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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1    Umum 

Jalan perkotaan adalah jalan yang terdapat perkembangan secara permanen dan 

menerus di sepanjang atau hampir seluruh jalan, minimum pada satu sisi jalan, baik 

berupa perkembangan lahan atau bukan. Yang termasuk dalam kelompok jalan perkotaan 

adalah jalan yang berada didekat pusat perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 

100.000 jiwa. Jalan di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang kurang dari 

100.000 juga dapat digolongkan pada kelompok ini jika perkembangan samping jalan 

tersebut bersifat permanen dan terus menerus.Jalan dikelompokkan sesuai fungsi jalan.  

Laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan mengakibatkan tingkat 

mobilitas barang dan jasa di perkotaan meningkat cukup cepat. Kebutuhan transportasi 

meningkat dan tidak sebanding dengan luas jalan itu sendiri yang akan mempengaruhi 

kinerja lalu lintas yang tentunya akan berdampak langsung terhadap tingkat kenyamanan 

dan keamanan dari penggunan jalan tersebut. 

2.2 Pengertian 

2.2.1   Kinerja Lalu Lintas 

Kinerja lalu lintas adalah suatu ukuran kualitatif yang menerangkan kondisi 

operasional suatu ruas jalan atau persimpangan jalan dalam melayani arus lalu lintas 

yang meliputi tingkat kenyamanan bagi pemakai jalan. Kinerja lalu lintas pada umumnya 

menggambarkan faktor kondisi seperti faktor geometrik, volume, Kecepatan, kebebasan 

bergerak, gangguan arus lalu lintas dan kenyamanan pemakai jalan. (Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia, 1997). 

2.2.2   Arus Lalu Lintas 

Arus lalu lintas adalah gabungan dari beberapa kendaraan dan pejalan kaki yang 

berhak mengikuti lintasan sama, yang dinyatakan dalam kend/jam, smp/jam dan lalu lintas 

harian rata-rata. Pengaruh kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki dimasukan sebagai 

kejadian terpisah dalam factor hambatan samping. Ada tiga karakterisitk utama arus lalu 

lintas yaitu volume, kecepatan dan konsentrasi kepadatan (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia, 1997 dalam Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, 1999). 
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2.2.3   Kecepatan Arus Bebas 

Kecepatan arus bebas (FV) didefinisikan sebagai kecepatan pada arus nol, sesuai 

dengan kecepatan yang akan digunakan pengemudi pada saat mengendarai kendaraan 

bermotor tanpa dihalangi kendaraan bermotor tanpa dihalangi kendaraan bermotor 

lainnya di jalan bebas hambatan.  

Kecepatan arus bebas telah diamati melalui pengumpulan data lapangan, dimana 

hubungan antara kecepatan arus bebas dengan kondisi geometrik dan lingkungan telah 

ditentukan dengan metode regresi. Kecepatan arus bebas kendaraan ringan telah dipilih 

sebagai kriteria dasar untuk kineja sekmen jalan pada arus = 0.  (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia, 1997 dalam Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, 1999). 

Persamaan untuk penentuan kecepatan arus bebas mempunyai bentuk umum sebagai 

berikut: 

𝐹𝑉     = (𝐹𝑉0 + 𝐹𝑉𝑊) 𝐹𝐹𝑉𝑆𝐹 × 𝐹𝐹𝑉𝐶𝑆   .......................................................................... (2.1) 

Dimana :  

𝐹𝑉        =  Kecepatan arus bebas untuk kendaraan ringan pada kondisi lapangan (km/jam) 

𝐹𝑉0      = Kecepatan arus bebas dasar bagi kendaraan ringan pada jalan yang diamati 

𝐹𝑉𝑤      = Penyesuain kecepatan untuk lebar jalan (km/jam) 

𝐹𝐹𝑉𝑆𝐹 = Faktor penyesuain untuk hambatan samping dan lebar bahu atau jarak kereb        

penghalang 

𝐹𝐹𝑉𝐶𝑆  = Faktor penyesuai kecepatan untuk ukuran kota 
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Tabel 2.1 kecepatan arus bebas dasar (FV0) untuk jalan pekotaan 

Tipe jalan Kecepatan arus bebas dasar (FV0) (km/jam) 

Kendaraan 
ringan LV 

Kendaraan 
berat HV 

Sepeda 
motor MC 

Semua 
kendaraan 
rata-rata 

Enam-lajur 
terbagi (6/2 D) 
atau tiga-lajur 
satu-arah (3/1) 

Empat-lajur 
terbagi (4/2 D) 
atau dua-lajur 
satu-arah (2/1) 

Empat-lajur 
tak-terbagi 
(4/2 UD) 

Dua-lajur tak-
terbagi (2/2 

UD) 

 

61 

 

57 

 

53 

 

44 

 

52 

 

50 

 

46 

 

40 

 

48 

 

47 

 

43 

 

40 

 

 

57 

 

55 

 

51 

 

42 

  Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Tabel 2.2 Penyesuaian kecepatan arus bebas untuk lebar jalur lalu-lintas (FVw) 

Tipe jalan Lebar jalur lalu-lintas efektif 
(Wc) – (meter) 

FVw (km/jam) 

 
Empat lajur terbagi atau 

jalan satu arah 

Per lajur 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
-4 
-2 
0 
2 
4 

 
Empat lajur tak terbagi 

Per lajur 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
4 
-2 
0 
2 
4 

 
Dua lajur tak terbagi 

Total 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
-9,5 
-3 
0 
3 
4 
6 
7 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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2.3 Karakterisitik Lalu Lintas  

2.3.1 Karakteristik Kendaraan 

Pada dasarnya, kendaraan diklasifikasikan karena kendaraan menghasilkan 

spektrum bunyi yang berbeda, yang dimaksud kendaraan adalah unsur lalu lintas diatas 

roda. Secara umum kendaraan yang beroperasi di jalan raya dapat dikelompokan dalam 

beberapa kategori :  

1. Kendaraan barat (HV) 

Kendaraan berat adalah kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 roda meliputi bis, 

truk 2 as, truk 3 as, dan truk kombinasi. 

2. Kendaraan ringan (LV) 

Kendaraan ringan adalah kendaraan bermotor ber as dua dengan empay roda dan 

dengan jarak as 2,0-3,0 m. kendaraan ini meliputi mobil penumpang, microbus, pick 

up, dan truck kecil. 

3. Sepeda motor (MC) 

Kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda, meliputi sepeda motor dan kendaraan 

roda 3. 

4. Kendaraan tak bermotor (UM) 

Kendaraan dengan roda yang digerakan oleh manusia atau hewan, meliputi 

sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta dorong. 

2.3.2   Karakteristik Arus Lalu Lintas 

Terdapat tiga variabel utama yang diperlukan dalam menganalisis karakteristik 

arus  lalulintas secara mikroskopik yaitu volume, kecepatan dan kepadatan arus lalu-

lintas.  

 
2.3.2.1 Kecepatan (S) 

Kecepatan yaitu jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan pada suatu ruas 

jalan per satuan waktu. Terdapat 3 jenis klasifikasi utama kecepatan yang digunakan 

yaitu:  

a. Kecepatan setempat, yaitu kecepatan kendaraan pada suatu saat diukur dari suatu 

tempat yang ditentukan.  

b. Kecepatan bergerak, yaitu kecepatan kendaraan rata-rata pada suatu jalur pada saat 

kendaraan bergerak (tidak termasuk waktu berhenti ) yang didapatkan dengan 

membagi panjang jalur yang ditempuh dengan waktu kendaraan bergerak menempuh 

jalur tersebut.  
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c. Kecepatan perjalanan, yaitu kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam 

perjalanan antara dua tempat, yang merupakan jarak antara dua tempat dibagi 

dengan lama waktu bagi kendaraan untuk menyelesaikan perjalanan antara dua 

tempat tersebut, dengan lama waktu ini mencakup setiap waktu berhenti yang 

ditimbulkan oleh hambatan lalu lintas.  

Ada dua jenis analisis kecepatan yang dipakai pada studi kecepatan arus lalu-lintas yaitu  

a. Waktu kecepatan, yaitu rata-rata kecepatan dari seluruh kendaraan yang melewati 

suatu titik pada jalan selama periode waktu tertentu.  

b. Kecepatan rata-rata ruang, yaitu rata-rata kecepatan kendaraan yang menempati 

suatu segmen atau bagian jalan pada interval waktu tertentu.  

Perbedaan analisis dari kedua jenis kecepatan di atas adalah bahwa TMS adalah 

pengukuran titik, sementara SMS pengukuran berkenaan dengan panjang jalan atau lajur.  

Dimana:  

d = jarak tempuh (detik)  

ti = waktu tempuh kendaraan ke-i  

Kecepatan didefinisikan sebagai suatu laju pergerakan, seperti jarak persatuan 

waktu, umumnya dalam kilometer/jam atau mil/jam (mph). persamaan umumnya 

dinyatakan sebagai berikut :  

𝑆 =
𝑑

𝑡
  ........................................................................................................................ (2.2) 

Dimana :  

𝑆 = Kecepatan lalu lintas (km/jam)  

𝑑 = jarak tempuh kendaraan (km,m) 

𝑡 = waktu tempuh kendaraan (jam,detik) 

2.3.2.2  Volume (V) 

Volume adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau segmen jalan 

selama selang waktu tertentu yang dapat diekspresikan dalam tahunan, harian, jam-an 

atau sub jam. Volume lalu-lintas yang diekspresikan dibawah satu jam (sub jam) seperti, 

15 menitan dikenal dengan nilai arus. Untuk mendapatkan nilai arus suatu segmen jalan 

yang terdiri dari banyak tipe kendaraan maka semua tipe-tipe kendaraan tersebut harus 

dikonversi ke dalam satuan mobil penumpang (smp). Konversi kendaraan ke dalam 

satuan smp diperlukan angka faktor ekivalen untuk berbagai jenis kendaraan. Faktor 

ekivalen mobil penumpang (emp). 
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Rumus perhitungan volume arus lalu lintas sebagai berikut : 

𝑄 =
𝑁

𝑇
  ............................................................................................................... (2.3) 

Keterangan :  

𝑄 = Volume arus lalu lintas (kend/jam) 

𝑁 = Jumlah kendaraan(kend) 

𝑇 = Waktu atau (jam) 

2.3.2.3 Kepadatan (D) 

Kepadatan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menempati suatu 

panjang tertentu dari lajur atau jalan, dirata-ratakan terhadap waktu, biasanya dinyatakan 

dengan kendaraan per km (kend/km). 

𝐷 =
𝑉

𝑆
   ......................................................................................................................... (2.4) 

Dimana : 

𝐷 = Kepadatan lalu lintas (kend/jam) 

𝑉 = Volume lalu lintas/kapasitas  lalu lintas (kend/jam) 

𝑆 = Kecepatan lalu lintas (km/jam, m/det) 

2.3.3 Kondisi Lalu Lintas 

Kondisi lalu lintas sangat mempengaruhi kapasitas jalan, seperti arus lalu lintas 

terganggu dan tidak terganggu, gerak lalu lintas yang jalan lurus, belok kiri atau belok 

kanan, jam puncak, factor koreksi dan arus jenuh, serta satuan mobil penumpang. 

Dimana untuk melihat kondisi sebenarnya di persimpangan menggunakan factor koreksi 

yang merupakan parameter perbandingan, dam juga arus jenuh adalah besarnya 

keberangkatan antrian pada suatu lebar jalan selama kondisi yang ditentukan. (Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia, 1997)  

2.3.4 Perilaku Lalu Lintas 

Perilaku lalu lintas menyatakan ukuran kuantitas yang menerangkan kondisi yang 

dinilai oleh Pembina jalan. Perilaku lalu lintas pada ruas jalan meliputi kapasitas, waktu 

tempuh, dan kecepatan tempuh rata-rata . (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997). 
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2.4 Kapasitas dan Tingkat Pelayanan 

2.4.1   Kapasitas 

Kapasitas suatu ruas jalan dalam suatu sistem jalan adalah jumlah kendaraan 

maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati ruas jalan tersebut 

(dalam satu maupun dua arah) dalam periode waktu tertentu dan dibawah kondisi jalan 

dan lalu lintas yang umum. 

Kapasitas merupakan salah satu ukuran kinerja lalu lintas pada saat arus lalu 

lintas maksimum dapat di pertahankan (tetap) pada suatu bagian jalan pada kondisi 

tertentu . (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997). 

Menurut HCM 1994, Kapasitas di definisikan sebagai penilaian pada orang atau 

kendaraan masih cukup layak untuk memindahkan sesuatu, atau keseragaman segmen 

jalan selama spesifikasi waktu dibawah lalu lintas dan jam sibuk. 

2.4.2 Perhitungan Kapasitas ruas jalan 

Berdasarkan manual kapasitas jalan Indonesia 1997, kapasitas ruas jalan dapat 

dihitung berdasarkan persamaan berikut ini. 

𝐶 = 𝐶0 × 𝐹𝐶𝑊 × 𝐹𝐶𝑆𝑃 × 𝐹𝐶𝑆𝐹 × 𝐹𝐶𝐶𝑆 (smp/jam)  .......................................................... (2.5) 

Dimana : 

𝐶      = Kapasitas 

𝐶0      =  Kapasitas dasar 

𝐹𝐶𝑊 = Faktor penyesuaian jalan bebas hambatan 

𝐹𝐶𝑆𝑃 = Faktor penyesuaian pemisah arah  

𝐹𝐶𝑆𝐹 = Faktor penyesuaian hambatan samping  

𝐹𝐶𝐶𝑆 = Faktor penyesuaian untuk ukuran kota  

Tabel 2.3 kapasitas dasar jalan perkotaan (C0) 

Tipe Jalan Kapasitas Dasar (smp/jam) Catatan 

Empat-lajur terbagi atau 

Jalan satu-arah 

1650 Per lajur 

Empat-lajut tak-terbagi 1500 Per lajur 

Dua-lajur tak-terbagi 2900 Total dua arah 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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Kapasitas dasar jalan jalan lebih dari empat-lajur (banyak lajur) dapat ditentukan 

dengan menggunakan kapasitas per lajur yang di beikan pada tabel 2.1, walaupun lajur 

tersebut mempunyai lebar yang tidak standar. 

2.4 Penyesuaian kapasitas untuk pengaruh lebar jalur lalu-lintas jalan perkotaan (FCw) 

Tipe jalan Lebar jalur lalu-lintas efektif (Wc) 

(m) 

FCw 

Empat-lajur terbagi atau 
jalan satu-arah 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,04 

1,08 

Empat-lajur tak-terbagi Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

1,09 

Dua-lajur tak-terbagi Total dua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

0,56 

0,87 

1,00 

1,14 

1,25 

1,29 

1,34 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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Tabel 2.5 Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah (FCsp) 

Pemisah arah SP %-% 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 

FCsp Dua-ajur 2/2 1,00 0,97 0.94 0,91 0,88 

Empat-lajur 4/2 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Tabel diatas memberikan faktor penyesuaian pemisah arah untuk jalan dua-lajur 

dua-arah (2/2) dan empat-lajur dua-arah (4/2) tak terbagi. Untuk jalan terbagi dan satu-

arah, faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah tidak dapat diterapkan maka nilai 

yang dipakai adalah 1,0. 

Tabel 2.6 Faktor penyesuaian kapasitas untuk pengaruh hambatan samping dan lebar bahu 

(FCsf) pada jalan perkotaan dengan bahu. 

Tipe jalan Kelas 
hambatan 
samping 

Faktor penyesuaia untuk hambatan samping dan lebar 
bahu FCsf 

Lebar bahu efektif Ws 

≤0,5 1,0 1,5 ≥2,0 

4/2 D VL 
L 
M 
H 

VH 

0,96 
0,94 
0,92 
0,88 
0,84 

0,98 
0,97 
0,95 
0,92 
0,88 

1,01 
1,00 
0,98 
0,95 
0,92 

1,03 
1,02 
1,00 
0,98 
0,96 

4/2 UD VL 
L 
M 
H 

VH 

0,96 
0,94 
0,92 
0,87 
0,80 

0,99 
0,97 
0,95 
0,91 
0,86 

1,01 
1,00 
0,98 
0,94 
0,90 

1,03 
1,02 
1,00 
0,98 
0,95 

2/2 UD 
atau jalan 
satu-arah 

VL 
L 
M 
H 

VH 

0,94 
0,92 
0,89 
0,82 
0,73 

0,96 
0,94 
0,92 
0,86 
0,79 

0,99 
0,97 
0,95 
0,90 
0,85 

1,01 
1,00 
0,98 
0,95 
0,91 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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Tabel 2.7 Faktor penyesuaian kapasitas untuk pengaruh hambatan samping dan lebar bahu 

(FCsf) pada jalan perkotaan dengan kereb. 

Tipe jalan Kelas 
hambatan 
samping 

Faktor penyesuaia untuk hambatan samping dan jarak 
kereb penghalang FCsf 

Jarak: kereb penghalang Wk 

>0,5 1,0 1,5 >2,0 

4/2 D VL 
L 
M 
H 

VH 

0,95 
0,94 
0,91 
0,86 
0,81 

0,97 
0,96 
0,93 
0,89 
0,85 

0,99 
0,98 
0,95 
0,92 
0,88 

1,01 
1,00 
0,98 
0,95 
0,92 

4/2 UD VL 
L 
M 
H 

VH 

0,95 
0,93 
0,90 
0,84 
0,77 

0,97 
0,95 
0,92 
0,87 
0,81 

0,99 
0,97 
0,95 
0,90 
0,85 

1,01 
1,00 
0,97 
0,93 
0,90 

2/2 UD 
atau jalan 
satu-arah 

VL 
L 
M 
H 

VH 

0,93 
0,90 
0,86 
0,78 
0,68 

0,95 
0,92 
0,88 
0,81 
0,72 

0,97 
0,95 
0,91 
0,84 
0,77 

0,99 
0,97 
0,94 
0,88 
0,82 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Tabel 2.8 Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota (FCcs) pada jalan perkotaan. 

  
 Ukuran kota (jumlah penduduk) 

 

 
Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 

 

<0,1 
0,1 – 0,5 
0,5 – 1,0 
1,0 – 1,3 

>1,3 

0,86 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997  

2.4.3 Tingkat Pelayanan  

Peraturan menteri perhubungan No: KM 14 Tahun 2006 Pasal 1, mendefinisikan 

tingkat pelayanan sebagai kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung 

lalu lintas pada keadaan tertentu. Tingkat pelayanan pada jalan dibagi menjadi 6 (enam) 

tingkatan, yaitu A dengan tingkat pelayanan terbaik sampai dengan F sebagai tingkat 

pelayanan terburuk. 

2.4.4 Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus jalan terhadap kapasitas, 

yang digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja suatu simpang dan 

segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukan apakah ruas jalan akan mempunyai 

masalah kapasitas atau tidak. 
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Derajat kejenuhan dihitung dengan menggunakan arus dan kapasitas dinyatakan 

dalam smp/jam. Derajat kejenuhan digunakan untuk analisa perilaku lalulintas berupa 

kecepatan. (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997).  

 Persamaan dasar untuk menentukan derajat kejenuhan adalah sebagai berikut: 

𝐷𝑆 =
𝑄

𝐶
  ............................................................................................................. (2.6) 

Dimana : 

𝐷𝑆 = Derajat kejenuhan   

𝐶 = Kapasitas ruas jalan (smp/jam) 

𝑄 = Volume kendaraan (smp/jam) 

Derajat kejenuhan digunakan untuk menganalisis perilaku lalu lintas. 

2.4.5 Satuan Mobil Penumpang 

Satuan mobil penumpang (SMP) adalah satuan arus lalu lintas, dimana setiap 

jenis kendaraan yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda baik dari ukuran, 

kecepatan maupun kemampuan maneuver masing-masing, diubah kedalam satuan 

kendaraan ringan, seperti pada Tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.9 Nilai Satuan Mobil Penumpang (SMP) 

Jenis Kendaraan Nilai SMP Untuk Tipe Pendekat 

Terlindung 

Kendaraan ringan (LV) 1.2 

Kendaraan berat (HV) 1 

Sepeda motor (MC) 0.25 

Kendaraan tak bermotor (UM) 0.4 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

2.4.6 Model Hubungan Antar Karakteristik Lalu Lintas 

Hubungan matematis antara parameter karakteristik lalu lintas dapat dijelaskan 

menggunakan kurva yang menunjukan hubungan antara Kecepatan-Kepadatan (S-D), 

Volume Kepadatan (V-D), Volume Kecepatan (V-S) yaitu: 
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Gambar 2.1 Hubungan matematis antara kecepatan, volume dan kepadatan 

Sumber: Hendra Gunawan dan Purnawan, 1998. 

Ada 3 (tiga) model yang dapat digunakan untuk mempresentasikan hubungan 

matematis antara volume, kecepatan dan kepadatan yaitu Model Greenshield, Model 

Greenberg dan Model Underwood. 

a. Model Greenshield 

Model ini adalah model paling awal yang tercatat dalam usaha mengamati 

karakteristik arus lalu-lintas di jalan raya. Pada Tahun 1934, Greenshield mengadakan 

studi pada jalur jalan di luar Kota Ohio, dimana kondisi lalu lintas memenuhi syarat 

karena tanpa gangguan dan bergerak secara bebas. Greenshield mendapatkan hasil 

bahwa hubungan antara kecepatan dan kepadatan bersifat linier. Hubungan linier 

kecepatan dan kepadatan ini menjadi hubungan yang populer dalam tinjauan 

pergerakan arus lalulintas, mengingat fungsi hubungannya yang paling sederhana 

sehingga mudah diterapkan.  

 

Gambar 2.2 Hubungan Kecepatan, Kepadatan Model Greenshields 

Sumber : . Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

b. Model Greenberg 

Model ini mengasumsikan bahwa arus lalulintas mempunyai kesamaan dengan arus 

fluida. Greenberg pada Tahun 1959 mengadakan studi yang dilakukan di terowongan 

dan menganalisis hubungan antara kecepatan dan kepadatan dengan menggunakan 
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persamaan kontinuitas dan gerakan benda cair. Dengan asumsi tersebut, Greenberg 

mendapatkan hubungan antara Kecepatan -Kepadatan dalam bentuk logaritma 

 

Gambar 2.3 Hubungan Kecepatan-Kepadatan Greenberg 

Sumber : . Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

c. Model Underwood  

mengemukakan hubungan antara kecepatan dan kepadatan arus lalu-lintas mengikuti 

fungsi eksponensial  

 

Gambar 2.4 Hubungan Kecepatan, Kepadatan Model Underwood 

Sumber : . Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Model hubungan antara parameter lalu lintas dapat diperkirakan berdasarkan 

karakteristik batasan kecepatan pada tiap fungsi jalan. 

Tabel 2.10 Model hubungan kecepatan, kepadatan dan volume 

Model Greeshields Greenberg Underwood 

𝑆 − 𝐷 
𝑆 = 𝑆𝑓 − (

𝑆𝑓

𝐷𝑗
) 𝐷 𝑆 =

𝐿𝑛𝐷

𝑏
+

𝐿𝑛𝐶

𝑏
 𝐿𝑛𝑆 = 𝐿𝑛𝑆𝑓 −

𝐷

𝐷𝑀

 

𝑉 − 𝐷 
𝑆 = 𝑆𝑓. 𝐷 − (

𝑆𝑓

𝐷𝑗
) 𝐷2 𝑉 =

𝐷𝐿𝑛𝐷

𝑏
+

𝐷𝐿𝑛𝐶

𝑏
 𝑉 = 𝐷. 𝑆𝑓. 𝑒

−
𝐷

𝐷𝑀 

𝑉 − 𝑆 
𝑆 = 𝐷𝑗. 𝑆 −

𝐷𝑗

𝑆𝑓
𝑆2 

𝑉 = 𝑆. 𝐶. 𝑒𝑏𝑠 𝑉 = 𝑆. 𝐷𝑀 . (𝐿𝑛 𝑆𝑓 − 𝐿𝑛 𝑠) 

Sumber: Yusrizal Kurniawan dan Siti Malkhamah, 2009 
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Dengan: 

𝑆𝑓 =kecepatan pada arus bebas (km/jam)  𝐷𝑀 = Kepadatan maksimum (smp/km) 

𝐷𝑗 = Kepadatan saat macet (smp/km)             serta c dan b merupakan konstanta 

Tabel 2.11 Hipotesis model hubungan parameter lalu lintas 

Fungsi Urban Batasan kecepatan Model (Hipotesis) 

Pergerakan menerus 

ekslusif, primer, 

beberapa akses lahan 

System arteri: jalan 

tol antar kota lainnya 

Tinggi Underwood 

Atau 

Greenberg 

Pergerakan menerus 

pada fasilitas, akses 

sebagai penghubung 

properti 

System jalan 

kolektor 

 
 

Medium Greenshields 

Akses penghubung 

tanah dan pergerakan 

lalu lintas lokal 

System jalan lokal Rendah Greenshields 

Sumber: Yusrizal Kurniawan dan Siti Malkhamah, 2009 

2.4.6.1 Standar Deviasi  

 Standar deviasi  adalah nilai statistic yang digunakan untuk menentukan 

bagaimana seberan data dalam sampel, dan seberapa dekat titik data individu ke mean 

atau rata-rata nilai sampel. Sebuah standar deviasi dari kumpulan data sama dengan nol 

menunjukan bahwa semua nilai-nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Sebuah nilai 

deviasi yang lebih besar akan memberikan makna bahwa titik data individu jauh dari rata-

rata.  

 𝑆 = √
∑ (𝑥𝑖− 𝑥) 2𝑛

𝑖=1

𝑛−1 
 ...............................................................................................  (2.7) 

Keterangan :  

 s  = Standar deviasi 

 xi  = nilai x ke i 

 x  = nilai rata-rata 

 n  = ukuran banyaknya data 
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2.4.6.2   Standar Error 

 standar error adalah indeks yang menggambarkan sebaran rata-rata sampel 

terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel. standart error 

mencerminkan keakuratan sample yang kita pilih terhadap populasinya. Semakin kecil 

nilai standart error, semakin mengindikasikan bahwa sampling kita baik. Atau cukup 

mewakili populasi yang sedang diteliti.  

𝑆𝐸 =  
𝑆𝐷

√𝑛
  ...........................................................................................................  (2.8) 

Dimana : 

SD = Standart deviasi 

N   = Ukuran banyaknya data 

2.5   Tipe Jalan 

Berbagai tipe jalan akan menunjukan kinerja yang berbeda pada pembebanan lalu 

lintas tertentu, tipe jalan ditunjukan dengan potongan melintang jalan yang ditunjukan oleh 

jumlah lajur dan arah pada setiap segmen jalan (MKJI, 1997). 

Tipe jalan untuk jalan perkotaan yang digunakan dalam MKJI 1997 di bagi menjadi 4 

bagian antara lain :  

1. Jalan dua jalur dua arah tak terbagi (2/2 UD) 

2. Jalan empat lajur dua arah 

a. Tak terbagi ( yaitu tanpa median) (4/2 UD) 

b. Terbagi (yaitu dengan median) (4/2 UD) 

3 Jalan enam lajur dua arah terbagi (6/2 D), dan 

4 Jalan satu arah (1-3/1) 

 

Gambar 2.5 jalan dua lajur dua arah tak terbagi (2/2UD) 
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Gambar 2.6  jalan empat lajur dua arah tak terbagi (4/2UD) 

 

Gambar 2.7 Jalan empat lajur dua arah terbagi (4/2 D) 

 

Gambar 2.8 enam lajur dua arah terbagi (6/2D) 

 

Gambar 2.9 Jalan satu arah (1-3/1) 

Sumber : . Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

2.5.1  Lebar Lajur Lalu Lintas 

Bagian jalan digunakan kendaraan untuk bergerak yang sangat mempengaruhi 

kecepatan arus bebas dan kapasitas dari jalan yang ditinjau.Lebar satu lajur yang 

dijadikan acuan adalah 3,5meter, sehingga bila dilewati oleh kendaraan dengan lebar 

maksimum 2,5 meter masih ada ruang bebas sebesar 0,5 meter di kiri kanan 

kendaraan.Lajur yang sebelah kiri diperuntukkan untuk kendaraan yang berjalan dengan 

kecepatan rendah dan yang sebelah kanannya untuk kendaraan yang berjalan dengan 
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kecepatan lebih tinggi, atau dijalan tol antar kota yang memiliki dua lajur, lajur kanan 

hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang menyalib. Beberapa istilah lajur adalah 

sebagai berikut. 

a. Lajur Tunggu 

adalah lajur khusus sebelum bukaan separator yang berfungsi sebagai tempat 

kendaraan menunggu sebelum melakukan perpindahan jalur. 

b. Lajur percepat 

adalah lajur khusus setelah bukaan separator yang berfungsi untuk 

menyesuaikankecepatan kendaraan pada saat menggabung dengan lajur cepat atau 

lambat. 

c. Lajur Perlambat 

adalah lajur untuk memperlambat kendaraan sebelum membelok ke kiri atau 

membelok ke kanan, biasanya diterapkan pada jalan dengan kecepatan rencanayang 

tinggi. 

d. Taper 

adalah bagian dari lajur jalan yang menyerong yang berfungsi untuk mengarahkan 

lalulintas pindah lajur. 

e. Lajur Khusus Bus 

adalah lajur yang secara khusus dipergunakan oleh bus baik secara paruh waktu 

maupun purna waktu yang dilengkapi dengan marka jalan lambang. 

2.5.2   Alinyement  Jalan 

konfigurasi dari alinyement jalan yang ada sangat erat hubungannya dengan 

kecepatan kendaraan. Alinyement dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

a. Alinyement horizontal yaitu garis proyeksi sumbu jalan yang diasumsikan tegak lurus 

atau sejajar dengan bidang gambar. 

b. Alinyement vertikal yaitu seakan-akan jalan itu naik dan turun atau tegak lurus bidang 

gambar. 

2.6      Jalan Bermedian 

Adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan 

konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan 

meningkatkan keselamatan lalu lintas.  
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Gambar 2.10 Jalan bermedian 

Sumber : (Cri, 2010) 

 

2.6.1   Fungsi Median 

Pada arus lalu lintas yang tinggi seringkali dibutuhkan median guna memisahkan 

arus lalu lintas yang berlawanan arah. Jadi median adalah jalur yang terletak ditengah 

jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah. 

Menurut (Sukirman, 1994) secara garis besar fungsi median jalan adalah : 

1. Menyediakan daerah netral yang cukup lebar bagi pengemudi dalam mengontrol 

kendaraan pada saat darurat. 

2. Menyediakan jarak yang cukup untuk mengurangi kesilauan terhadap lampu besar 

dari kendaraan yang berlawanan arah. 

3. Menambah rasa kelegaan, kenyamanan, dan keindahan bagi pengemudi  

4. Mengamankan kebebasan samping tiap arah lalu lintas. 

Untuk memenuhi keperluan-keperluan tersebut diatas, maka median serta batas-

batasnya harus nyata oleh setiap mata pengemudi baik disiang hari maupun malam hari 

serta segala cuaca dan keadaan. Lebar median berfariasi antara 1,0-12 meter. 

Median dengan lebar  5 meter sebaiknya ditinggikan dengan kereb atau dilengkapi 

dengan pembatas agar tidak dilanggar kendaraan. Semakin lebar median semakin baik 

bagi lalu lintas tetapi semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Jadi biaya yang tersedia 

dan fungsi jalan sangat menentukan lebar yang dipergunakan. 
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2.6.2   Jalur Tepi Median 

Disamping median terdapat apa yang disebut dengan jalur tepi median, yaitu jalur 

yang terletak berdampingan dengan median (pada ketinggian yang sama dengan 

perkerasan).  

Jalur tepi median ini berfungsi untuk mengamankan kebebasan samping dari arus 

lalu lintas.Lebar jalur tepian median bervariasi antara 0,25 – 0,75 meter dan dibatasi 

dengan marka berupa garis putih menerus. 

2.6.3 Bentuk Median 

Berbagai bentuk median yang digunakan seperti : 

1. Jalur hijau 

Jalur hijau yang mempunyai lebar antara 2 sampai 20 meter atau lebih sepanjang 

ruangnya tersedia. 

2. Pulau jalan yang dilengkapi dengan kereb 

3. Beton pemisah 

2.6.4 Jalur dan Lajur Lalu Lintas 

Menurut Sukirman (1994), Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perkerasan 

jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa 

lajur kendaraan. Lajur lalu lintas yaitu bagian dari jalur lalu lintas yang khusus 

diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan dalam satu arah. Lebar lalu 

lintas merupakan bagian jalan yang paling menentukan lebar melintang jalan secara 

keseluruhan.Besarnya lebar jalur lalu lintas hanya dapat ditentukan dengan pengamatan 

langsung di lapangan.   

2.6.5 Kereb 

Kereb sebagai batas antara jalur lalu-lintas dan trotoar berpengaruh terhadap 

dampak hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan.Kapasitas jalan dengan kereb 

lebih kecil dari jalan dengan bahu . (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

Menurut Sukirman (1994), kereb adalah penonjolan/peninggian tepi perkerasan 

atau bahu jalan yang dimaksudkan untuk keperluan drainase, mencegah keluarnya 

kendaraan dari tepi perkerasan dan memberikan ketegasan tepi pekerasan. Pada 

umumnya kereb digunakan pada jalan-jalan di daerah pertokoan, sedangkan untuk jalan-

jalan antar kota kereb digunakan jika jalan tersebut direncanakan untuk lalu lintas dengan 

kecepatan tinggi apabila melintasi perkampungan.  
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Gambar 2.11 Kereb pada jalan 

Sumber : (Linke, 2012) 

2.6.6 Trotoar 

Menurut Sukirman (1994), Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan 

jalur lalu lintas yang khususnya dipergunakan untuk pejalan kaki (pedestrian). Untuk 

kenyamanan pejalan kaki maka trotoar harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh 

struktur fisik berupa kereb. 

 

Gambar 2.12 Trotoar 

Sumber : (Infiniferro, 2017) 
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2.6.7 Bahu Jalan 

Menurut Sukirman (1994), bahu jalan (shoulder) adalah jalur yang terletak 

berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai : 

1. Ruangan tempat berhenti sementara kendaraan, 

2. Ruangan untuk menghindari diri dari saat-saat darurat untuk mencegah kecelakaan,  

3. Ruangan pembantu pada saat mengadakan perbaikan atau pemeliharaan jalan, 

4. Memberikan dukungan pada konstruksi perkerasan jalan dari arah samping. 

 

Gambar 2.13 Bagian-bagian potongan jalan 

Sumber : (Homint, 2018) 

2.6.8 Keselamatan 

Dengan median jumlah kecelakan lalu lintas menurun secara signifikan, dan dapat 

diturunkan lagi dengan langkah sebagi berikut: 

1. Bila lebar median cukup dapat menanam tanaman semak semak yang biasa 

meredam kecepatan kendaraan yang lepas kendali serta mengurangi silau cahaya 

lampu pada malam hari yang datang dari depan. 

2. Penambahan kerb pada jalan dalam kota untuk mengendalikan kendaraan yang 

lepas kendali. 

3. Penghalang silau cahaya lampu pada malam hari 

4. Beton pemisah yang tinggi untuk membatasi kendaraan yang lepas kendali masuk 

ke lajur lawan.  

2.6.9 Kondisi Geometrik Jalan 

Geometrik merupakan membangun badan jalan raya diatas permukaan tanah baik 

secara vertikal maupun horizontal dengan asumsi bahwa badan/ bentuk permukaan bumi 

adalah tidak rata. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang baik antara waktu dan 

ruang menurut kebutuhan kendaraan yang bersangkutan, menghasilkan bagian-bagian 

jalan yang memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, serta nilai efisiensi yang 
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optimal. Dalam membangun jalan raya itu dipengaruhi oleh topografi, sosial, ekonomi dan 

masyarakatnya. 

Kondisi geometrik jalan akan mempengaruhi kinerja jalan tersebut dalam melayani 

lalu lintas yang ada. Pengaruh yang diakibatkan oleh kondisi geometrik jalan berupa 

faktor-faktor penyesuaian terhadap kecepatan arus bebas dan kapasitas segmen jalan 

yang ditinjau.  

2.7    Jalan Perkotaan 

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997, segmen jalan didefinisikan 

sebagai panjang jalan yang terletak diantara serta tidak dipengaruhi oleh simpang 

bersinyal atau simpang bersinyal utama, dan mempunyai karakteristik yang sama 

sepanjang jalan. 

Indikasi penting tentang daerah perkotaan adalah karakteristik arus lalu lintas 

puncak pada pagi dan sore hari, secara umum lebih tinggi dan terdapat perubahan 

komposisi lalu lintas dengan presentasi kendaraan pribadi dan sepeda motor yang lebih 

tinggi, dan presentasi truk berat yang lebih rendah dalam arus lalu lintas. 

 

Gambar 2.14 Jalan perkotaan 

Sumber : (Barobasi, 2012) 

2.7.1   Arus dan Komposisi Lalu Lintas 

Nilai arus lalu lintas (Q) mencermikan komposisi lalu lintas, dengan menyatakan 

arus dalam satuan mobil penumpang (smp). Semua nilai arus lalu lintas (per arah dan 

total) di ubah menjadi satuan mobil penumpang(smp),dengan menggunakan ekivalensi 

mobil penumpang (emp) yang diturunkan secara empiris untuk tiap kendaraan. 
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Ekivalensi mobil penumpang (emp) untuk masing-masing tipe kendaraan 

tergantung pada tipe jalan dan arus lalu lintas total yang dinyatakan dalam 

kendaraan/jam, dapat dilihat pada table dibawah ini: 

Tabel 2.12 Emp Untuk Jalan Perkotaan Tak Terbagi. 

Tipe jalan: 

Jalan tak 

terbagi 

Arus lalu lintas 

total dua arah 

(kend/jam) 

emp 

HV MC 

Lebar jalur lalu lintas 𝑾𝒄 (m) 

≤ 𝟔 > 6 

Dua jalur tak 

terbagi ( 2/2 

UD) 

0-1800 

≥1800 

1,3 

1,2 

0,50 

0,35 

0,40 

0,25 

Empat jalur tak 

terbagi ( 4/2 

UD) 

0-3700 

≥3700 

1,3 

1,2 

0,40 

0,25 

Sumber : Manual Kapasistas Jalan Indonesia, 1997 

Tabel 2.13 Emp Untuk Jalan Perkotaan Terbagi dan Satu Arah 

Tipe jalan : Jalan 

satu arah dan jalan 

terbagi 

Arus lalu lintas per 

jalur  

(kend/jam) 

emp 

 

HV 

 

MC 

Dua jalur satu arah 

(2/1)dan empat lajur 

terbagi (4/2D) 

0-1800 

≥1800 

1,3 

1,2 

0,40 

0,25 

Tiga jalur satu arah 

(3/1) dan Enam lajur 

terbagi (6/2D) 

0-3700 

≥3700 

1,3 

1,2 

0,40 

0,25 

Sumber :  Manual kapasita jalan Indonesia, 1997. 

2.8    Hambatan Samping 

Merupakan Interaksi antara arus lalulintas dan kegiatan disamping jalan yang 

meyebabkan pengurangan terhadap arus jenuh. Hambatan samping merupakan salah 

satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas ruas  jalan. 

Hambatan samping dapat berupa: 

a. Pejalan kaki 

b. Kendaraan parker/berhenti 

c. Kendaraan keluar atau masuk dari sisi jalan  

d. Kendaraan bergerak lambat 
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Hambatan samping ini dapat mempengaruhi kinerja pelayanan jalan antara lain 

dapat menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan kendaraan yang akan dilewati 

hambatan samping tersebut. 

Menurut Oglesby salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penurunan 

kapasitas adalah adanya lajur lalu lintas dan bahu jalan yang sempit atau halangan 

lainnya pada kebebasan samping. 

Hambatan samping yang terutama berpengaruh terhadap kapasitas dan kinerja jalan 

perkotaan adalah: 

Pejalan kaki                =  Bobot 0,5 

Angkutan umum dan kendaraan lain berhenti     = Bobot 1,0 

Kendaraan lambat bobot            = Bobot 0,4 

Kendaraan keluar masuk dari lahan disamping jalan  = Bobot 0,7  

Kelas Hambatan samping adalah rekuensi kejadian hambatan samping di cacah 

dalam rentang 200 m ke kiri dan kanan potongan melintang yang diamati kapasitasnya 

lalu dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Frekuensi kejadian terbobot menentukan 

kelas hambatan samping. 

Tabel 2.14 kelas hambatan samping untuk jalan perkotaan. 

Kelas Hambatan 

Samping (SFC) 

Kode Jumlah berbobot 

kejadian per 

200m per jam 

(dua sisi) 

Kondisi khusus 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi  

Sangat Tinggi 

VL 

L 

M 

H 

VH 

<100 

100-299 

300-499 

500-899 

900 

Daerah pemukiman; jalan samping tersedia 

Daerah permukiman; beberapa angkutan umum 

dsb 

Daerah industry; beberapa took sisi jalan 

Daerah komersial; aktifitas sisi jalan tinggi 

Daerah komersial; aktifitas pasar sisi jalan 

Sumber: Manual kapasita jalan Indonesia, 1997. 

2.9   Peneliti Sebelumnya 

Adina Sari Lubis,  Zulkarnain A. Muis, Triana Nasution dalam jurnal ilmu dan 

terapan bidang teknik sipil mengambil judul tentang Pemodelan Hubungan Parameter 

Karakteristik Lalu Lintas  pada Jalan Tol Belmera.  

Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa 

distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama diwilayah yang 
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tingkat perkembangannya sudah tinggi. Di wilayah Sumatera Utara pembangunan jalan 

tol pertama kali dilakukan pada tahun 1986, yaitu pembangunan Jalan Tol Belmera. Jalan 

Tol Belmera merupakan singkatan dari BelawanMedan-Tanjung Morawa. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari PT. Jasa Marga Cabang Belmera, peningkatan volume lalu lintas 

pada Jalan Tol Belmera dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mencapai lebih dari 

10% setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas pada jalan tol akan 

menimbulkan kelebihan kapasitas apabila tidak dilakukan pengontrolan. Terjadinya 

kelebihan kapasitas pada ruas jalan tol akan mempengaruhi kinerja lalu lintas yang 

tentunya akan berdampak langsung terhadap tingkat kenyamanan dan keamanan dari 

pengguna jalan  tol. 

2.9.1   Hasil dan Analisa 

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei lalu lintas selama 2 (dua) hari 

berturut-turut, dapat dilihat bahwa kendaraan Golongan I mendominasi aktivitas lalu lintas 

yaitu lebih dari 80% dengan angka kecepatan rata-rata tertinggi yaitu diatas 80 km/jam, 

kemudian diikuti oleh kendaraan Golongan II, Golongan III, Golongan IV dan Golongan V. 

Untuk arah Exit Gate Tanjung Morawa, hubungan matematis kecepatan-kepadatan, 

volume-kepadatan Dan volume-kecepatan ketiganya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Dengan menjabarkan persamaan matematis tersebut kemudian diperoleh 

parameter karakteristik arus lalu lintas untuk setiap model seperti pada Tabel 2. 

Menggunakan persamaan matematis pada Tabel 1 maka diperoleh grafik hubungan 

parameter karakteristik lalu lintas pada Jalan Tol Belmera untuk arah Exit Gate Tanjung 

Morawa pada Gambar 1. 

Tabel 2.15 Hubungan matematis antara kecepatan-kepadatan, volume-kepadatan dan                                                          

volumekecepatan untuk Model Greenshields, Greenberg dan Underwood 

Model Greenshields Greenberg Underwood 
 

S-D S= 97,709-5,913 D S = 98,100 -16,700 Ln D Ln S = 4,599 – 0,073 D 
 

V-D 
 

V = 97,709 D - 5,913 𝐷2 V = 98,100 D – 16,700 DLn D V= 99,385 De −0,079D 

V-S V = 16,524 S - 0,169 𝑆2 
 

V = 355,758 Se  −0,059S 
 

V= 63,002 – 13,699 S Ln S 
 

Sumber : (Lubis, Muis, & Nasution, 2016) 
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Tabel 2.16 Parameter karakteristik arus lalu lintas 

Model Vm (smp/jam) Sm (km/jam) Dm (smp/km) Sf Dj 
 

Greenshields 403,639 48,855 8,262 97,709 16,524 

Greenberg 2218,238 16,949 130,876 ∞ 355,758 

Underwood 500,726 36,552 13,699 99,385 ∞ 

Sumber : (Lubis, Muis, & Nasution, 2016) 

Tabel 2.17 Nilai koefisien determinasi (𝑹𝟐) hubungan matematis parameter lalu lintas 

untuk model Greenshields, Greenberg dan Underwood 

Model Greenshields Greenberg Underwood 

 

S-D 0,365300 0,37470 0,367600 

 

V-D 0,889944 0,89242 0,890639 

 

V-S -1,524430 -1,97932 -1,490380 

Sumber : (Lubis, Muis, & Nasution, 2016) 
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Gambar 2.15 Grafik hubungan matematis antara kecepatan (S) - kepadatan (D) - volume (V) 

pada arah Exit Gate Tanjung Morawa 

Sumber : (Lubis, Muis, & Nasution, 2016) 
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Dengan menggunakan hubungan KecepatanKepadatan (S-D) sebagai kalibrasi 

awal untuk menentukan hubungan matematis ketiga parameter karakteristik lalu lintas, 

maka model Geenberg merupakan model yang cocok untuk ruas Jalan Tol Belmera pada 

arah Exit Gate Tanjung Morawa. 

Untuk Arah Entrance Gate Tanjung Morawa, hubungan matematis ketiganya dapat 

dilihat  pada Tabel 4. Dengan menjabarkan persamaan matematis tersebut kemudian 

diperoleh parameter karakteristik arus lalu lintas untuk setiap model seperti pada Tabel 5. 

Menggunakan persamaan matematis pada Tabel 4 maka diperoleh grafik hubungan 

parameter lalu lintas pada Jalan Tol Belmera dengan arah Entrance Gate Tanjung 

Morawa pada Gambar 2. Dengan menggunakan hubungan Kecepatan Kepadatan (S-D) 

sebagai kalibrasi awal untuk menentukan hubungan matematis ketiga parameter 

karakteristik lalu lintas, maka model Geenberg merupakan model yang cocok untuk ruas 

Jalan Tol Belmera pada arah Entrance Gate Tanjung Morawa. 

Tabel 2.18 Hubungan matematis antara Kecepatan-Kepadatan, Volume-Kepadatan dan   

VolumeKecepatan untuk Model Greenshields, Greenberg dan Underwood 

Model Greenshields Greenberg Underwood 
 

S-D S= 97,741 – 5,773 D S= 99,312 – 17,442 Ln D Ln S = 4,555 – 0,058 D 
 

V-D V = 97,741 D – 5,773 𝐷2 V= 99,312 D – 17,442 D LnD V = 95,107 D −0,059𝐷 
 

V-S V = 16,931 S – 0,173 𝑆2 
 

V= 297,033 Se  −0,075𝑆 
 

V= 78,533 S – 17,241 S LnS 
 

Sumber : (Lubis, Muis, & Nasution, 2016) 

Tabel 2.19 Parameter karakteristik arus lalu lintas 

Model Vm (smp/jam) Sm (km/jam) Dm (smp/km) Sf Dj 

Greenshields 413,7130 48,871 36,708 97,741 16,931 

Greenberg 1907,0203 17,452 109,272 ∞ 297,033 

Underwood 509,8390 36,708 13,889 99,783 ∞ 

Sumber : (Lubis, Muis, & Nasution, 2016) 
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Tabel 2.20 Nilai koefisien determinasi (𝑹𝟐) hubungan matematis parameter lalu lintas 

untuk model Greenshields, Greenberg dan Underwood 

Model Greenshields Greenberg Underwood 

S-D 0,757086 0,75945 0,75894 

V-D 0,974152 0,97450 0,97438 

V-S 0,482973 0,39928 0,48709 

Sumber : (Lubis, Muis, & Nasution, 2016) 
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V-S 

Gambar 2.16 Grafik hubungan matematis antara kecepatan (S) - kepdatan (D) – volume (V) 

pada arah entrance gate Tanjung Morawa 

Sumber : (Lubis, Muis, & Nasution, 2016) 

2.9.2   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Analisis Pemodelan Hubungan Parameter Karakteristik Lalu 

Lintas pada Jalan Tol Belmera, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Dari ketiga model yang diteliti (model  Greenshields, Greenberg dan Underwood), 

terlihat bahwa model Greenberg memberikan pendekatan terbaik pada Jalan Tol 

Belmera dengan nilai koefisien determinasi (R) pada hubungan matematis 

Kecepatan-Kepadatan (VS) sebagai berikut : 
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- 0,375  untuk arah Exit Gate Tanjung Morawa  

- 0,760  untuk arah Entrance Gate Tanjung  Morawa 

2. Berdasarkan model Greenberg diperoleh hubungan matematis antara parameter 

lalu lintas sebagai berikut : 

- Arah Exit Gate Tanjung Morawa:   

S = 98,100 -16,700 Ln D; V = 98,100 D - 16,700 DLn D; V = 355,758 Se −0,059S 

- Arah Entrance Gate Tanjung Morawa: 

S= 99,312 – 17,442 Ln D; V= 99,312 D - 17,442 D Ln D; V= 297,033 Se −0,057S 

3. Dengan arus lalu lintas yang masih stabil, kecepatan rata-rata pada saat jam 

puncak adalah 80,805 km/jam untuk arah Exit dan 80,647 km/jam untuk arah 

Entrance Gate Tanjung Morawa, dan servis volume lalu lintas tidak melebihi 75% 

dari kapasitas yaitu 1115,7 smp/jam untuk arah Exit dan 1169,53 smp/jam untuk 

arah Entrance Gate Tanjung Morawa, maka ditarik kesimpulan bahwa Jalan Tol 

Belmera memiliki tingkat pelayanan C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


