

𝐷 =  
𝑛

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

Dimana: 
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D = kepadatan (SKR/km) 

n = jumlah kendaraan 

L = jarak (km) 

Analisis karakteristik lalu lintas untuk ruas jalan dilakukan dengan 

mempelajari hubungan matematis antara kecepatan, arus/volume, dan 

kepadatan lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Hubungan 

matematis antara kecepatan, arus/volume, dan kepadatan lalu lintas 

dinyatakan dengan persamaan: 

V = D x S .........................................................................................(3) 

Dimana: 

V = arus/volume (SKR/jam)  

D = kepadatan (SKR/km) 

S = kecepatan (km/jam) 

 

Persamaan di atas hanya berlaku untuk arus lalu lintas tak terganggu, 

dimana setiap arus bergerak secara bebas tidak ada pengaruh dari luar. 

Contoh aliran ini dapat dilihat pada arus lalu lintas jalan utama dari 

jalan bebas hambatan. Hubungan antara volume, kecepatan, dan 

kepadatan menggambarkan tentang aliran lalu lintas tak terinterupsi 

(uninterrupted traffic stream) dimana volume merupakan hasil dari 

kecepatan dan kepadatan (Garber & Hoel, 2002). Sementara itu 

hubungan tersebut untuk lalu lintas yang stabil, kombinasi variabel 

yang menghasilkan hubungan dua dimensi. 

4. Waktu antara (headway), waktu ruang dan waktu rata-rata. 

Waktu antara (headway) adalah waktu antara dua sarana angkutan 
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untuk melewati suatu titik. Semakin kecil waktu antara maka 

semakin tinggi kapasitas dari prasarana. Waktu antara digunakan 

dalam rekayasa lalu lintas di jalan yang kaitannya dengan kapasitas 

jalan. 

Perhitungan Nilai Ekuivalensi Kendaraan Ringan (EKR)

dengan             Analisis Rasio Headway 

Dalam bukunya yang berjudul “Highway Traffic Analysis and 

Design”, R.J. Salter menerangkan cara menghitung nilai ekuivalensi 

kendaraan ringan (EKR). Nilai EKR didapat dengan mencatat waktu 

antara (time headway) kendaraan yang berurutan pada saat kendaraan 

tersebut melewati suatu titik pengamatan yang telah ditentukan. 

Model Greenshields 

Greenshields yang mengadakan studi di jalan-jalan luar kota Ohio 

USA mengusulkan model linier antara space mean speed (kecepatan) 

dengan kerapatan kendaraan (S-D). Dari penelitiannya Greenshields 

memodelkan  persamaan sebagai berikut: 

Tabel 2. Persamaan Model Linier Greenshields 

 

Hubunga

n 

Persamaan yang Hubunga

n 

Persamaan 

yang 

dihasilkan 

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

V-D V = D . Sff – (Sff / Dj) . D2 SM SM = Sff /2 

V-S V = Dj . S – (Dj / Sff) . 
S2 

DM DM = Dj / 2 

(Tamin,2008) 
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E. Gelombang Kejut 

 

Gelombang kejut (shock wave) didefinisikan sebagai gerakan atau perjalanan 

sebuah perubahan arus lalu lintas. Pada keadaan kondisi arus-bebas (free 

flow), kendaraan akan melaju dengan kecepatan tertentu. Apabila arus tersebut 

mendapat hambatan (gangguan), maka akan terjadi pengurangan arus yang 

dapat melewati lokasi hambatan tersebut (Leonora, 2020). 

 

Menurut Tamin, 2008 gelombang kejut dapat digambarkan sebagai gerakan 

pada arus lalu lintas akibat adanya perubahan nilai kepadatan dan arus lalu 

lintas. Apabila arus dan kepadatan relatif tinggi, titik pada saat kendaraan 

harus mengurangi kecepatannya ditandai dengan nyala lampu rem, dan titik 

tersebut akan bergerak ke arah datangnya lalu lintas. Gerakan lampu rem 

menyala relatif terhadap jalan sebenarnya merupakan gerakan gelombang 

kejut. Gelombang kejut pada perlintasan kereta api dimulai ketika penutupan 

pintu kereta api sehingga mengakibatkan terjadi antrian dan proses 

pemulihannya setelah pintu terbuka.. Gelombang kejut terbentuk ketika pada 

sebuah ruas jalan terdapat arus dengan kerapatan rendah yang diikuti oleh arus 

dengan kerapatan tinggi, dimana kondisi ini mungkin diakibatkan oleh 

kecelakaan, pengurangan jumlah lajur, atau jalur masuk ramp (Farouq, 2018). 
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Gambar1. Gelombang kejut pada jalan menyempit. 

 

Sumber: Wohl & Martin (1967) 

 

Perilaku lalu lintas yang terjadi pada satu jalur lalu lintas yang menyempit, 

misalnya perilaku lalu lintas sepanjang jembatan pada saat jam sibuk dimana 

kapasitas jalur yang menyempit (jembatan) konstan sepanjang waktu. 

Selama jam sibuk arus lalu lintas meningkat menyebabkan arus yang lewat 

melebihi kapasitas jembatan sehingga akan terjadi antrian. Antrian ini akan 

berkurang dan berangsur normal kembali setelah jam sibuk. 

Sebagai ilustrasi: misalkan terdapat suatu ruas jalan dimana pada suatu 

rentang waktu tertentu mempunyai pola arus lalu lintas sebesar 1,5; 2,5; 2,0; 

dan 2,5 lajur (catatan: kapasitas penyempitan adalah 2,0 lajur). Selama 

rentang waktu pertama, yaitu ketika arus lalu lintas sebesar 1,5 jalur, tidak 

akan terjadi gelombang kejut. Segera, setelah arus lalu lintas meningkat 

menjadi 2,5 lajur, akan terbentuk gelombang kejut mundur betukan yang 

mempunyai kecepatan konstan. Ketika arus lalu lintas turun kembali menjadi 
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2,0 lajur, maka arus lalu lintas yang masuk akan sama dengan arus lalu lintas 

yang keluar, sehingga akan menjadi arus lalu lintas diam belakang (rear 

stationary shock wave). 

Apabila arus lalu lintas yang masuk berkurang lagi menjadi 1,5 lajur, panjang 

bagian yang macet akan berangsur-angsur berkurang membentuk gelombang 

kejut maju pemulihan (forward recovery shock wave). Gelombang kejut diam 

depan (frontal stationary shock wave) akan terjadi di daerah penyempitan. 

(Tamin, 2008) 

 

Gambar 2. Klasifikasi gelombang kejut. 

Sumber: Wohl & Martin (1967) 

Menurut Tamin (2008),   Gelombang kejut dapat diklasifikasikan menjadi 

6 (enam) kelas, yaitu: 

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

pada lokasi penyempitan jalur (termasuk hambatan akibat adanya 

lampu lalu lintas) yang menunjukan bahwa pada lokasi tersebut arus 
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lalu lintas lebih besar dari kapasitas jalannya. Istilah “depan” berarti 

bagian terdepan dari daerah kemacetan mempunyai kepadatan lebih 

rendah ke arah hilir dan lebih tinggi ke arah hulu. Istilah “diam” berarti 

gelombang kejut terjadi pada lokasi tersebut dan tidak akan berpindah 

dengan berubahnya waktu. 

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

akan terjadi jika suatu awal daerah  penyempitan kapasitas jalan tidak 

dapat menampung arus lalu lintas. Misalnya pada arus datang sebesar 

2 lajur sedang kapsitas jalan hanya 1,5 lajur, kendaraan yang datang 

dipaksa untuk mengurangi kecepatan dengan menginjak rem. 

Gelombang ini terbentuk apabila terjadi kemacetan. Istilah “mundur” 

berarti dengan berjalannya waktu, gelombang kejut bergerak ke 

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

pergerakan lalu lintas).    Sedangkan  “bentukan” berarti dengan 

berjalannya waktu, kemacetan akan semakin meningkat ke arah hulu. 

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

terbentuk  saat terjadinya kemacetan dimana arus lalu lintas berada di 

bawah kapasitas penyempitannya. Sehingga panjang kemacetan akan 

berkurang. Apabila lalu lintas pada kasus sebelumnya semakin 

berkurang sampai pada saat lebih kecil dari kapasitas penyempitan 

misalnya, besar arus menjadi 1 lajur sedang kapasitas penyempitan 

sebesar 1,5 lajur. Hal tersebut mengakibatkan panjang kemacetan 

yang statis. Pada kasus sebelumnya bisa dikurangi  karena arus yang 

datang lebih kecil dari arus yang dapat dilewati dan terbentuklah 
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gelombang kejut maju pemulihan. Istilah “maju” berarti selama  

berjalannya waktu, gelombang kejut bergerak ke depan (ke arah hilir 

atau ke arah yang sama dengan arah pergerakan lalu lintas). Istilah 

“pemulihan” berarti selama berjalannya waktu terdapat kondisi arus 

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

hilir. 

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

terbentuk jika arus datang lalu lintas sama dengan kapasitas pada 

daerah kemacetan pada rentang waktu tertentu. Istilah “belakang” 

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

berarti gelombang tidak berubah lokasinya dengan berubahnya waktu 

dan kemacetan yang terbentuk  sebelumnya, kemudian dipertahankan 

dalam kondisi statis karena arus yang dapat dilewati sama dengan arus 

yang masuk. 

e. Gelombang kejut mundur pemulihan (backward recovery shock 

wave),   terbentuk pada saat kemacetan terjadi. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya peningkatan kapasitas jalan. Istilah “mundur” berarti 

dengan berjalannya waktu, gelombang kejut bergerak ke belakang (ke 

arah hulu atau ke arah yang berlawanan dengan arah pergerakan lalu 

lintas). Istilah “pemulihan” berarti    seiring berjalannya waktu, kondisi 

arus-bebas (free-flow) meningkat semakin menjauh dari daerah 

kemacetan. Daerah kemacetan berada di sebelah kiri gelombang kejut 

dan kondisi arus bebas berada di sebelah kanannya. 
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f. Gelombang kejut maju bentukan (forward forming shock wave).  

Maju didefinisikan sebagai gelombang kejut yang bergerak ke arah 

yang sama dengan arah pergerakan lalu lintas, sedangkan istilah 

“bentukan” berarti dengan  berlangsungnya waktu kemacetan, 

mengakibatkan peningkatan arus lalu lintas pada tempat yang semakin 

jauh ke arah hilir (Tamin, 2008). 

 

 

              Gambar 3. Kurva Gelombang Kejut 

Sumber: Trafic Flow Model (2011) 

 

Titik A adalah kondisi lalu lintas dengan arus sebesar VA dan kepadatan 

sebesar D. Titik B adalah kondisi lalu lintas setelah mengalami hambatan 

dengan arus sebesar VB dan kepadatan sebesar D B. Titik B ini dapat 

berupa keadaan jalur ditutup 1 lajur atau ditutup semuanya. Titik C adalah 

kondisi arus maksimum yaitu setelah hambatan dihilangkan. Titik D 

adalah titik di depan garis henti, yang menunjukan VD = 0 dan DD = 0. T 

adalah waktu yang dibutuhkan dari awal penormalan lajur hingga antrian 

berakhir. 
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Gelombang kejut yang terbentuk dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut :  

𝜔𝐷𝐴 = 
VA−VD

DA−DD
.........................................................................................(4)  

𝜔𝐴𝐵 = 
VB−VA

DB−DA
......................................................................................... (5)  

𝜔𝐷𝐶 = 
VC−VD

DC−DD
......................................................................................... (6)  

𝜔𝐶𝐵 = 
VB−VC

DB−DC
......................................................................................... (7)  

𝜔𝐴𝐶 = 
VC−VA

DC−DA
......................................................................................... (8)  

𝜔DB = 
VB−VD

DB−DD
 …………………………………………...…………….(9) 

Keterangan :  

ωDA = gelombang kejut maju bentukan  

ωAB = gelombang kejut mundur bentukan  

ωDC = gelombang kejut diam belakang  

ωCB = gelombang kejut mundur pemulihan  

ωAC = gelombang kejut maju pemulihan  

ωDB = gelombang kejut mundur bentukan 
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Dengan melihat kurva gelombang kejut di atas, diagram waktu dan jarak 

dapat ditunjukan pada Gambar 4 berikut. 

 

Gambar 4. Diagram waktu dan jarak 

Sumber: Tamin (2003) 

 

t2-t1) menunjukkan durasi insiden, (t3-t2) adalah berkaitan dengan waktu 

total dari pembukaan jalur ke waktu kendaraan terakhir bergabung dengan 

antrian panjang. Penundaan total adalah perkalian daerah segitiga EFG 

dengan nilai kepadatan yang terkait dengan itu dan daerah perkalian 

segitiga FHG dengan nilai kepadatan yang terkait. Jika r = durasi 

penutupan lajur (t2-t1), maka t3-t2 maka dapat dihitung sebagai berikut. 

 𝑡3 - 𝑡2 = r[ 
ωAB

ωCB−ωAB
] ………………………………………….(10) 

Panjang antrian dihitung sebagai berikut: 

Qm =
r

3600
 [ 

ωCB.ωAB

ωCB−ωAB
]…………………………………………..(11)
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Dimana: 

r = durasi efektif terjadinya hambatan (detik) = t2-t1 

t4-t2 =
r.ωAB

ωCB−ωAB
  × |

ωCB

ωAC
+  1|..................................................................(12) 

 

(𝑡4 - 𝑡2) = T disebut sebagai waktu penormalan, yaitu waktu antara 

sejak  diberlakukannya penormalan lajur hingga antrian berakhir. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

 

Berikut ini merupakan penelitian yang dapat dijadikan referensi tambahan, 

yaitu:  

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Isi Penelitian 

1 Octaviani 

Litwina Adam 

2013 Studi 

Gelombang 

Kejut pada Jalan 

Walanda 

Maramis Bitung 

terhadap 

karakteristik arus 

lalu lintas. 

Hasil analisa gelombang kejut 

didapatkan waktu total pembukaan lajur 

dengan waktu kendaraan terakhir 

memasuki antrian = 1.935 menit, waktu 

total dari pembukaan jalur ke kondisi 

normal = 2.013 menit, Panjang antrian = 

1.1 km. 

2 Ika Noviyanti  

 

2017  

 

Gelombang 

Kejut pada 

Persimpangan 

Jalan dan Jalan 

Rel dengan 

Menggunakan 

EMP Atas Dasar 

Analisa 

Headway  

Hasil yang didapatkan berdasarkan 

analisis berupa nilai EMP SM = 0,42, KB 

= 1,34, ωAB = 4,745 km/jam, ωCB = 

10,641 km/jam, ωAC = 6,977 km/jam 

dengan Q = 0,264 km dan waktu 

penormalan T = 3,76 menit untuk lajur 

luar. Sedangkan perhitungan untuk lajur 

dalam diperoleh ωAB = 2,732 km/jam, 

ωCB = 12,201 km/jam, ωAC = 11,771 

km/jam dengan Q = 0,274 km dan waktu 

penormalan T = 2,74 menit. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astri Bella 2016 Analisa 

Gelombang 

Kejut pada 

Persimpangan 

Bersinyal Studi 

Kasus Jl. 17 

Agustus – Jl. 

Babe Palar 

Dari hubungan matematis diperoleh nilai 

gelombang kejut maju bentukan ωDA = 

28,724 km/jam, gelombang kejut diam 

depan ωDB = 0 km/jam, gelombang kejut 

mundur bentukan ωAB = - 4,5958 

km/jam, gelombang kejut maju 

pemulihan ωDC = 14,4633 km/jam, 

gelombang kejut mundur pemulihan 

ωCB = -8,4842 km/jam. 
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No Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Isi Penelitian 

4 Retno Dwi 

Nurjanah 

2015 Studi 

Gelombang 

Kejut pada 

Simpang 

Bersinyal dengan 

Menggunakan 

EMP Atas Dasar 

Analisa 

Headway 

hasil perhitungan gelombang kejut 

diperoleh ωAB = - 0,660 km/jam, ωCB = 

- 3,356 km/jam, ωAC = 2,694 km/jam 

untuk jl. Urip Sumoharjo Utara, ωAB = - 

0,664 km/jam, ωCB = -3,442 km/jam, 

ωAC = 2,776 km/jam untuk jl. Urip 

Sumoharjo Selatan, ωAB = - 0,571 

km/jam, ωCB = - 3,078 km/jam, ωAC = 

2,429 km/jam untuk jl. Sutan Syahrir, 

ωAB = - 0,465 km/jam, ωCB = - 2,98 

km/jam, ωAC = 2,459 km/jam untuk jl. 

Ir. H. Juanda. Waktu penormalan 

tertinggi pada jl. Urip Sumoharjo Utara 

sebesar 197 detik, jl. Urip Sumoharjo 

Selatan 157 detik, jl. Sutan Syahrir 127 

detik, jl. Ir. H. Juanda 140 detik. 

5 
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Studi Gelombang 

Kejut pada 

Silang K.A. Jalan 

Letjen S. 

Parman, Balapan 
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EMP atas Dasar 

Analisa 

Headway. 

Surakarta 

Estimating 

Freeway Traffic 

Volume Using 

Shockwaves and 

Probe Vehicle 

Trajectory Data 

 

Menyimpulkan bahwa analisa 

gelombang kejut dilakukan dengan 

menggunakan hasil kalibrasi yang 

diperoleh dari Model Greenshields 

karena memiliki nilai 𝑟2 > 0,5 yaitu, 𝑟2 

= 0,899 dan dapat mewakili data 

lapangan seperti situasi kemacetan lalu 

lintas. Analisis yang dilakukan ini 

menunjukan bahwa panjang antrian dan 

waktu yang dibutuhkan kendaraan dari 

kondisi normal memasuki keadaan 

antrian maupun waktu yang dibutuhkan 

kendaraan dari keadaan macet ke kondisi 

normal meningkat secara linear dengan 

peningkatan durasi insiden. Hasil 

penelitiaan ini menunjukkan bahwa 

Model Greenshields tepat untuk 

digunakan pada analisis bottleneck. 

Digunakan penggal pengamatan 25 m 

kedua, bertujuan untuk mengantisipasi 

perubahan kecepatan kendaraan yang 

mendekati penyempitan, agar Model 

Greenshields yang dihasilkan lebih baik. 

Didapatkan nilai EMP untuk sepeda 

motor (SM) 0,39 dan kendaraan berat 

(KB) 1,30. Nilai gelombang kejut yang 

dihasilkan, ωab (gelombang kejut 

mundur bentukan) sebesar -4,15 km/jam, 

ωcb (gelombang kejut mundur 

pemulihan) sebesar -12,53 km/jam, dan 

ωac (gelombang kejut maju pemulihan) 

sebesar 7,55 km/jam waktu penormalan 

159,18 detik dengan durasi 121 detik. 

 

Penelitiannya menggunakan metode 

dengan memperkirakan arus lalu lintas 

menggunakan data PV yang 

dikombinasikan dengan teori gelombang 

kejut seperti yang dikemukakan oleh 

Lighthill-Whitham-Richards (LWR) 

(1955; 1956). Model LWR digunakan 
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Modeling 

Secondary 
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Determination of 

Traffic Delays 

from Shock-wave 

Analysis 

untuk menganalisis aliran lalu lintas 

yang dinamis, khususnya 

memperkirakan batas dan kecepatan 

gelombang kejut. Berasal dari FD dan 

konservasi hukum, model LWR juga 

dikenal sebagai model gelombang 

kinematik, menjelaskan perubahan 

keadaan sistem dalam hal kepadatan, 

aliran, atau kecepatan dari waktu ke 

waktu dan ruang. Penelitian ini 

menjelaskan secara rinci metodologi 

untuk memperkirakan arus lalu lintas 

dari gabungan lintasan kendaraan dengan 

teori gelombang kejut. Dengan 

mengidentifikasi gelombang kejut yang 

merupakan batas antara aliran bebas dan 

kemacetan, aliran dan kecepatan untuk 

setiap kondisi dapat diprediksi.  

Dilihat dari model arus lalu lintas terlihat 

jelas bahwa model adalah alat penting 

untuk membantu dan mengaktifkan lalu 

lintas dan insinyur transportasi untuk 

memahami properti arus lalu lintas di 

jalan raya guna merancang dengan tepat, 

jalan raya yang efektif dan operasional 

sehingga membuat jalan raya lebih 

mudah dilalui. Penelitian ini menyajikan 

model dinamis kemacetan lalu lintas 

berdasarkan teori gelombang kejut dan 

beberapa strategi operasional khusus 

untuk dikelola lalu lintas jalan raya di 

negara berkembang. Biasanya diamati 

laju aliran di bottleneck tidak konstan 

tetapi menurun seiring dengan panjang 

antrian. 

Penelitian tentang pemodelan 

kecelakaan sekunder yang diidentifikasi 

oleh gelombang kejut. Penelitian ini 

bertujuan untuk mempelajari faktor-

faktor yang melibatkan kecelakaan 

primer yang mengakibatkan kecelakaan 

sekunder. Hasil yang diperoleh dari 

analisis gelombang kejut adalah 

frekuensi kecelakaan sekunder rendah di 

jalan bebas hambatan antar negara 

bagian California. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gelombang kejut pada 

tundaan lalu lintas. Model yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

Greenshields. Hasil yang diperoleh yaitu 

kita dapat menentukan gelobang kejut 

secara matematis dari hasil permodelan 

Greenshields. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah metode atau prosedur yang peneliti gunakan untuk 

memperoleh data dari hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini metode 

yang digunakan adalah metode survei dan metode analisis. 

 

A. Survei Pendahuluan  

Survei pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 9 September 2021 bertujuan 

menentukan lokasi penelitian serta peralatan yang dibutuhkan untuk survei, 

data. Data dari survei pendahuluan ini dibutuhkan untuk analisis dan 

menentukan metode pengumpulan data. 

a. Lokasi Survei 

Lokasi penelitian ini pada perlintasan kereta api yang terletak di Jalan H. 

Komarudin, Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena 

padatnya arus lalu lintas, terutama pada jam puncak pada pagi dan sore 

hari. Kemacetan pada lokasi tersebut  diakibatkan oleh padatnya arus lalu 

lintas dan perlintasan kereta api yang ada pada lokasi tersebut, sehingga 

sesuai untuk penelitian gelombang kejut. Berikut peta lokasi penelitian. 
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 Gambar 5. Lokasi Penelitian 

b. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilakukan pada waktu puncak saat orang melakukan 

perjalanan selama 2 hari pada pagi dan sore hari. Pengambilan data 

dilakukan pada pagi hari (06.00-09.00 WIB) dan sore hari (15.00-18.00 

WIB).  

c. Peralatan  

Dalam melakukan survei pendahuluan dibutuhkan beberapa peralatan 

sebagai berikut: 

1. Kamera yang digunakan untuk merekam arus lalu lintas yang melintas. 

2. Meteran untuk mengukur panjang antrean dan kondisi geometri jalan. 

3. Lembar kerja yang digunakan untuk mencatat data. 

d. Data Survei 

Data arus lalu lintas yang akan dicari selama survei adalah: 

1. Kecepatan kendaraan (km/jam) 

2. Arus lalu lintas (kend/jam) 
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3. Time headway (detik) 

4. Panjang antrian (meter) 

5. Waktu Penormalan (detik) 

 

B. Prosedur Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data primer. Dengan 

mencatat dan mencatat semua data yang diperlukan untuk penelitian ini, data 

asli diperoleh dari hasil survei lapangan. 

Saat mengumpulkan data, dibutuhkan dua orang surveyor, dan setiap 

surveyor melakukan survei sebelum dan sesudah kereta melintas. Titik 

observasi pengambilan data berada di perlintasan Jalan H. Komarudin. 

Kamera digital ditempatkan berseberangan sehingga dapat merekam 

kendaraan yang sedang melaju di dua jalur di jalan raya. Pengumpulan data 

volume kendaraan sesuai waktu yang ditentukan saat kereta lewat dan selama 

waktu normal. Kemudian pengumpulan data di lapangan dilakukan kendaraan 

mulai memasuki perlintasan kereta api. Tundaan didapat dari menghitung 

waktu yang hilang akibat adanya perlintasan kereta api. Sedangkan 

perhitungan waktu penormalan dimulai saat kendaraan meninggalkan 

perlintasan kereta api sampai jarak yang telah ditentukan sebelumnya oleh 

peneliti dengan interval 5 menit selama waktu normal untuk mendapatkan 

data yang akurat serta menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan 

pada hasil analisis.  
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Gambar 6. Lokasi Pengambilan Data 

C. Pelaksanaan Survei 

Survei tersebut membutuhkan metode yang baik, dan diharapkan dapat 

mempermudah perhitungan dan pembahasan, serta mendapatkan hasil akhir 

yang diharapkan. 

1. Survei Pendahuluan  

Survei pendahuluan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

lapangan melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan, yaitu: 

a. Survei ini memperkenalkan dan menentukan ruang lingkup penelitian 

pada Jalan H. Komarudin dan menentukan tundaan kendaraan akibat 

perlintasan kereta api.  

b. Mengetahui informasi tentang kondisi geometri jalan dan penandaan 

titik-titik yang perlu mendapatkan perlakuan khusus. 
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c. Survei pendahuluan ini mendapatkan informasi yang digunakan sebagai 

acuan pelaksanaan survei lapangan selanjutnya. 

2. Survei Kondisi Arus Lalu Lintas 

Survei arus lalu lintas dengan menggunakan kamera digital dan data tabel 

(from data) untuk menyelidiki kondisi lalu lintas. Interval waktu yang 

digunakan selama jam sibuk. Langkah mengukur kondisi lalu lintas adalah 

dengan menempatkan kamera digital di lokasi yang telah ditentukan di 

sekitar perlintasan kereta api. Kemudian dilanjutkan dengan 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian.  

Tabel 4. Formulir Pencatatan Jumlah Kendaraan 
 

Periode 
 

waktu 

Jalan H. Komarudin 

KB KR SM 

06.00-06.05    

06.05-06.10    

06.10-06.15    

…    

3. Survei Kecepatan Kendaraan 

Langkah kerja pengambilan data kecepatan kendaraan sebagai berikut : 

a. Menempatkan kamera digital di tempat yang dapat menjangkau semua 

kendaraan yang melewati perlintasan kereta api. Kemudian surveyor 

berada pada posisi sesuai dengan desain lokasi pengambilan data pada 

gambar 6 dan mulai melakukan perekaman arus lalu lintas. 

b. Mencatat lama kendaraan melewati titik yang telah ditentukan. 

c. Kecepatan diperoleh dengan jarak 50 meter dibagi waktu yang 

ditempuh kendaraan (m/detik) kemudian dikonversikan ke km/jam. 
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4. Time Headway 

Langkah-langkah untuk mendapatkan data time headway adalah sebagai 

berikut: 

a. Melakukan perekaman dengan kamera digital dan mengidentifikasi data 

time headway yang terjadi. 

b. Kemudian mencatat lama waktu kendaraan (detik) yang melintasi titik 

yang telah ditentukan kedalam formulir survei, dan diteruskan dengan 

tahap analisis. 

c. Kendaraan yang diamati antara lain SM-SM, SM-KR, SM-KB, KR-KR, 

KR- KB, KB-KB. 

5. Waktu Penormalan 

Langkah kerja yang dilakukan untuk mendapatkan waktu pernormalan 

adalah sebagai berikut: 

a. Menempatkan kamera digital di titik yang telah ditentukan dan memulai 

rekam arus lalu lintas. 

b. Mencatat lama terjadinya antrian yang dimulai pada antrian terjadi 

sampai saat kondisi lalu lintas normal.  

 

D. Analisis Data 

Untuk mengolah data survei, semua data yang diperlukan harus tersedia. Data 

yang akan dianalisis berupa data arus lalu lintas, besarnya arus lalu lintas 

diperoleh dengan menghitung jumlah SM, KR, dan KB hambatan yang 

diteliti, kecepatan kendaraan yang melintasi hambatan tersebut, dan waktu 

yang dibutuhkan untuk melintasi hambatan tersebut. Catat waktu kendaraan 
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di area tersebut untuk memperoleh data headway. Dari data time headway 

dapat digunakan untuk mencari nilai EKR. Penggunaan program Microsoft 

Excel untuk pengolahan data. Nilai EKR yang diperoleh digunakan untuk 

mengkonversi arus lalu lintas dari satuan kendaraan ke satuan kendaraan 

ringan (skr). Analisa  data yang dilakukan juga mencangkup analisa volume 

kendaraan. Analisa volume yang didapatkan dari ketika kereta melintas dan 

saat normal. 

Setelah didapat data arus lalu lintas dalam satuan kendaraan ringan dan 

kecepatan kendaraan, selanjutnya dengan model Greenshields dicari 

hubungan matematis antara kecepatan, kepadatan dan arus sehingga didapat 

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

tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai gelombang kejut. Nilai 

kecepatan gelombang kejut yang diperoleh  dipakai untuk menghitung waktu 

penormalan dan panjang antrian maksimum.  
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E. Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian 
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• Arus lalu lintas  

• Kecepatan lalu lintas 

• Time headway 

• Waktu penormalan 

 

Analisa dan Pembahasan 

• Analisis Time Headway untuk mendapatkan nilai EKR 

• Menganalisis hubungan arus, kecepatan dan kepadatan dengan Model 

Greenshileds 

• Menganalisis gelombang kejut yang terjadi pada perlintasan sebidang  

segmen Jalan Haji Komarudin dengan model Greenshied. 

 

Pengolahan Data 

Kesimpulan dan Saran 

Pengumpulan Data 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Akibat perlintasan sebidang jalan rel secara berturut-turut diperoleh rata-

rata volume lalu lintas maksimum sebesar 1728,23 SKR/jam; kecepatan 

lalu lintas sebesar 26,4 km/jam; dan kepadatan lalu lintas sebesar 189,23 

SKR/km.   

2. Gelombang kejut yang terjadi pada ruas Jalan H. Komarudin akibat antrian 

perlintasan sebidang jalan rel secara berturut-turut adalah sebagai berikut 

gelombang kejut maju bentukan (ωda) sebesar 14,41 km/jam atau 3,69 

m/detik; gelombang kejut mundur bentukan (ωab) sebesar -2,22 km/jam 

atau -0,61 m/detik; gelombang kejut maju pemulihan (ωdc) sebesar 18,53 

km/jam atau 11,14 m/detik; gelombang kejut mundur pemulihan (ωcb) 

sebesar -5,24 km/jam atau -1,45 m/detik; dan gelombang kejut maju 

pemulihan (ωac) sebesar 9,56 km/jam atau 2,65 m/detik. Dengan panjang 

antrian rata-rata (Qm) yang terjadi adalah sebesar 14,45 m.  

3. Pengaruh gelombang kejut terhadap kemacetan lalu lintas adalah 

peningkatan waktu perjalanan rata-rata dari 11,86 detik pada saat tidak ada 

antrian yang diakibatkan perlintasan sebidang jalan rel meningkat menjadi 

17,55 detik pada saat terjadi antrean atau dengan kata lain gelombang kejut 
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mengakibatkan penurunan kecepatan rata-rata dari 24,28 km/jam turun 

menjadi 15,77 km/jam.  

B.  Saran  

Dari kesimpulan di atas, dihasilkan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Pemeliharaan atau perbaikan fasilitas jalan dan jalur rel seperti dengan 

penambahan plat baja ataupun beton pada bagian rel agar perpotongan atau 

persinggungan antara jalur kereta api dengan jalan raya maupun bangunan 

lain dapat berfungsi dengan baik.  

2. Pada Jalan H. Komarudin terdapat pasar yang mengakibatkan banyak 

pengendara beraktivitas dan memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, hal 

tersebut mengakibatkan adanya hambatan samping dan mempersempit 

lebar jalan, sehinggu dibutuhkan ruang parkir khusus. 
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