
 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGARUH PINTU KELUAR MALL BUMI KEDATON DAN U TURN 

SEBELUM LINTAS JALAN REL DI JALAN SULTAN AGUNG 

(Studi Kasus Simpang Jl. Teuku Umar – Jl. ZA. Pagar Alam – Jl. Sultan Agung) 

 

Oleh  

M. ABI BERKAH NADI 

Kondisi simpang Jl. Teuku Umar – Jl. ZA. Pagar Alam – Jl. Sultan Agung 

yang cukup padat menyebabkan simpang tersebut sering terjadi kemacetan.Tidak 

jauh berbeda dengan U Turn yang berada di Jl. Sultan Agung yang menyebabkan 

panjang antrian kendaraan. Hal ini dikarenakan adanya kendaraan yang ingin 

melakukan putar balik / U Turn yang hendak pergi ke Mall Bumi Kedaton, dan 

letak bukaan U Turn berada pada posisi sebelum lintas rel kereta api.Kondisi 

seperti ini khususnya terjadi pada jam puncak siang, sore, dan malam. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil survey langsung yang berupa data geometri, data kondisi 

lingkungan, arus lalu lintas, waktu sinyal, dan panjang antrian. Data sekunder 

berupa data jumlah penduduk kota Bandar Lampung tahun 2012 yang diperoleh 

dari BPS Provinsi Lampung.  Analisis data menggunakan Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia 1997 untuk Simpang Bersinyal. 

 Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan tingkat pelayanan 

simpang jam puncak siang adalah F dengan tundaan sebesar 61,50 det/smp, jam 

puncak sore tingkat pelayanannya F dengan tundaan sebesar 88,20 det/smp, dan 

tingkat pelayanan jam puncak malam F dengan tundaan sebesar 60,29 det/smp.  

Begitu pula dengan hasil U Turn didapatkan tingkat pelayanan jam puncak 

siang adalah B, jam puncak sore tingkat pelayanan adalah B, dan tingkat 

pelayanan jam puncak malam adalah A. Hal ini menunjukan bahwa kinerja 

simpang tersebut tidak optimal. Untuk meningkatkan kinerja simpang tersebut, 

dilakukan perubahan pola pengaturan sinyal tetap menjadi pengaturan sinyal 

berubah berdasarkan kondisi puncak dengan mengubah waktu siklus, waktu hijau, 

dan waktu antar hijau. Dan perlu adanya rekomendasi upaya penanganan bukaan 

U Turn pada Jl. Sultan Agung. 
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