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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  
 
Dalam Proses Pengerjaan Landasan Teori Peneliti berpedoman pada 

materi – materi, perkembangan dan penelitian yang mendukung dalam pengerjaan 
ini. Oleh karena itu Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk mengerjakan 
penelitian ini. 

 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
NO Nama Peneliti 

Dan Tahun 
Judul 

Penelitian 
Permasalahan Hasil Penelitian 

1. Muhammad 
Fikri Tamam, 
Budi Arief, 
Andi 
Rahmah, 
2016 

Analisis 
Kinerja 
Simpang 
Bersinyal 
(Studi Kasus 
Jalan Tegar 
Beriman – 
Jalan Raya 
Bogor 

Pemilihan 
lokasi ini 
dikarenakan 
pada jam – jam 
tertentu sering 
terjadi antrian 
yang cukup 
Panjang 
sehingga 
sangat 
memungkinkan 
untukdilakukan 
penelitian 

Hasil perhitungan 
tingkat kejenuhan 
mencapai 0,935 
dan Tundaan 
diperoleh 64 
det/smp yang 
berarti simpang 
JL. Tegar Beriman 
– Jl. Raya Bogor 
termasuk dalam 
tingkat pelayanan 
F 
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NO Nama Peneliti 
Dan Tahun 

Judul 
Penelitian 

Permasalahan Hasil Penelitian 

2. Ali Alhadar, 
2011 

Analisis 
Kinerja Jalan 
Dalam Upaya 
Mengatasi 
Kmacetan 
Lalu Lintas 
Pada Ruas 
Simpang 
Bersinyal Di 
Kota Palu 

Di Kota Palu 
sering terjadi 
kemacetan lalu 
lintas pada jam 
– jam puncak 
salah satu 
penyebabnya 
adalah 
pertumbuhan 
kendaraan 
yang tinggi 
tidak 
diimbangi oleh 
pertumbuhan 
prasarana jalan 

Kemacetan lalu 
lintas terjadi 
akibat colume 
kendaraan 
mendekati 
kapasitas jalan 
sesuai dengan 
standar Manual 
Kapasitas Jalan 
Indonesia 
(M.K.J.I.), derajat 
kejenuhan Q < 
0,75 

3. Mochammad 
Rizky 
Kurniawan 
dan  
Wildany arif 
Ardian, 2017 

Evaluasi 
Kinerja 
Simpang 
Bersinyal Jl. 
Raya 
Jemursari – 
Jl. Jemur 
Andayani 
Dengan 
adanya 
Pembangunan 
Box Culvert 

Penyebab 
kemacetan 
pada 
persimpangan 
ini adalah 
adanya 
penyempitan 
jalan pada 
segmen Jalan 
Jemursari 
Barat menuju 
arah Jalan 
Ahmad Yani 

Tingkat penyalan 
pada puncak pagi 
hari kerja ialah E 
dengan tundaan 
simpang rata-rata 
50,02 det/smp, 
pada puncak siang 
memiliki tingkat 
pelayanan D 
dengan tundaan 
simpang rata-rata 
38,05 det/smp dan 
pada puncak sore 
memiliki tingkat 
pelayanan F 
dengan tundaan 
simpang rata-rata 
69,26 det/smp 
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2.2 Pengertian Transportasi & Persimpangan APILL 

Transportasi adalah suatu proses pemindahan objek melalu jalur 
perpindahan baik melalu prasarana udara, sungai laut, jalan raya, dan jalan rel. 
objek yang diangkut merupakan orang ataupun barang dengan menggunakan alat 
angkut serta system pengaturan dan kendali tertentu yakni adanya manajemen lalu 
lintas. Lalu lintas adalah prasarana yang dipergunakan untuk pindahnya 
kendaraan, manusia maupun barang yang merupakan jalan dan fasilitas 
pendukung lainnya. Transportasi darat merupakan unsur yang paling mendukung 
keberlangsungan sarana transportasi dan system ini menyebabkan kemacatan. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah 
prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 
pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

Pengertian APILL adalah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang sering 
kita sebut dengan lampu merah. Hal ini sah tertulis di UU no. 22/2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan 
harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu 
lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan 
masing-masing kelompok, pergerakan kendaraan agar bergerak secara bergantian 
sehingga tidak saling mengganggu antar arus yang ada. Lampu lalu lintas telah 
diadopsi di hamper semua kota di dunia ini, Lampu ini menggunakan warna yang 
diakui secara universal untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati 
yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.  

a. pertemuan atau persimpangan bercabang 3 (tiga), 
b. pertemuan atau persimpangan bercabang 4 (empat), 
c. pertemuan atau persimpangan bercabang banyak, 
d. bundaran (rotary intersection). 
e. Pembatasan belok (turn regulation). 

Pembatasan belok pada suatu simpang dimaksud untuk mengurangi 
jumlah konflik sehingga akan memperkecil tundaan dan meningkatkan kapasitas 
simpang.  
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Definisi persimpangan merupakan bagian yang terpisahkan dari jalan. 
Ketika berkendara di dalam kota, orang dapat melihat bahwa kebanyakan jalan di 
daerah perkotaan biasanya memiliki persimpangan. Persimpangan adalah simpul 
pada jaringan jalan di mana jalan-jalan bertemu dan lintasan kendaraan 
berpotongan. Pada persimpangan khususnya persimpangan sebidang terdapat 4 
jenis pergerakan arus lalu lintas yang dapat menimbulkan konflik, yaitu : 

a. Memotong (crossing) 
b. Memisah (diverging) 
c. Mengumpul (merging) 
d. Bergelombang (weaving) 

2.3 Jenis Simpang 

Menurut Direktorat Jendral Bina Marga dalam Manual Kapasitas Jalan 
Indonesia (1997), pemilihan jenis simpang untuk suatu daerah sebaiknya 
berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan keselamatan lalu lintas, dan 
pertimbangan lingkungan. 

Menurut Morlok (1988), jenis simpang berdasarkan cara pengaturannya 
dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 

1. Simpang Jalan tanpa sinyal, yaitu simpang yang tidak memakai sinyal 
lalu lintas. Pada simpang ini pemakai jalan harus memutuskan apakah 
mereka cukup aman untuk melewati simpang atau harus berhenti 
dahulu sebelum melewati simpang tersebut, 

2. Simpang Jalan dengan sinyal, yaitu pemakai jalan dapat melewati 
simpang sesuai dengan pengoperasian sinyal lalu lintas. Jadi pemakai 
jalan hanya boleh lewat pada saat sinyal lalu lintas menunjukkan 
warna hijau pada lengasimpangnya 

Pengaturan simpang disusun berdasarkan kebutuhan arus dan tiap-tiap 
pendekat. Faktor besar kecilnya arus merupakan pertimbangan utama untuk 
menentukan jenis-jenis pengaturan, disamping tentunya pertimbangan masalah 
dana yang tersedia, karena jumlah arus yang besar akan menyebabkan tundaan 
yang berlebihan akibat distribusi kesempatan jalan yang tidak merata pada setiap 
bagian, dan meningkatnya angka kecelakaan. 
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Sebaliknya pengaturan simpang yang tidak tepat juga akan menyebabkan 
jumlah tundaan meningkat, pemborosan fasilitas, dan meningkatnya 
kecenderungan pengemudi untuk melanggar. 

2.4 Macam – Macam Simpang 

Menurut Hariyanto (2004), dilihat dari bentuknya ada 2 (dua) macam 
jenis persimpangan, yaitu : 

1. pertemuan atau persimpangan jalan sebidang, merupakan pertemuan 
dua ruas jalan atau lebih secara sebidang (tidak saling bersusun). 

a. pertemuan atau persimpangan bercabang 3 (tiga), 
b. pertemuan atau persimpangan bercabang 4 (empat), 
c. pertemuan atau persimpangan bercabang banyak, 
d. bundaran (rotary intersection). 

 
Bundaran merupakan pulau di tengah-tengah simpang yang lebih 
tinggi dari permukaan jalan rata-rata, dan bukan berupa garis 
marka, sehingga secara nyata tidak ada kendaraan yang akan 
melewatinya. Pengemudi yang memasuki simpangbegitu melihat 
adanya bundaran di tengah sudah akan terkondisi untuk 
memperlambat laju kendaraanya. Selain itu bundaran dapat 
berfungsi mengarahkan dan melindungi kendaraan belok kanan. 

 
e. Pembatasan Belok (Turn Regulation). 

Pembatasan belok pada suatu simpang dimaksud untuk 
mengurangi jumlah konflik sehingga akan memperkecil tundaan 
dan meningkatkan kapasitas simpang. Terdapat beberapa cara 
untuk mengurangi jumlah konflik dengan pembatasan belok, 
antara lain: 
 
 Larangan Belok Kiri Alasan diterapkannya larangan 
belok kiri karena akan terjadi konflik dengan pejalan kaki 
sehingga kendaraan harus berhenti yang mengakibatkan 
kendaraan di belakang ikut terhenti, 
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 Larangan belok kanan, kendaraan yang belok ke kanan 
harus menunggu Gap yang cukup lama karena arus kendaraan 
arah lurus dengan arah yang berlawanan cukup besar sehingga 
akan menghambat kendaraan di belakangnya. 
Untuk mencapai arah tujuan yang dimaksud yakni arah ke kanan 
kendaraan harus menenpuh arus lurus sampai pada suatu tempat 
yang dipandang aman dan pengaruh simpang kemudian berputar 
arah dan kembali menuju simpang baru kemudian belok ke kiri. 
 

2. Pertemuan atau persimpangan jalan tidak sebidang, merupakan 
persimpangan dimana dua ruas jalan atau lebih saling bertemu tidak 
dalam satu bidang tetapi salah satu ruas berada di atas atau di bawah 
ruas jalan yang lain. 

Hal yang perlu diingat bahwa keputusan pembuatan simpang tidak 
sebidang merupakan keputusan yang terintegrasi antara simpang satu dengan 
simpang yang lain dalam satu wilayah. Kajian tentang kelayakan penerapan 
simpang tidak sebidang pada suatu tempat tidak dapat berlaku tunggal hanya pada 
simpang yang ditinjau melainkan harus pula dikaji dampaknya pada simpang yang 
berdekatan dalam satu wilayah. Apabila perencanaan simpang ini menafikan 
simpang yang lain maka boleh jadi kelancaran arus pada simpang tersebut justru 
akan menyebabkan kemacetan pada simpang lainnya karena terjadinya tambahan 
arus demand pada suatu pendekat yang berlebihan. 

2.5 Karakteristik Simpang 

Menurut Hariyanto (2004), dalam perencanaan suatu simpang, 
kekurangan dan kelebihan dari simpang bersinyal dan simpang tak bersinyal harus 
dijadikan suatu pertimbangan. Adapun karakteristik simpang bersinyal 
dibandingkan simpang tak bersinyal adalah sebagai berikut : 

1. Kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat ditekan apabila tidak terjadi 
pelanggaran lalu lintas;  

2. Kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat ditekan apabila tidak terjadi 
pelanggaran lalu lintas; 

3. lampu lalu lintas lebih memberi aturan yang jelas pada saat melalui 
simpang; 
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4. simpang bersinyal dapat mengurangi konflik yang terjadi pada simpang, 
terutama pada jam sibuk; 

5. pada saat lalu lintas sepi, simpang bersinyal menyebabkan adanya 
tundaan yang seharusnya tidak terjadi. 

 
Kriteria bagi persimpangan yang sudah harus menggunakan APILL 

adalah: (UU No. 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan). 
 

1. Arus minimal lalu lintas yang menggunakan rata-rata diatas 750 
kendaraan/jam selama 8 jam dalam sehari; 

2. Bila waktu menunggu/tundaan rata-rata kendaraan di persimpangan telah 
melampaui 30 detik; 

3. Persimpangan digunakan oleh rata-rata lebih dari 175 pejalan kaki/jam 
selama 8 jam dalam sehari; 

4. Sering terjadi kecelakaan pada persimpangan yang bersangkutan; 
5. Merupakan kombinasi dari sebab-sebab yang disebutkan di atas (UU no. 

22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan) 
6. Jenis APILL 
7. Lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan. Susunan lampu tiga warna 

adalah cahaya berwarna merah, kuning dan hijau; 
8. Lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki. 

Susunan lampu dua warna adalah cahaya berwarna merah dan hijau; 
9. Lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai 

jalan. Lampu itu berwarna kuning atau merah (UU No. 22/2009 tentang 
Lalu lintas dan Angkutan Jalan) 
 

2.6 Pengendalian Simpang 

Menurut Wibowo, dkk., (cit., Atisusanti, 2009), sesuai dengan kondisi 
lalu lintasnya, dimana terdapat pertemuan jalan dengan arah pergerakan yang 
berbeda, simpang sebidang merupakan lokasi yang potensial untuk menjadi titik 
pusat konflik lalu lintas yang bertemu, penyebab kemacetan, akibat perubahan 
kapasitas, tempat terjadinya kecelakaan, konsentrasi para penyeberang jalan atau 
pedestrian. Masalah utama yang saling mengkait di persimpangan adalah : 

1. Volume dan kapasitas, yang secara langsung mempengaruhi hambatan, 
2. Desain geometrik, kebebasan pandangan dan jarak antar persimpangan, 
3. Kecelakaan dan keselamatan jalan, kecepatan, lampu jalan, 
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4. Pejalan kaki, parkir, akses dan pembangunan yang sifatnya umum. 
 
 Menurut Abubakar, dkk., (1995), sasaran yang harus dicapai pada 

pengendalian persimpangan antara lain adalah : 
1. Mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang 

disebabkan oleh adanya titik-titik konflik seperti : berpencar (diverging), 
bergabung (merging), berpotongan (crossing), dan bersilangan (weaving), 

2. Menjaga agar kapasitas persimpangan operasinya dapat optimal sesuai 
dengan rencana, 

3. Harus memberikan petunjuk yang jelas dan pasti serta sederhana, dalam 
mengarahkan arus lalu lintas yang menggunakan persimpangan. 

 
2.7 Pengaturan Lampu Lalu Lintas (APILL) 

 Koordinasi atau pengaturan lampu lalu lintas dalam hal ini juga dapat 
disebut sinyal pada persimpangan dalam manajemen lalu lintas sangat penting 
artinya dan besar dampaknya terhadap arus lalu lintas. Pengaturan lampu lalu 
lintas berupa pengaturan waktu hijau (green time), waktu antar hijau (intergreen), 
waktu kuning (amber time), dan waktu siklus (cycle time). Sedangkan koordinasi 
lampu lalu lintas berupa koordinasi awal waktu hijau antara lampu lalu lintas pada 
suatu persimpangan dengan awal waktu hijau pada persimpangan waktu hijau 
berikutnya, sehingga sebagian besar kendaraan dapat melewati persimpangan 
tanpa berhenti. Adapun lampu lalu lintas secara umum mempunyai dampak positif 
dari segi keamanan lalu lintas, kapasitas jalan, ekonomi, dan lingkungan 
(Munawar, 2009). Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) menjelaskan 
bahwasanya sinyal (APILL) digunakan dengan alasan sebagai berikut: 1. Untuk 
menghindari kemacetan sebuah simpang oleh arus yang berlawanan, sehingga 
kapasitas simpang dapat dipertahankan selama keadaan lalu lintas puncak. 2. 
Untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang disebabkan tabrakan antara kendaraan 
- kendaraan yang berlawanan arah. Pemasangan sinyal dengan 18 alasan 
keselamatan umumnya diperlukan bila kecepatan kendaraan yang mendekati 
simpang sangat tinggi atau jarak pandang terhadap gerakan - gerakan yang 
berlawanan tidak memadai yang disebabkan oleh bangunan atau tumbuh -
`tumbuhan yang dekat pada sudut - sudut simpang. 3. Untuk mempermudah 
menyeberangi jalan utama bagi kendaraan dan atau pejalan kaki dari jalan minor. 
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2.8 Prinsip APILL 

Menurut G.R Wells dalam bukunya yang berjudul “ Traffic Engineering “ 
dikatakan bahwa persimpangan menempati proporsi utama dalam hal hambatan 
perjalanan.Oleh karena itu,perbaikan persimpangan akan mengurangi hambatan 
dan meningkatkan kapasitas dan tentu saja akan mengurangi kecelakaan.Sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa persimpangan merupakan factor penting dalam 
kelancaran lalu lintas yang harus diperhatikan.Ada beberapa system pengendalian 
persimpangan yang mungkin diterapkan,salah satunya adalah dengan 
menggunakan APILL.. 

Dalam buku “Rekayasa Lalu Lintas (1999) dan buku “Menuju Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib” yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral 
Perhubungan Darat.Hal lain yang diungkapkan adalah bahwa lalu lintas pada 
suatu persimpangan yang diatur dengan APILL harus memenuhi aturan yang 
disampaikan oleh isyarat lampu tersebut.Kebehasilan dari pengaturan ini 
ditentukan dengan berkurangnya penundaan waktu untuk melalui persimpangan 
dan berkurangnya angka kecelakaan pada  persimpangan yang bersangkutan. 

Pengendalian persimpangan APILL dapat dilakukan dengan cara-cara 
sebagai berikut : 

 Waktu tetap 

 Dipengaruhi oleh arus lalu lintas 
 Koordinasi antar APILL 

 Pengendalian daerah secara terpadu 
 

Tujuan APILL 
a. mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak, dan 
b. mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antar kendaraan dari arah   

yang berlawanan. 
 

Prinsip pengaturan menggunakan APILL adalah dengan cara 
meminimalkan konflik baik konflik primer maupun konflik sekunder.  
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Gambar 2.1 Konflik Primer Dan Konflik Sekunder Pada Simpang APILL 4 
Lengan 

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 
 

1. Pergerakan arus lurus dapat dipisahkan dari pergerakan belok kanan 
pada pendekat terlawan. Hal ini akan meningkatkan keselamatan, tetapi 
menambah jumlah fase sehingga akan menurunkan kapasitas. 

2. Arus keberangkatan dari satu pendekat dapat memiliki arus terlawan dan 
arus terlindung pada fase yang berbeda. Hal ini dapat diaplikasikan pada 
kondisi arus belok kanan suatu pendekat yang berlawanan sangat 
banyak. Upaya ini dapat meningkatkan kapasitas dan atau keselamatan 
lalu lintas. 

3. Untuk memenuhi aspek keselamatan, lampu isyarat harus dilengkapi 
dengan:  
a. lampu kuning untuk memperingati arus yang sedang bergerak bahwa 

fase sudah berakhir, dan 
b. lampu merah semua untuk menjamin agar kendaraan terakhir pada 

fase hijau yang baru saja berakhir memperoleh waktu yang cukup 
untuk keluar dari area konflik sebelum kendaraan pertama dari fase 
berikutnya memasuki daerah yang sama. Waktu ini berguna sebagai 
waktu pengosongan ruang Simpang APILL antara dua fase. 
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Menjelaskan urutan perubahan isyarat pada sistem pengaturan APILL 
dua fase (fase 1 dan fase 2), meliputi s, WK, wAH, wM, wMS, dan wH. 

 
Gambar 2.2 Urutan Waktu Menyala Isyarat Pada Pengaturan APILL Dua 

Fase  
(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 

 
2.9 Tipical Simpang APILL dan Sistem Pengaturan 

Persimpangan harus merupakan pertemuan dua atau lebih jalan yang 
sebidang. Petemuan dapat berupa Simpang 3 atau Simpang 4 dan dapat 
merupakan pertemuan antara tipe jalan 2/2TT, tipe jalan 4/2T, tipe jalan 6/2T, tipe 
jalan 8/2T, atau kombinasi dari tipe – tipe jalan tersebut (Gambar 2.3 dan Gambar 
2.4) 
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Gambar 2.3. Tipikal Geometri Simpang 4 
(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 

 

 

 
Gambar 2.4 Tipikal Geometri Simpang 3 

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 
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Analisis kapasitas untuk setiap pendekat dilakukan secara terpisah. Satu 

lengan simpang APILL dapat terdiri dari satu pendekat atau lebih (menjadi dua 
atau lebih sub – pendekat, termasuk pengaturan fasenya, lihat Gambar 2.5). Hal 
ini terjadi jika gerakan belok kanan dan atau belok kiri mendapat isyarat hijau 
pada fase yang berlainan dengan lalu lintas yang lurus, atau jika dipisahkan secara 
fisik oleh pulau – pulau jalan. Untuk masing – masing pendekat atau sub – 
pendekat, Lebar efektif (LE) ditetapkan dengan mempertimbangkan lebar 
pendekat pada bagian masuk dan pada bagian keluar Simpang APILL.  
 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 2.5. Pendekat dan Sub - Pendekat 

 (Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

 

2.10 Data Masukan Lalu Lintas 
 Data masukan lalu lintas diperlukan untuk dua hal, yaitu pertama data arus 

lalu lintas eksisting, dan kedua data arus lalu lintas rencana. Data lalu lintas 
eksisting digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja lalu lintas, berupa arus lalu 
lintas per jam eksisting pada jam – jam tertentu yang dievaluasi, misalnya arus 
lalu lintas pada jam sibuk pagi atau pada jam sibuk sore.  

Dalam survei perhitungan lalu lintas, kendaraan – kendaraan 
diklasifikasikan menjadi beberapa kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
seperti klasifikasi DSBM (1992) baik yang dirumuskan pada tahun 1992 maupun 
yang sesuai dengan klasifikasi Integrated Road Management System 
(IRMS).Pedoman ini mengkalsifikasikan kendaraan – kendaraan menjadi 4 kelas, 
yaitu SM, MP, KB, dan TKB seperti pada Tabel 2.10. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Jenis Kendaraan 

 Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
 
 Arus lalu lintas ,q, dinyatakan dalam smp per jam untuk satu atau lebih 

periode,misalnya pada periode jam puncak pagi, siang ,atau sore. q dikonversi dari 
satuan kendaraan per jam menjadi smp per jam dengan menggunakan nilai emp 
untuk masing – masing pendekat terlindung dan terlawan. Dalam satu pendekat 
kadang terdapat dua tipe pendekat yang berbeda pada masing – masing fasenya. 
Jika hal ini ditemui pada saat analisis, maka nilai emp yang digunakan juga 
menjadi dua, sesuai tipe pendekat masing-masing fase tersebut. Nilai emp untuk 
tiap jenis kendaraan pada tipe pendekat terlindung dan terlawan ditunjukkan 
dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Ekivalen Mobil Penumpang (emp) 

Tipe Kendaraan 
Emp 

Terlindung Terlawan 

LV 1,0 1,0 

HV 1,3 1,3 
MC 0,2 0,4 

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 
 

2.11 Penggunaan Isyarat 
 Perhitungan rinci nilai WAH dan WHH diperlukan saat analisis operasional 

dan perencanaan peningkatan, untuk keperluan praktis, nilai normal WAH dapat 
menggunakan nilai-nilai pada Tabel 2.3.  

NO  Klasifikasi kendaraan dan jenis – jenis kendaraannya 
1 LV Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 panjang tidak lebih dari 2,5m. 

 
2 HV Mobil penumpang (Sedan, Jeep, Station wagon, Opelet, Minibus, 

Mikrobus), Pickup, Truck kecil, dengan panjang tidak lebih dari 
atau sama dengan 5,5m. 
 

3 MC Bus dan Truck 2 sumbu, Truck 3 sumbu dan Truck kombinasi 
(Truck Gandengan dan Truck Tempelan, dengan panjang tidak 
lebih dari 18m. 
 



19 
 

Tabel 2.3. Nilai Normal Waktu Antar Hijau 

Ukuran Simpang 
Lebar jalan rata-rata Nilai normal WAH 

(M) (detik/fase) 

Kecil 6 - < 10 4 
Sedang 10 - < 15 5 

Besar ≤ 15 ≤ 6 
        (Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

 
WMS diperlukan untuk pengosongan area konflik dalam Simpang APILL 

pada akhir setiap fase. Waktu ini memberikan kesempatan bagi kendaraan terakhir 
(KBR pada Gambar 2.11) melewati garis henti pada akhir isyarat kuning sampai 
dengan meninggalkan titik konflik. Jarak ini adalah panjang lintasan 
keberangkatan (LKBR) ditambah panjang kendaraan berangkat (PKBR) sebelum 
kedatangan kendaraan pertama yang datang dari arah lain (KDT) pada fase 
berikutnya yang melewati garis henti pada awal isyarat hijau sampai dengan ke 
titik konflik yang sama dengan jarak lintasan LKDT. Jadi, WMS merupakan fungsi 
dari kecepatan dan jarak dari kendaraan yang berangkat dan yang datang dari garis 
henti masing-masing arah sampai ke titik konflik, serta panjang dari kendaraan 
yang berangkat (PKBR). Dalam hal waktu lintasan pejalan kaki (LPK) lebih lama 
ditempuh dibandingkan LKBR, maka LPK yang menentukan panjang lintasan 
berangkat.  

 

 
Gambar 2.6. Titik Konflik Kritis Dan Jarak Untuk Keberangkatan Dan 

Kedatangan  
(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 
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Titik konflik kritis pada masing-masing fase (i) adalah titik yang 
menghasilkan WMS terbesar. WMS per fase dipilih yang terbesar dari dua hitungan 
waktu lintasan, yaitu kendaraan berangkat dan pejalan kaki. Hitung menggunakan 
persamaan (2.1) 
  

Merah semua = Max − .................................................(2.1) 

keterangan:  
LEV, LAV, LPK : jarak dari garis henti ke titik konflik masing-masing untuk 

    kendaraan yang berangkat, kendaraan yang 
datang, dan pejalan      kaki, m. 

IEV    : panjang kendaraan yang berangkat, m  
VEV, VAV,  : kecepatan untuk masing-masing kendaraan berangkat,  

                kendaraan datang, dan pejalan kaki, m/det  
 

 Gambar 2.6. menunjukkan kejadian dengan titik-titik konflik kritis yang 
diberi tanda bagi kendaraan - kendaraan maupun para pejalan kaki yang 
memotong jalan. Nilai-nilai VKBR, VKDT, dan PKBR tergantung dari kondisi lokasi 
setempat. Nilai-nilai berikut ini dapat digunakan sebagai pilihan jika nilai baku 
tidak tersedia.  

 
VAV = 10m/det (kendaraan bermotor)  
VEV = 10m/det (kendaraan bermotor)  

  3m/det (kendaraan tak bermotor misalnya sepeda)  
  1,2m/det (pejalan kaki)  

IEV =  5m (LV atau HV)  
2m (MC atau UM) 

Apabila periode WMS untuk masing-masing akhir fase telah ditetapkan, 
maka waktu hijau hilang total (WHH) untuk Simpang APILL untuk setiap siklus 
dapat dihitung sebagai jumlah dari waktu-waktu antar hijau menggunakan 
persamaan (2.2).                          
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WHH=(WMS+WK)i................................................................(2.2) 

keterangan:  
WHH adalah waktu hijau hilang total, detik. 
WMS adalah waktu isyarat merah semua, detik. 
WK adalah waktu kuning, detik. 

Panjang waktu kuning pada APILL di kota-kota Indonesia biasanya 
ditetapkan 3,0 detik. Untuk Simpang APILL dengan area geometri yang luas dan 
kurang ideal, maka sebaiknya dihitung. 

 
2.12 Penentuan Waktu Isyarat 

Prosedur penentuan waktu isyarat meliputi enam tahap, yaitu: 1) 
penetapan tipe pendekat, 2) penentuan lebar pendekat efektif, 3) penetapan arus 
jenuh dasar, 4) penetapan arus jenuh yang disesuaikan, 5) menghitung rasio arus 
(rencana) terhadap arus jenuh, dan 6) menghitung waktu siklus serta waktu hijau 
yang merupakan waktu-waktu isyarat. 

 
2.13 Tipe pendekat 

Pada pendekat dengan arus lalu lintas yang berangkat pada fase yang 
berbeda, maka analisis kapasitas pada masing-masing fase pendekat tersebut 
harus dilakukan secara terpisah (misal, arus lurus dan belok kanan dengan lajur 
terpisah). Hal yang sama pada perbedaan tipe pendekat, pada satu pendekat yang 
memiliki tipe pendekat, baik terlindung maupun terlawan (pada fase yang 
berbeda), maka proses analisisnya harus dipisahkan berdasarkan ketentuan-
ketentuannya masing-masing. Gambar 2.7. di bawah ini memberikan ilustrasi 
dalam penentuan tipe pendekat, apakah terlindung (P) atau terlawan (O). 
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Gambar 2.7. Ilustrasi Dalam Penentuan Tipe Pendekat, Apakah 
Terlindung (P) Atau Terlawan (O). 

2.14 Arus jenuh dasar, Jo 

Arus jenuh (S, smp/jam) adalah hasil perkalian antara arus jenuh dasar 
(S0) dengan faktor-faktor koreksi untuk penyimpangan kondisi eksisting terhadap 
kondisi ideal. S0 adalah S pada keadaan lalu lintas dan geometrik yang ideal, 
sehingga faktor-faktor koreksi untuk S0 adalah satu. S dapat dihitung 
menggunakan persamaan (2.3). 

 
S0=600 x We   smp/jam ………..…………..(2.3) 
Keterangan :  
FSF      : Faktor koreksi arus jenuh akibat adanya gangguan samping   
FCS : Faktor koreksi arus jenuh akibat ukuran kota (jumlah penduduk)  
FG        : Faktor koreksi arus jenuh akibat kelandaian jalan   
FP     : Faktor koreksi arus jenuh akibat adanya kegiatan perparkiran dekat 

dengan  lenganpersimpangan  
FLT : Faktor koreksi arus jenuh akibat adanya pergerakan belok kiri   
FRT : Faktor koreksi arus jenuh akibat adanya pergerakan belok kanan  
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Tabel 2.4. Faktor Koreksi Arus Jenuh Akibat Adanya Gangguan Samping 
(FSF). 

Tipe 
Lingkungan 

Hambatan 
Samping 

Tipe 
Fase 

Rasio kendaraan tak bermotor 
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 ≥0,25 

Komersial  
 
(COM) 

Tinggi 
 
Sedang 
 
Rendah 

Terlawan 
Terlindung 
Terlawan 
Terlindung 
Terlawan 
Terlindung 
 

0,93 
0,93 
0,94 
0,94 
0,95 
0,95 

0,88 
0,91 
0,89 
0,92 
0,90 
0,93 

0,84 
0,88 
0,85 
0,89 
0,86 
0,90 
 

0,79 
0,87 
0,80 
0,88 
0,81 
0,89 

0,74 
0,85 
0,75 
0,86 
0,76 
0,87 
 

0,70 
0,81 
0,71 
0,82 
0,72 
0,83 

Permukiman 
(RES) 

Tinggi 
 
Sedang 
 
Rendah 

Terlawan 
Terlindung 
Terlawan 
Terlindung 
Terlawan 
Terlindung 

0,96 
0,96 
0,97 
0,97 
0,98 
0,98 
 

0,91 
0,94 
0,92 
0,95 
0,93 
0,96 
 

0,86 
0,92 
0,87 
0,93 
0,88 
0,94 

0,81 
0,99 
0,82 
0,90 
0,83 
0,91 
 

0,78 
0,86 
0,79 
0,87 
0,80 
0,88 

0,72 
0,84 
0,73 
0,85 
0,74 
0,86 

Akses 
terbatas (RA) 

Tinggi/ 
Sedang/ 
Rendah 

Terlawan 
 
Terlindung 
 

1,00 
 
1,00 

0,95 
 
0,98 

0,90 
 
0,95 

0,85 
 
0,93 

0,80 
 
0,90 

0,75 
 
0,88 

        (Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997). 

Tabel 2.5 Faktor Koreksi Ukuran Kota (Fcs) 

Jumlah penduduk kota 
(Juta Jiwa) 

Faktor koreksi 
ukuran kota (Fcs) 

>3,0 
1,0 – 3,0 
0,5 – 1,0 
0,1 – 0,5 

<0,1 

1,05 
1,00 
0,94 
0,83 
0,82 

              (Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 
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Gambar 2.8 Faktor Koreksi Untuk Kelandaian (FG)  

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia). 
 

 
Gambar 2.9. Faktor Koreksi Untuk Pengaruh Parkir (FP) 

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 
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Gambar 2.10. Faktor Penyesuaian Untuk Pengaruh Belok Kiri (PLT)  
(Hanya Berlaku Untuk Pendekat Tipe P Tanpa Belok Kiri Langsung, 

Lebar Efektif Ditentukan Oleh Lebar Masuk)   

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia). 
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Gambar 2.11. Faktor Penyesuaian Untuk Belok Kanan (FRT) 

(Hanya Berlaku Untuk Pendekat Tipe P, Jalan Dua Arah, Lebar Efektif 
Ditentukan Oleh Lebar Masuk) 

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997). 
  

Untuk pendekat terlindung, So ditentukan oleh persamaan (2.4), sebagai 
fungsi dari lebar efektif pendekat.  

 S=So x FCS x FSF x FG x FP x FRT x FLT   smp/jam 
hijau...................…………..…………(2.4) 

Keterangan :  
So    = arus jenuh dasar, smp/jam 
Fcs  = faktor koreksi So terkait ukuran kota 
FSF = faktor koreksi So akibat kelandaian memanjang pendekat 
FP  = faktor koreksi Jo akibat adanya jarak garis henti pada mulut pendekat 

terhadap kendaraan yang parkir pertama 
FRT = faktor koreksi Jo akibat arus lalu lintas yang membelok ke kanan  
FLT = faktor koreksi Jo akibat arus lalu lintas yang membelok ke kiri   
 

  



27 
 

2.15 Arus Jenuh Yang Telah Disesuaikan, S 

 Nilai S ditentukan dengan menggunakan persamaan (2.3) di atas. Dalam 
perhitungannya, perlu diperhatikan jika suatu pendekat mempunyai isyarat hijau 
lebih dari satu fase, yang arus jenuhnya telah ditentukan secara terpisah, maka 
nilai arus jenuh kombinasi harus dihitung secara proporsional terhadap waktu 
hijau masing-masing fase. 

Contoh, jika suatu pendekat berisyarat hijau pada kedua fase 1 dan 2 dengan 
waktu hijau wH1 dan wH2 dan arus jenuh S1 dan S2, nilai kombinasi S1+2 
dihitung sebagai berikut: 
 

S1+2 

=
₁ × ₕ₁ ₂× ₕ₂

ₕ₁ ₕ₂
..................................................................................(2.5) 

 Jika salah satu dari fase tersebut adalah fase pendek, misalnya "waktu 
hijau awal", dimana satu isyarat pada pendekatmenyala hijau beberapa saat 
sebelum mulainya hijau pada arah yang berlawanan, disarankan untuk 
menggunakan hijau awal ini antara 1/4 sampai 1/3 dari total waktu hijau pada 
pendekat yang diberi waktu hijau awal.Perkiraan yang sama dapat digunakan 
untuk "waktu hijau akhir" dimana nyala hijau pada satu pendekatdiperpanjang 
beberapa saat setelah berakhirnya nyala hijau pada arah yang berlawanan. Lama 
waktu hijau awal dan akhir minimal 10 det. 

Contoh: Waktu hijau awal sama dengan 1/3 dari total waktu hijau dari 
pendekat dengan waktu hijau awal: 

  

S1+2 =  × S₁ ×  ×

S₂................................................................................(2.6) 
 

2.15.1 Rasio Arus Terhadap Arus Jenuh, FR 

Dalam menganalisis Rq/J perlu diperhatikan bahwa: 

a) Jika arus LTOR harus dipisahkan dari analisis,maka hanya arus lurus 
dan belok kanan saja yang dihitung sebagai nilai q.  

b) Jika WE = WK,maka hanya arus lurus saja yang masuk dalam nilai q.  

c) Jika pendekat mempunyai dua fase, yaitu fase kesatu untuk arus 
terlawan (O) dan fase kedua untuk arus terlindung (P), maka arus 
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gabungan dihitung dengan pembobotan seperti proses perhitungan arus 
jenuh pada sub-bab 2.6.4. 

 
FR dihitung menggunakan persamaan (2.7) berikut ini: 
 

FR =  ....................................................................................................(2.7) 

 
2.15.2 Waktu hijau dan Waktu siklus 

 Waktu isyarat terdiri dari waktu siklus (s) dan waktu hijau (WH). Tahap 
pertama adalah penentuan waktu siklus untuk sistem kendali waktu tetap yang 
dapat dilakukan menggunakan rumus Webster (1966). Rumus ini bertujuan 
meminimumkan tundaan total. Tahap selanjutnya adalah menetapkan waktu hijau 
(wH) pada masing-masing fase (i). Nilai s ditetapkan menggunakan persamaan 
(2.8)  

 
Cua = 

( ,  ×  )

(  )
......................................................................................(2.8) 

keterangan :  
Cua : adalah waktu siklus, detik. 
LTI : adalah waktu hijau hilang per siklus, detik. 
IFR : adalah rasio arus, ∑FRcrit, . 

Catatan: s yang terlalu besar akan menyebabkan meningkatnya tundaan 
rata-rata. s yang besar terjadi jika nilai Σ(FRcrit) mendekati satu, atau jika lebih 
dari satu, maka Simpang APILL tersebut “melampaui jenuh” dan rumus Webster 
akan meng-hasilkan nilai s yang tidak realistik karena sangat besar atau negatif.  

wH ditetapkan menggunakan persamaan (2.). 
 

gi = ( Cua-LTI ) × PRi..............................................................(2.9) 

keterangan:  
gi  : waktu hijau pada fase i, detik  
Cua  : waktu siklus sebelum penyesuaian 
LTI   : Waktu hilang total persiklus 
PRi  : Rasio FRcrit / ∑(FRcrit) 
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Catatan: Kinerja suatu Simpang APILL pada umumnya lebih peka 
terhadap kesalahan-kesalahan dalam pembagian waktu hijau dari pada terhadap 
terlalu panjangnya waktu siklus. Penyimpangan kecil dari rasio hijau (gi/Cua) 
yang ditentukan dari rumus (2.9) di atas dapat berakibat bertambah tingginya 
tundaan rata-rata pada Simpang APILL tersebut. 

 
2.15.3 Kapasitas Simpang APILL 

 C dihitung menggunakan persamaan (2.15.3).     .         

C = S × ...............................................................................(2.10)                                   

keterangan:  
C : kapasitas Simpang APILL, smp/jam  
S : arus jenuh, smp/jam  
g : waktu hijau dalam satu siklus, detik  
c : waktu siklus, detik 

 
 
2.15.4 Derajat Kejenuhan 

 Derajat kejenuhan (Ds) dihitung menggunakan persamaan (2.11). 
 

Ds= ...........................................................................................(2.11) 

 
2.15.5 Kinerja Lalu lintas Simpang APILL 

2.15.5.1 Panjang antrian 
Jumlah rata-rata antrian kendaraan (smp) pada awal isyarat lampu hijau 

(Nq) dihitung sebagai jumlah kendaraan terhenti (smp) yang tersisa dari fase hijau 
sebelumnya (Nq1) ditambah jumlah kendaraan (smp) yang datang dan terhenti 
dalam antrian selama fase merah (Nq2), dihitung menggunakan persamaan (2.12), 
(2.13), dan (2.14). 

 
Nq = Nq1 + 

Nq2........................................................................................(2.12) 
 

Jika Ds > 0,5; maka 
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          Nq1 = 0,25 × C × (Ds − 1) +

(Ds − 1) +  
 ×( , )

...................(2.13)  

             
Jika Ds ≤ 0,5; maka Nq1 = 0 

 

Nq2 = C × 
(  )

( ×
×

......................................................................(2.14) 

                   
Panjang antrian (PA) diperoleh dari perkalian Nq(smp) dengan luas area 

rata-rata yang digunakan oleh satu mobil penumpang (emp) yaitu 20m2, dibagi 
lebar masuk (m), sebagaimana persamaan (2.15).      

 
QL= 

  

ₘ
...........................................................................................(2.15)  

 

2.15.5.2 Rasio kendaraan henti 
NS, yaitu rasio kendaraan pada pendekat yang harus berhenti akibat 

isyarat merah sebelum melewati suatu Simpang APILL terhadap jumlah arus pada 
fase yang sama pada pendekat tersebut, dihitung menggunakan persamaan (2.16) 
atau dapat pula menggunakan diagram dalam Gambar 2.19. 

 

NS = 0,9 ×  ×

3600.........................................................................(2.16) 

keterangan:  
Nq : jumlah rata-rata antrian kendaraan (smp) pada awal 

isyarat hijau  
c : waktu siklus, detik  
Q : arus lalu lintas dari pendekat yang ditinjau, smp/jam 

Jumlah rata-rata kendaraan berhenti, Nsv, adalah jumlah berhenti rata 
rata per kendaraan (termasuk berhenti terulang dalam antrian) sebelum melewati 
suatu Simpang APILL, dihitung menggunakan persamaan (2.17).     
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Nsv = Q × 

NS......................................................................................(2.17) 
 

2.15.5.3 Tundaan 
Tundaan pada suatu Simpang APILL terjadi karena dua hal, yaitu 1) 

tundaan lalu lintas (TL), dan 2) tundaan geometrikk (TG). Tundaan rata-rata untuk 
suatu pendekat i dihitung menggunakan persamaan (2.18). 

Ti = TLi + 
TGi...............................................................................................(2
.18) 

 
Tundaan lalu lintas rata-rata pada suatu pendekat i dapat ditentukan 

dari persamaan (2.19) (Akcelik 1988):                                             

TL = s × 
, ×( ₕ )

( ₕ× ᴊ )
+

ԛ₁×
………………………………………..(2.19) 

Catatan: Hasil perhitungan tidak berlaku jika C dipengaruhi oleh faktor-faktor 
"luar" seperti terhalangnya jalan keluar akibat kemacetan pada bagian hilir, atau 
pengaturan oleh polisi secara manual, atau yang lainnya. 

Tundaan geometrik rata-rata pada suatu pendekat i dapat diperkirakan 
penggunakan persamaan (2.20).  

TG = ( 1 – PSV ) × PB × 6 + (PSV × 4 
)…………...….......……………….(2.20) 

keterangan:  
PB : Porsi kendaraan membelok pada suatu pendekat  

 
Catatan: Nilai normal TG untuk kendaraan belok tidak berhenti adalah 6 detik 
dan untuk yang berhenti adalah 4 detik. Nilai normal ini didasarkan pada 
anggapan-anggapan, bahwa: 1) kecepatan = 40km/jam; 2) kecepatan belok tidak 
berhenti =10km/jam; 3) percepatan dan perlambatan = 1,5m/det2; 4) kendaraan 
berhenti melambat untuk meminimumkan tundaan, sehingga menimbulkan hanya 
tundaan percepatan. 
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2.16 Penilaian Kinerja 

Tujuan analisis kapasitas adalah memperkirakan kapasitas dan kinerja 
lalu lintas pada kondisi tertentu terkait rencana atau geometri eksisting, 
pengaturan fase dan waktu isyarat, arus lalu lintas dan lingkungan Simpang 
APILL. Dengan perkiraan nilai kapasitas dan kinerja, memungkinkan dilakukan 
perubahan rencana Simpang APILL untuk memperoleh kinerja lalu lintas yang 
diinginkan berkaitan dengan kapasitas dan tundaannya. Cara yang paling cepat 
untuk menilai hasil adalah dengan melihat nilai DS untuk kondisi yang diamati, 
dan membandingkannya dengan kondisi lalu lintas pada masa pelayanan terkait 
dengan pertumbuhan lalu lintas tahunan dan umur pelayanan yang diinginkan dari 
Simpang APILL tersebut ditinjau dari Tabel 2.6. Jika nilai DS yang diperoleh 
terlalu tinggi (misal >0,85), maka perlu dilakukan perubahan rencana yang 
berkaitan dengan penetapan fase dan waktu isyarat, lebar pendekat dan membuat 
perhitungan baru. 

Tabel 2.6. Kriteria Tingkat Pelayanan untuk Simpang APILL 

Tundaan per Kendaraan 
(detik/kend) 

Tingkat Pelayanan 

< 5 
5,1 – 15 
15,1 – 25 
25,1 – 40 
40,1 – 60 

>  60 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Sumber : Highway Capacity Manual 2000 (Metric Units).TRB, National 
Research Council Washington, D.C 

 
2.17 Prosedur Perhitungan Kapasitas 

Terdapat lima langkah utama dalam perhitungan kapasitas Simpang 
APILL yaitu meliputi : 

1. Langkah A : Menetapkan data masukan, 
2. Langkah B : Menetapkan penggunaan isyarat, 
3. Langkah C : Menetapkan waktu isyarat, dan kapasitas  
4. Langkah D : Mengevaluasi kinerja lalu lintas 



33 
 

5. Langkah E : Merubah rencana Simpang APILL untuk perbaikan 
kinerja lalu lintas 

6. Langkah F : Menetapkan luaran 

Untuk perencanaan, baik baru maupun peningkatan serta evaluasi kinerja 
lalu lintas, prosedur penetapan waktu isyarat dan kapasitas secara umum sama. 
Perbedaannya adalah dalam penyediaan data masukan. Untuk perencanaan, perlu 
ditetapkan rencana geometrik dan kriteria perencanaan (contoh, DS maksimum 
yang harus diperuhi, T yang lebih kecil dari nilai tertentu) dan data lalu lintas 
rencana. Untuk evaluasi kinerja lalu lintas, perlu data geometrik, pengaturan arus 
lalu lintas, dan arus lalu lintas eksisting. 

Langkah selanjutnya adalah menetapkan penggunaan isyarat, berupa 
penentuan fase isyarat dan waktu WAH serta WHH (Langkah B), Dalam 
menentukan WAH dan WHH, diperlukan data geometrik Simpang APILL dan 
kinerja lalu lintas, yang perlu diperhatikan dalam penentuannya yaitu jarak dan 
kecepatan kendaraan yang berangkat dan yang datang, lihat Gambar 2.6. sebagai 
ilustrasi, kemudian tentukan WMS, dan WHH menggunakan persamaan (2.1) dan 
(2.2). 

Langkah selanjutnya yaitu menentukan waktu APILL (Langkah C), 
langkah ini sangat penting dalam mencari nilai C yang akan digunakan dalam 
analisis. Langkah ini meliputi penentuan enam hal, antara lain: 1) Tipe pendekat, 
2) Lebar pendekat efektif, 3) Arus jenuh, 4) faktor koreksi, 5) Rasio arus terhadap 
arus jenuh, dan 6) waktu siklus dan waktu hijau. Dalam penentuan tipe pendekat, 
tentukan tipe masing-masing lengan pendekat Simpang APILL, yang merupakan 
bagian dari pengaturan fase Simpang APILL. Tipe pendekat dapat dikategorikan 
terlindung (Tipe P) atau terlawan (Tipe O), gunakan Gambar 2.7. sebagai acuan. 
Tipe pendekat ini akan mempengaruhi besaran nilai emp dan faktor koreksi belok 
dalam proses analisis. Penentuan lebar efektif dipengaruhi oleh tipe pendekat, 
lebar masuk pendekat, lebar keluar pendekat, dan pergerakan BKiJT yang berlaku 
pada suatu pendekat Simpang APILL atau tidak. Arus jenuh dasar akan ditentukan 
oleh lebar efektif, tipe, dan pengaturan belok kanan dari masing-masing pendekat 
atau sub-pendekat (Langkah C-2). Persamaan 4 dapat digunakan untuk 
memperoleh nilai Jo untuk pendekat dengan tipe P. Pada sub-bab 2.6.3. Nilai Jo 
ini kemudian disesuaikan terhadap FUK (Tabel 2.5), FHS(Tabel 2.4), FG (Gambar 
2.9), FP (Gambar 2.10 atau persamaan (2.24)), PRT (Gambar 2.12 atau persamaan 
(2.25)), dan PLT (Gambar 2.11 atau persamaan (2.26)) dan dihitung dengan 
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menggunakan persamaan (2.3) untuk mendapatkan nilai arus jenuh yang 
disesuaikan (S). 

Langkah selanjutnya yaitu menetapkan waktu siklus sebelum dikoreksi 
(Cbp), yang didapat dari persamaan (2.8).  

Langkah selanjutnya yaitu menghitung Kapasitas (Langkah C.7) Jika 
yang diperlukan hanya perhitungan kapasitas, maka hasil hitungan kapasitas 
adalah luarannya dan proses analisis diakhiri setelah menetapkan deskripsi luaran 
tentang kapasitas tersebut. Jika yang diperlukan adalah evaluasi kinerja lalu lintas, 
maka lakukan langkah D mengikuti prosedur perhitungan yang hasilnya adalah 
nilai-nilai DS, PA, NKH, dan T sebagai dasar untuk menetapkan deskripsi kinerja 
lalu lintas. 

Langkah berikutnya adalah menghitung kapasitas dan kinerja lalu lintas 
Simpang APILL eksisting sesuai dengan langkah C dan langkah D. Bandingkan 
kinerja lalu lintas eksisting dengan kriteria perencanaan. Umumnya, kinerja lalu 
lintas eksisting tidak memenuhi kriteria perencanaan yang mana hal ini menjadi 
alasan untuk melakukan peningkatan. Lakukan perubahan perencanaan sesuai 
dengan langkah E, misalnya dengan menerapkan manajemen lalu lintas seperti 
pemberlakuan waktu hijau awal pada pendekat yang arus belok kanannya tinggi 
atau merubah Tipe Simpang APILL.  

Sasaran utama dalam melakukan evaluasi kinerja lalu lintas Simpang 
APILL yang telah dioperasikan adalah menghitung dan menilai DS, PA, NKH, dan 
T, yang menjadi dasar analisis kinerja lalu lintas Simpang APILL. Data utamanya 
adalah data geometrik, pengaturan arus lalu lintas, kondisi lingkungan Simpang 
APILL, dan data lalu lintas eksisting. Lakukan langkah B, hingga Langkah D, 
kemudian buat deskripsi kinerja lalu lintas berdasarkan nilai Ds, PA, NKH, dan T 
yang diperoleh sesuai dengan langkah F.  

Masing-masing langkah diuraikan secara rinci dalam sub-bab ini dan 
untuk memudahkan pelaksanaan perhitungan, disediakan 5 jenis Formulir kerja 
(lihat Lampiran D), yaitu:  

1) Formulir-SA I untuk penyiapan data geometrik, pengaturan lalu 
lintas, dan lingkungan 

2) Formulir-SA II untuk penyiapan data arus lalu lintas 
3) Formulir SA-III untuk menghitung WAH dan WHH 

4) Formulir SA-IV untuk menghitung waktu isyarat (s, WH, WM, WK) 
dan K; dan  

5) Formulir SA-V untuk menghitung DS, PA, NKH, dan T.  


