
 

 

28 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini akan dibahas teori maupun literatur lainnya terkait 

penelitian yang akan dilakukan, yakni efektivitas pembangunan underpass dalam 

mengatasi kemacetan lalu lintas.  

 

2.1 Tata Guna Lahan di Kawasan Perkotaan 

Lahan merupakan keseluruhan kemampuan muka daratan beserta segala 

gejala di bawah permukaannya yang bersangkut paut dengan pemanfaatannya bagi 

manusia (Cooke, 1983:33). Sedangkan menurut Sugandhy (1998:16) lahan 

memiliki arti permukaan bumi dimana tempat berlangsungnya berbagai aktivitas 

dengan sumber daya alam yang terbatas, dimana pemanfaatannya memerlukan 

penataan, penyediaan, dan peruntukan secara berencana untuk maksud-maksud 

penggunaan bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang Undang Pokok 

Agraria, lahan adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya termasuk 

bagian tubuh bumi yang dibawahnya dan bagian ruang diatasnya sesuai dengan 

tujuan penggunaannya. (Boedi Harsono dalam Soemadi, H., 1999:5). Berkaitan 

dengan lahan, menurut Jayadinata (1999:10) Tata Guna Lahan (land use planning) 

adalah pengaturan penggunaan lahan, yang mencakup penggunaan permukaan 

bumi dan mengenai penggunaan permukaan bumi dilautan. Pada Undang-Undang 

Pokok Agraria dijelaskan bahwa tata guna lahan merupakan struktur dan pola 

pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi 

persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah serta pemeliharaannya.  

Salah satu tujuan utama perencanaan suatu tata guna lahan dan sistem 

transportasi adalah untuk menjamin adanya keseimbangan yang efisien antara 

aktivitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi (Blunden dan Black ; 

ASCE, dalam Khisty & Lall, 2005:74). Hal ini dikarenakan adanya interaksi 

langsung antara jenis dan intensitas tata guna lahan dengan sistem transportasi yang 
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tersedia. Tata guna lahan merupakan salah satu dari penentu utama 

pergerakan dan aktivitas. Aktivitas tersebut disebut dengan istilah bangkitan 

perjalanan (trip generation). Berikut adalah gambaran siklus interaksi antara tata 

guna lahan dengan sistem transportasi menurut Khisty & Lall (2005 :10). 

 
Sumber: Khisty & Lall, 2005. 

 

GAMBAR 2.1 

SIKLUS HUBUNGAN TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI 

 

Dari gambar 2.1 diatas, dapat dipahami bahwa tata guna lahan saling memiliki 

keterkaitan terhadap sistem transportasi. 

 

2.2 Transportasi di Kawasan Perkotaan 

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan 

menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin, yang digunakan 

untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari 

(Dr.Andriansyah., 2015). Sedangkan menurut Nasution (2004:15), transportasi 

memiliki arti sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat 

tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dan dari mana 

kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan 
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diakhiri. Adapun beberapa pengertian transportasi menurut para ahli lainnya, 

diantaranya: 

1. Menurut Steenbrink (1974), transportasi adalah perpindahan orang atau barang 

dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang 

terpisah secara geografis. 

2. Menurut Morlok (1981), transportasi adalah kegiatan memindahkan atau 

mengangkut sesuatu dari suatu tempat ketempat lainnya. 

3. Menurut Salim (2000), transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang 

(muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi 

memiliki dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara 

fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain. 

4. Menurut Miro (2005), transportasi dapat diartikan sebagai usaha dalam 

memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari 

suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih 

bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Alat  pendukung 

apa yang dipakai untuk melakukan proses pindah, gerak, angkut dan alih ini 

bisa bervariasi tergantung pada: 

- Bentuk objek yang akan dipindahkan tersebut; 

- Jarak antara suatu tempat ke tempat lain; 

- Maksud objek yang akan dipindahkan tersebut. 

5. Menurut Hasim Purba, pengertian transportasi adalah kegiatan pemindahan 

manusia dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui darat, 

perairan, maupun udara dengan menggunakan alat angkutan tertentu. 

6. Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengertian transportasi adalah 

memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari suatu tempat 

ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi 

jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman 

barang-barangnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai transportasi, maka transportasi 

dapat diartikan sebagai suatu proses pemindahan manusia atau barang dari tempat 

asal ke tempat tujuan guna menunjang aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-

hari, dan dalam prosesnya dibutuhkan fasilitas yang mendukung untuk 
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perpindahannya. Sama halnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

transportasi memiliki keterkaitan dengan sistem kegiatan yang ditumbulkan dari 

guna lahan. Menurut Tamin (1997:22-29), sistem transportasi secara makro terdiri 

dari beberapa sistem mikro, yakni sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem 

pergerakan, dan sistem kelembagaan (Gambar 2.2). Masing-masing sistem 

tersebut saling terkait satu sama lainnya.  

 

 

Sumber: Tamin, 1997. 

 
GAMBAR 2.2 

SISTEM TRANSPORTASI MAKRO 

 

Dari gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa interaksi antara sistem kegiatan 

dengan sistem jaringan akan menghasilkan suatu pergerakan manusia maupun 

barang dalam bentuk pergerakan kendaraan. Dalam hal ini sistem pergerakan 

memegang peranan yang penting dalam mengakomodasikan permintaan akan 

pergerakan yang dengan sendirinya akan mempengaruhi sistem kegiatan dan 

jaringan yang ada. Sebab perubahan pada sistem kegiatan akan mempengaruhi 

sistem jaringan, dan perubahan pada sistem jaringan akan mempengaruhi sistem 

kegiatan melalui peningkatan mobilitas dan aksesibilitas dari sistem pergerakan 

tersebut. Keseluruhan sistem tersebut kemudian diatur dalam suatu sistem 

kelembagaan.  Oleh karena itu, transportasi merupakan faktor yang sangat penting 

dalam meningkatkan pembangunan suatu wilayah untuk maju dan berkembang 
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secara merata, hal ini dikarenakan transportasi dapat memudahkan pergerakan 

manusia maupun barang sebab transportasi meningkatkan aksesbilitas suatu daerah 

ke daerah lainnya. Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dan 

kemampuan suatu wilayah atau ruang untuk diakses atau dijangkau oleh pihak dari 

luar daerah tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung (Dr.Andriansyah., 

2015), sehingga transportasi juga dapat menunjang kehidupan perekonomian. Oleh 

karena itu transportasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipikirkan 

khususnya pada wilayah perkotaan. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam proses pemindahan 

manusia atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan dibutuhkan fasilitas 

pendukung untuk perpindahannya agar dapat berjalan dengan lancar tanpa 

hambatan. Fasilitas yang dimaksud dapat terdiri dari satu atau lebih macam alat 

transportasi yang berbeda pada media dan modanya. Berdasarkan medianya sistem 

transportasi dikategorikan dalam empat sub-sistem yaitu; transportasi darat, 

transportasi air, transportasi udara, dan pipa saluran. Pada umumnya pergerakan di 

wilayah perkotaan dilakukan oleh orang/manusia. Transportasi yang bermedia air 

hanya terdapat dibeberapa kota saja, sedangkan pergerakan di daerah perkotaan 

pada umumnya berhubungan dengan perjalanan darat, sedangkan transportasi udara 

pada umumnya tidak cocok untuk perjalanan perkotaan, sehingga jenis transportasi 

yang pada umumnya ada di wilayah perkotaan adalah transportasi darat 

(Supriyanto). Fasilitas yang harus tersedia dalam menunjang transportasi darat 

dapat berupa jalan, rel, atau prasarana transportasi lainnya, dan moda seperti; bus, 

mobil, kereta, kapal, dan bentuk angkutan lainnya. 

Menurut Nasution (2008) dalam Manajemen Transportasi dalam Kajian 

dan Teori (2015), terdapat unsur-unsur pengangkutan/transportasi meliputi atas: 

1. Ada muatan yang diangkut 

2. Tersedia kenderaan sebagai alat angkutannya 

3. Jalanan/jalur yang dapat dilalui 

4. Ada terminal asal dan terminal tujuan 

5.Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang 

menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. 
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Unsur-unsur tersebut merupakan sarana dan prasarana yang harus tersedia dan 

saling terintegrasi bersamaan dalam proses perpindahan/ pergerakan, jika tidak 

maka sistem transportasi akan terhambat atau tidak dapat berjalan dengan optimal. 

2.2.1 Permintaan dan Penawaran Transportasi  

Permintaan dan penawaran pada umumnya sering dikaitkan pada bidang 

ekonomi, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Samuelson (2001), bahwa 

permintaan adalah “Hubungan jelas antara harga pasar suatu barang dengan jumlah 

yang diminta, dengan catatan faktor lain tidak berubah”. Sedangkan menurut T. 

Gilarso (2003), penawaran adalah “Jumlah dari barang tertentu yang akan dijual 

dengan berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu, ceteris dan paribus”. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa permintaan dan penawaran memiliki 

hubungan yang sangat erat, dimana penawaran harus memenuhi permintaan, karena 

permintaan terhadap suatu barang dapat mempengaruhi penawaran dari suatu 

barang, begitu juga sebaliknya. Sama hal nya dengan permintaan dan penawaran 

akan transportasi. 

 

A. Permintaan (Demand) Transportasi 

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001), pada dasarnya permintaan atas 

jasa transportasi timbul dari kedua hal ini, diantaranya:  

1. Kebutuhan seseorang untuk melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke 

lokasi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan; 

2. Permintaan terhadap ketersediaan angkutan penumpang maupun barang. 

Dalam hal ini angkutan penumpang merupakan turunan dari kebutuhan 

dalam melakukan perjalanan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, seperti pergi bekerja, pergi bersekolah, ataupun aktivitas lainnya.  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah perjalanan ke 

tempat tujuan tertentu, diantaranya adalah jenis kegiatan yang dapat 

dilakukan, tingkat pencapaian tujuan perjalanan, dan biaya untuk mencapai 

tempat tujuan tersebut. Menurut Marvin (1979), bentuk tujuan perjalanan atau 

jenis perjalanan yang pada umumnya dipergunakan oleh perencana 

transportasi adalah: 

1. Perjalanan Pekerjaan (work trip) 



34 

 

 

 

2. Perjalanan Sekolah (school trip) 

3. Perjalanan Belanja (shooping trip) 

4. Perjalanan Bisnis Pekerjaan (employer’s business trip) 

5. Perjalanan Sosial (social trip) 

6. Perjalanan Untuk Makan (trip to eat meal) 

7. Perjalanan Rekreasi (recreational trip)  

Oleh karena hal tersebut, dapat dikatakan bahwa permintaan transportasi 

berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat, karena perjalanan timbul dari 

adanya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga semakin banyak 

dan pentingnya aktivitas yang ada maka tingkat perjalanan pun akan 

meningkat. Masyarakat berperan sebagai faktor utama dalam melakukan 

pergerakan yang selalu ingin permintaannya untuk terpenuhi. Menurut White 

(1976), permintaan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan transportasi 

dipengaruhi oleh : 

1. Pendapatan masing-masing orang  

2. Kesehatan 

3. Tujuan dari perjalanan 

4. Usia 

5. Jenis perjalanan 

6. Banyaknya penumpang 

7. Perjalanan yang mendesak 

Selain itu, besarnya permintaan transportasi juga dipengaruhi oleh aktivitas 

sosial ekonomi masyarakat, sebab permintaan terhadap jasa transportasi 

bergantung pada naik turunnya kegiatan ekonomi yang memerlukan 

pengangkutan barang atau penumpang (drive demand), kemudian sistem 

kegiatannya biasanya dapat diukur melalui intensitas guna lahan. Hubungan 

yang terdapat dalam sistem transportasi dan sistem tata guna lahan menurut 

Setijowarno dan Frazila (2001) yaitu: 

1. Perubahan atau peningkatan guna lahan akan membangkitkan perjalanan. 

2. Meningkatnya bangkitan akan menaikkan tingkat permintaan pergerakan 

yang akhirnya memerlukan penyediaan prasarana transportasi 

3. Pengadaan prasarana akan meningkatkan daya hubung parsial 
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4. Naiknya daya hubung akan meningkatan harga/nilai lahan 

5. Penentuan pemilihan lokasi yang akhirnya menghasilkan perubahan dalam 

sistem guna lahan. 

B. Penawaran (Supply) Transportasi 

Penawaran memiliki definisi yang berbeda-beda menurut beberapa ahli, 

Gregory Mankiw (2000) mengatakan bahwa penawaran adalah kuantitas 

yang ditawarkan berhuhungan positif dengan harga barang. Sedangkan 

menurut Alexander Hamilton Institute, pengertian penawaran adalah 

sejumlah barang yang ditawarkan untuk dijual dengan beberapa 

kemungkinan harga. Penyediaan atau penawaran jasa transportasi diupayakan 

untuk seimbang dengan permintaan jasa transportasi. Hal ini penting untuk 

diperhatikan, karena berdasarkan konsep permintaan yang telah dijelaskan di 

atas, jika penawaran (suplly) tidak dapat memenuhi permintaan (demand) 

akan jasa transportasi maka dapat berdampak buruk pada ekonomi, yakni 

kemacetan arus barang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga barang. 

Tidak hanya itu,  hal ini juga akan berdampak pada arus lalu lintas atau arus 

pergerakan manusia yakni kemacetan yang terjadi di ruas-ruas jalan. Oleh 

karena itu, sebaiknya penawaran harus lebih besar dari permintaannya 

(Dr.Andriansyah., 2015). 

Penawaran jasa transportasi meliputi tingkat pelayanan dan harga yang 

bertolak belakang pada pemikiran yang mengatakan bahwa kenaikan harga 

akan mempengaruhi jumlah yang dihasilkan dan ditawarkan untuk dijual. 

Tingkat pelayanan transportasi berhubungan erat dengan volume. Jumlah  

penumpang yang ada tidak terlepas dari peranan pelayanan yang diberikan 

oleh pihak pemberi jasa transportasi kepada pemakainya yakni penumpang. 

Berkaitan dengan pelayanan angkutan orang, menurut Marvin (1979), 

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut, yaitu : 

1. Kecepatan 

2. Kelengkapan 

3. Keselamatan 

4. Harga yang terjangkau 

5. Frekuensi 
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6. Pertanggungjawaban 

7. Keteraturan 

8. Kenyamanan 

9. Kapasitas 

 

2.3  Jalan Sebagai Prasarana Transportasi 

Berdasarkan  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikatakan bahwa 

sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau 

tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan 

sebagainya). Sarana dan prasarana transportasi merupakan alat penunjang 

keberhasilan suatu proses yang dibutuhkan dalam sistem transportasi. Jalan 

merupakan salah satu prasarana yang sangat penting sebagai penunjang transportasi 

darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan dijelaskan bahwa 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 atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali  jalan kereta api, jalan lori, dan 

jalan kabel. (Lemhmnas, 1997 dalam Dr.Andriansyah., 2015) berpendapat bahwa, 

tersedianya prasarana jalan yang semakin baik dan luas akan memperlancar arus 

pengangkutan manusia dan barang serta akan memberikan dampak berupa manfaat 

yang sangat besar bagi kesejahteraan penduduk, sehingga penyediaan maupun 

peningkatan prasarana jalan sangat dibutuhan di suatu kota. Guna memperlancar 

arus pengangkutan manusia maupun barang, dan untuk meningkatkan aksesbilitas 

antar wilayah baik antar kota dan kota lainnya maupun kota dengan desa, dengan 

begitu tingkat kesejahteraan wilayah tersebut akan meningkat. 

Untuk mengefisiensikan pergerakan yang terjadi di dalam suatu sistem 

transportasi, sistem jaringan transportasi perlu didesain secara berkelas berdasarkan 

hierarkinya, sesuai dengan besarnya arus lalu lintas yang melalui jaringan tersebut. 

Konsep hierarki ini mengadopsi dari prinsip aliran darah di dalam tubuh manusia, 

yang juga terdapat hirarki dalam mengalirkan darah ke seluruh titik yang ada di 
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dalam tubuh manusia (Hendarto, Rasyid, & K., 2012). Berdasarkan konsep 

tersebut, jalan juga didesain secara berhierarki, masing-masing kelas jalan 

direncanakan dengan standar yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dari kelas 

jalan itu sendiri. Jalan memiliki faktor pendorong atau pendukung dengan standar 

atau kemampuan jalan menahan angkutan, kontruksi dan jenis jalan sehingga dapat 

diketahui jenis angkuatan yang dapat dan tidak dapat melewati jalan tersebut agar 

tidak terjadi kerusakan atau kecelakaan sehingga gerakan transportasi dapat 

berjalan dengan lancar. 

 

2.3.1 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi dan Status Jalan 

Jalan meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap serta 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/air, 

maupun di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (Peraturan Menteri 

No. 96, 2015).  Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan ruas jalan yang 

terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, kedua 

sistem jaringan tersebut terjalin dalam hubungan hierarki dan berfungsi mengikat 

pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh 

pelayanannya (Peraturan Pemerintah No.34, 2006).  

 

A. Fungsi Jalan 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 

tentang jalan juga dijelaskan bahwa berdasarkan sifat dan pergerakan pada 

lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, 

lokal, dan lingkungan, fungsi jalan tersebut masing-masing dibagi kedalam 

sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Fungsi jalan 

yang terdapat pada sistem jaringan jalan primer meliputi jalan arteri primer, 

jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer. 

Sedangkan fungsi jalan pada sistem jaringan jalan sekunder meliputi jalan 

arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan 

lingkungan sekunder. Berikut akan dijelaskan masing-masing fungsi jalan 
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tersebut berdasarkan (pasal 10) dalam Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 

2006: 

1. Jalan Arteri Primer, berfungsi untuk menghubungkan secara berdaya guna 

antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan 

pusat kegiatan wilayah.  

2. Jalan Kolektor Primer, berfungsi sebagai penghubung antara pusat 

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan 

wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.  

3. Jalan Lokal Primer, berfungsi sebagai penghubung antara pusat kegiatan 

nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan 

pusat kegiatan lingkungan,  antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan 

lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan 

lingkungan.    

4. Jalan Lingkungan Primer, berfungsi untuk menghubungkan antarpusat 

kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan 

kawasan perdesaan. 

5. Jalan Arteri Sekunder, berfungsi untuk menghubungkan kawasan primer 

dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan 

kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan 

sekunder kedua.  

6. Jalan Kolektor Sekunder, berfungsi sebagai penghubung antara kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder 

kedua dengan kawasan sekunder ketiga.   

7. Jalan Lokal Sekunder, berfungsi sebagai penghubung antara kawasan 

sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan 

perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke 

perumahan.    

8. Jalan Lingkungan Sekunder, berfungsi untuk menghubungkan antarpersil 

dalam kawasan perkotaan. 
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B. Status Jalan 

Menurut statusnya jalan umum dikelompokkan menjadi 5 (lima) status, 

meliputi: 

1. Jalan Nasional, yang terdiri dari jalan arteri primer, jalan kolektor primer 

yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis 

nasional. 

2. Jalan Provinsi, yang terdiri dari jalan kolektor primer yang 

menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, 

jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau 

kota, jalan strategis provinsi, dan jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

kecuali jalan yang termasuk kedalam jalan nasional. 

3. Jalan Kabupaten, yang terdiri dari jalan kolektor primer yang tidak 

termasuk di dalam jalan nasional (jalan kolektor primer yang 

menghubungkan antar ibukota provinsi) dan jalan provinsi. Kemudian 

juga terdiri dari jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota 

kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat 

desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan 

antardesa, jalan sekunder yang tidak termasuk di dalam jalan provinsi 

(jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta kecuali jalan yang termasuk 

kedalam jalan nasional) dan jalan sekunder dalam kota, serta jalan strategis 

kabupaten. 

4. Jalan Kota, yang merupakan jalan umum pada jaringan jalan sekunder di 

dalam kota 

5. Jalan Desa, yang merupakan jalan lingkungan primer dan jalan lokal 

primer yang tidak termasuk di dalam jalan kabupaten dalam kawasan 

perdesaan (jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten 

dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, 

antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa) 

serta merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau 

antarpermukiman di dalam desa. 
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2.3.2 Persyaratan Teknis Jalan Berdasarkan Fungsi Jalan 

Masing-masing dari fungsi jalan yang telah disebutkan di atas memiliki 

persyaratan teknis yang berbeda-beda. Dalam Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 

2006, Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan 

rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, 

bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan 

fungsinya, dan tidak terputus, serta persyaratan teknis tersebut harus memenuhi 

ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.  

 

TABEL II.1 

PERSYARATAN TEKNIS JALAN BERDASARKAN FUNGSI JALAN 

 

No. 
Fungsi 

Jalan 

Kecepatan 

Min. 

(km/jam) 

Lebar 

Badan 

Jalan 

Min. (m) 

Kapasitas Keterangan 

1. 
Jalan Arteri 

Primer 
60 11 

Lebih besar 

dari volume 

lalu lintas 

rata-rata 

- Lalu lintas jarak jauh tidak 

boleh terganggu oleh lalu 

lintas ulang alik, lalu lintas 
lokal, dan kegiatan lokal. 

- Jalan arteri primer yang 

memasuki kawasan 

perkotaan dan/atau kawasan 

pengembangan perkotaan 

tidak boleh terputus. 

2. 

 Jalan 

Kolektor 

Primer 

40 9 

Lebih besar 

dari volume 

lalu lintas 

rata-rata 

Jalan kolektor primer yang 

memasuki kawasan perkotaan 

dan/atau kawasan 

pengembangan perkotaan 

tidak boleh terputus. 

3. 
Jalan Lokal 

Primer 
20 7,5 -  

Jalan lokal primer yang 

memasuki kawasan perdesaan 

tidak boleh terputus. 

4. 

Jalan 

Lingkungan 

Primer 

15 6,5 - 

Jalan lingkungan primer  yang 
tidak diperuntukkan bagi 

kendaraan bermotor beroda 3 

atau lebih harus mempunyai 

lebar badan jalan  paling 

sedikit  3,5 meter. 

5. 
Jalan Arteri 

Sekunder 
30 11 

Lebih besar 
dari volume 

lalu lintas 

rata-rata 

Pada jalan arteri sekunder lalu 
lintas cepat tidak boleh 

terganggu oleh lalu lintas 

lambat. 

6. 

 Jalan 

Kolektor 

Sekunder 

20 9 

Lebih besar 

dari volume 

lalu lintas 

rata-rata 

Pada jalan kolektor sekunder 

lalu lintas cepat tidak boleh 

terganggu oleh lalu lintas 

lambat 
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No. 
Fungsi 

Jalan 

Kecepatan 

Min. 

(km/jam) 

Lebar 

Badan 

Jalan 

Min. (m) 

Kapasitas Keterangan 

7. 
Jalan Lokal 

Sekunder 
10 7,5 - - 

8. 

Jalan 

Lingkungan 

Sekunder 

10 6,5 - 

Jalan lingkungan sekunder 

yang tidak diperuntukkan 

bagi kendaraan bermotor 

beroda 3 atau lebih harus 

mempunyai lebar badan jalan 

paling sedikit  3,5 meter. 

Sumber: Peraturan Pemerintah RI No. 34, 2006. 

 

2.4 Tingkat Pelayanan Jalan 

Berdasarkan MKJI (1997), tingkat pelayanan atau Level of Service (LoS) 

merupakan ukuran kualitatif yang digunakan oleh Highway Capacity Manual 

Amerika Serikat pada tahun 1985, yang mencerminkan persepsi dan penilaian 

pengemudi mengenai kondisi operasional arus lalu lintas pada saat berkendara, 

yang ditunjukan dengan ukuran kuantitatif, yang pada umumnya dinyatakan dalam 

kecepatan, waktu tempuh, kebebasan bergerak, interupsi lalu-lintas, kenyamanan, 

dan keselamatan. Tingkat pelayanan juga diatur dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan 

manajemen dan rekayasa lalu lintas. Dalam peraturan tersebut tingkat pelayanan 

yang memiliki arti ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi 

operasional lalu lintas, dimana harus memenuhi indikator: 

1. Rasio antara volume dan kapasitas jalan;  

2. Kecepatan yang merupakan kecepatan batas atas dan kecepatan batas bawah 

yang ditetapkan berdasarkan kondisi daerah;  

3. Waktu perjalanan;  

4. Kebebasan bergerak;  

5. Keamanan;  

6. Keselamatan;  

7. Ketertiban;  

8. Kelancaran; dan  

9. Penilaian pengemudi tehadap kondisi arus lalu lintas. 
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Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, maka dalam menentukan 

tingkat pelayanan jalan (level of service) dapat dihitung berdasarkan kecepatan arus 

lalu lintas dan waktu tempuh, kapasitas jalan, volume jalan, dan derajat kejenuhan 

(DJ). Berikut adalah kriteria tingkat pelayanan jalan menurut MKJI (1997): 

 

TABEL II.2  

KRITERIA TINGKAT PELAYANAN JALAN 

 

Tingkat 

Pelayanan 

Derajat 

Kejenuhan (DJ) 
Kondisi Arus 

A 0,00 – 0,20 Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi 

dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan. 

B 0,21 – 0,44 
Arus stabil tapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi 

lalu-lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk 

memilih kecepatan. 

C 0,45 – 0,74 Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan 

dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. 

D 0,75 – 0,84 Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan, 

V/C masih dapat ditolerir 

E 0,85 – 1,00 Volume lalu-lintas mendekati atau berada pada kapasitas arus 

tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti. 

F > 1,00 
Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume 

dibawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-

hambatan yang besar. 

Sumber: Morlok (1991) dalam (Palin, 2013) 

 

Dari tabel II.2, tingkat pelayanan pada ruas jalan diklasifikasikan dari yang terbaik 

(tingkat pelayanan A) sampai dengan yang terburuk (tingkat pelayanan F), berikut 

interpretasi tingkat pelayanan jalan menurut Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 96 Tahun 2015: 

1. Tingkat pelayanan A, dengan kondisi: 

- Arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi; 

- Kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat 

dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan 

maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan; 

- Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau 

dengan sedikit tundaan. 
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2. Tingkat pelayanan B, dengan kondisi: 

- Arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi 

oleh kondisi lalu lintas; 

- Kepadatan lalu lintas rendah karena hambatan internal lalu lintas belum 

mempengaruhi kecepatan; 

- Pengemudi masih memiliki cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya 

dan lajur jalan yang digunakan. 

3. Tingkat pelayanan C, dengan kondisi: 

- Arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh 

volume lalu lintas yang lebih tinggi; 

- Kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat; 

- Pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau 

mendahului. 

4. Tingkat pelayanan D, dengan kondisi: 

- Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan 

masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus; 

- Kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan 

hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar; 

- Pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan 

kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk 

waktu yang singkat. 

5. Tingkat pelayanan E, dengan kondisi: 

- Arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas 

mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah; 

- Kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi; 

- Pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek. 

6. Tingkat pelayanan F, dengan kondisi: 

- Arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang; 

- Kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume sama dengan kapasitas jalan 

serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama; 

- Dalam keadaan antrian, kecepatan maupun arus turun sampai 0. 
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Berikut adalah gambar visualisasi tingkat pelayanan yang diambil dari Highway 

Capacity Manual (HCM) tahun 2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LOS A        LOS B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS C         LOS C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS E         LOS F 

 
Sumber: Highway Capacity Manual, 2000. 

GAMBAR 2.3  

VISUALISASI TINGKAT PELAYANAN 

 

2.4.1 Volume Lalu Lintas 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, diuraikan 

bahwa volume atau arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu 

titik tertentu pada ruas jalan persatuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam 
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atau satuan mobil penumpang per jam. Sementara itu menurut Highway Capacity 

Manual (2000), “volume is the number of vehicles observed or predicting to pass a 

point during time interval” atau dapat diartikan dalam bahasa bahwa volume adalah 

jumlah kendaraan yang diamati atau diperkirakan yang melewati suatu titik selama 

jangka waktu tertentu. Dalam menghitung volume lalu lintas pada suatu ruas jalan, 

perlu diperhatikan jenis kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Jenis 

kendaraan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam kendaraan, yakni: 

- Kendaraan Ringan (Light Vechicles = LV) 

 Indeks untuk kendaraan bermotor dengan 4 (empat) roda (mobil penumpang) 

- Kendaraan Berat ( Heavy Vechicles = HV) 

Indeks untuk kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4 (empat) ( Bus, truk 2 

gandar, truk 3 (tiga) gandar dan kombinasi yang sesuai),  

- Sepeda Motor (Motor Cycle = MC)  

Indeks untuk kendaraan bermotor dengan 2 (dua) roda. Kendaraan tak bermotor 

(sepeda, becak dan kereta dorong) 

Jumlah kendaraan yang telah diketahui, kemudian dihitung menggunakan 

persamaan arus lalu lintas total dalam skr/jam, sebagai berikut: 

Qskr = (ekr KR × KR + ekr KB × KB + ekr SM × SM) 

Keterangan:  

Q   = Volume kendaraan bermotor ( skr/jam)  

Ekr KR = Nilai ekivalen kendaraan ringan untuk kendaraan ringan  

Ekr KB = Nilai ekivalen kendaraan ringan untuk kendaraan berat  

Ekr SM = Nilai ekivalen kendaraan ringan untuk sepeda motor  

KR   = Notasi untuk kendaraan ringan  

KB   = Notasi untuk kendaraan berat  

SM   = Notasi untuk sepeda motor 

Nilai ekivalen kendaraan ringan masing-masing tipe kendaraan dibedakan 

berdasarkan tipe jalan dan arus lalu lintasnya, berikut tabel ekivalen kendaraan 

ringan pada jalan perkotaan menurut PKJI (2014):  
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TABEL II.3  

EKIVALENSI KENDARAAN RINGAN UNTUK TIPE JALAN 2/2TT 

 

Tipe Jalan: Jalan 

tak terbagi 

Arus lalu lintas 

total dua arah 

(kend/jam) 

Ekr 

KB 

SM 

Lebar jalur lalu lintas, Ljalur 

(m) 

≤ 6 > 6 

Dua lajur tak terbagi 

(2/2 TT) 

< 3700 1,3 0,5 0,40 

0 ≥ 1800 1,2 0,35 0,25 

Sumber: PKJI, 2014. 

 

TABEL II.4  

EKIVALENSI KENDARAAN RINGAN UNTUK JALAN TAK TERBAGI  

DAN SATU ARAH 

 

Tipe jalan:  
Arus lalu lintas per lajur 

(kend/jam) 

Ekr 

KB SM 

Dua lajur, satu arah (2/1) dan Empat lajur, 

terbagi (4/2T) 

0 1,3 0,40 

≥  1050 1,2 0,25 

Tiga lajur, satu arah (3/1) dan Enam lajur, 

terbagi (6/2T) 

0 1,3 0,40 

≥  1100 1,2 0,25 

Sumber: PKJI, 2014.  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat beberapa variabel pilihan untuk 

menentukan nilai ekivalensi kendaraan ringan, pemilihan nilai ekivalensi kendaraan 

ringan ditentukan berdasarkan jenis jalan, baik jalan perkotaan tak terbagi atau jalan 

perkotaan terbagi dan satu arah. Selain berdasarkan jenis jalan penetuan nilai 

ekivalensi kendaraan ringan ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang 

melewati lajur lalu lintas dalam suatu satuan waktu, dalam hal ini per jam. Setiap 

aspek yang mempengaruhi nilai ekivalensi kendaraan ringan akan menghasilkan 

nilai yang berbeda – beda. 
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2.4.2 Kapasitas Ruas Jalan 

Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume 

lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan perjam atau satuan 

kendaraan ringan perjam (Peraturan Menteri No. 96, 2015). Dalam MKJI (Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) diuraikan juga bahwa kapasitas adalah arus lalu 

lintas maksimum yang melewati suatu titik pada jalan bebas hambatan yang dapat 

dipertahankan persatuan jam dalam kondisi yang berlaku. Kapasitas dibagi menjadi 

dua kategori yang dimana masing-masing memiliki arti yang berbeda, yakni 

kapastias untuk jalan bebas hambatan tak terbagi dan kapasitas untuk jalan bebas 

hambatan terbagi. Untuk jalan bebas hambatan tak terbagi, kapasitas 

menggambarkan arus maksimum dua-arah (kombinasi kedua arah), sementara 

untuk jalan bebas hambatan terbagi kapasitas adalah arus maksimum per lajur. 

Sedangkan menurut Ofyar Tamin (2008:84) “Arus Lalu lintas berinteraksi 

dengan sistem jaringan transportasi. Jika arus lalu lintas meningkat pada ruas jalan 

tertentu, waktu tempuh pasti bertambah (karena kecepatan menurun). Arus 

maksimum yang dapat melewati suatu ruas jalan biasa disebut dengan kapasitas 

ruas”. Kemudian menurut Warpani Suwardjoko dalam Aries Setijadji (2006:27) 

kapasitas jaringan jalan memiliki arti jumlah maksimum kendaraan yang dapat 

melewati suatu jalan dalam periode satu jam tanpa menimbulkan kepadatan lalu 

lintas yang menyebabkan hambatan waktu, bahaya, maupun mengurangi kebebasan 

pengemudi menjalankan kendaraannya. Dapat diartikan bahwa kapasitas suatu ruas 

jalan adalah jumlah kendaraaan maksimum yang dapat melewati suatu ruas jalan 

bebas hambatan dalam periode waktu tertentu. Berikut merupakan persamaan dasar 

untuk menentukan kapasitas pada jalan perkotaan berdasarkan PKJI (2014): 

 

C = C0 x FCLJ x FCPA x FCHS x FCUK 

Keterangan: 

C       = Kapasitas (skr/jam) 

C0       = Kapasitas dasar (skr/jam) 

FCLJ = Faktor penyesuaian kapasitas terkait lebar lajur atau jalur lalu lintas 

FCPA = Faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisahan arah, hanya pada jalan tak 

terbagi 
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FCHS = Faktor penyesuaian kapasitas terkait KHS pada jalan berbahu atau berkereb 

FCUK = Faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota 

 

Setiap faktor dalam menghitung kapasitas memiliki bagian tersendiri 

untuk menentukan nilai yang akan digunakan dalam faktor perhitungan. Berikut 

akan dipaparkan tabel acuan untuk setiap faktor dalam menentukan kapasitas. 

 

TABEL II.5 

KAPASITAS DASAR (C0) 

 

Tipe jalan C0 (skr/jam) Catatan 

4/2T atau jalan satu-arah 1650 Per lajur (satu arah) 

2/2TT 2900 Per jalur (dua arah) 

Sumber: PKJI, 2014. 

 

Untuk menentukan kapasitas dasar, tipe jalan menjadi faktor terpenting 

untuk menentukan nilai kapasitas dasar. Tipe jalan 4/2 terbagi (4/2T) atau jalan satu 

arah memiliki nilai kapasitas dasar yang sama yaitu 1650 skr/jam, sedangkan untuk 

tipe jalan 2/2 tidak terbagi (2/2TT) memiliki nilai kapasitas dasar sebesar 2900 

skr/jam. 

 

TABEL II.6 

FAKTOR PENYESUAIAN KAPASITAS TERKAIT LEBAR LAJUR  

ATAU JALUR LALU LINTAS (FCLJ) 

 
Tipe jalan Lebar jalur lalu lintas efektif (Wc) (m) FCLJ 

4/2T atau jalan satu-arah 

Lebar per lajur; 3,00 0,92 

3,25 0,96 

3,50 1,00 

3,75 1,04 

4,00 1,08 

2/2TT 

Lebar jalur 2 arah; 5,00 0,56 

6,00 0,87 

7,00 1,00 

8,00 1,14 

9,00 1,25 
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Tipe jalan Lebar jalur lalu lintas efektif (Wc) (m) FCLJ 

10,00 1,29 

11,00 1,34 

Sumber: PKJI, 2014. 

 

Dapat dilihat pada tabel II.6, faktor untuk menentukan nilai FCLJ 

dipengaruhi oleh tipe jalan dan juga lebar jalur efektif jalan tersebut, untuk tipe 

jalan 4/2 terbagi (4/2T) atau jalan satu arah, lebar yang dilihat adalah lebar untuk 1 

lajur dengan jarak minimal 3 meter dan jarak maksimal 4 meter. Sedangkan untuk 

tipe jalan 2/2 tidak terbagi (2/2TT), lebar efektif yang dilihat adalah lebar jalur 

untuk kedua arah dengan jarak minimal 5 meter dan maksimal 11 meter. 

 

TABEL II.7 

FAKTOR PENYESUAIAN KAPASITAS TERKAIT PEMISAHAN ARAH (FCPA) 

 
Pemisahan arah PA %-% 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 

FCPA 2/2TT 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

Sumber: PKJI, 2014. 

 

Penentuan nilai FCPA hanya akan digunakan pada tipe jalan 2/2 tidak terbagi 

(2/2 TT), porporsi persentase pemisah arah harus diketahui terlebih dahulu untuk 

mendapatkan nilai FCPA, baik terbagi secara setara 50-50 ataupun tidak setara 

dengan proporsi persentase pemisah arah senilai 55-45, 60-40, 55-35, dan 70-30.  

 

TABEL II.8 

FAKTOR PENYESUAIAN KAPASITAS TERKAIT KELAS HAMBATAN SAMPING 

(KHS) PADA JALAN BERBAHU ATAU BERKERB (FCHS) 

 

Tipe jalan KHS 

FCHS 

Lebar Bahu Efektif LBe, m 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥2,0 

4/2T 

SR 0,96 0,97 0,99 1,01 

R 0,94 0,96 0,98 1,00 

S 0,91 0,93 0,95 0,98 

T 0,86 0,89 0,92 0,95 
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Tipe jalan KHS 

FCHS 

Lebar Bahu Efektif LBe, m 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥2,0 

ST 0,81 0,85 0,88 0,92 

2/2TT atau Jalan satu arah 

SR 0,94 0,96 0,99 1,01 

R 0,92 0,94 0,97 1,00 

S 0,89 0,92 0,95 0,98 

T 0,82 0,86 0,90 0,95 

ST 0,73 0,79 0,85 0,91 

Sumber: PKJI, 2014. 

 

Berdasarkan tabel FCHS diatas dapat dilihat banyaknya variabel untuk 

menentukan nilai yang akan digunakan sebagai FCHS dalam perhitungan kapasitas. 

Data yang digunakan bervariasi, tergantung kepada jenis kelas hambatan samping 

aktual pada ruas jalan dilakukannya analisa terhadap jalan tersebut. Lebar bahu 

efektif juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap nilai akhir yang akan 

digunakan sebagai FCHS. Tabel di atas juga berisikan kelas hambatan samping yang 

memiliki klasifikasi dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Cara 

menentukan kelas untuk kelas hambatan samping adalah dengan menggunakan 

tabel yang menunjukan ciri tiap kelas hambatan samping, berikut tabel untuk 

menentukan kelas hambatan samping. 

 

TABEL II.9 

KELAS HAMBATAN SAMPING 

 
Kelas Hambatan 

Samping 

Nilai Frekuensi Kejadian 

(Dikedua Sisi) Dikali Bobot 
Ciri-Ciri Khusus 

Sangat Rendah, SR <100 
Daerah pemukiman, tersedia jalam 

lingkungan (frontage road) 

Rendah, R 100-299 
Daerah pemukiman, ada beberapa 

angkutan umum (angkot). 

Sedang, S 300-499 
Daerah industri, ada beberapa toko di 

sepanjang sisi jalan 

Tinggi, T 500-899 
Daerah komersial, ada aktivitas sisi 

jalan yang tinggi 
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Kelas Hambatan 

Samping 

Nilai Frekuensi Kejadian 

(Dikedua Sisi) Dikali Bobot 
Ciri-Ciri Khusus 

Sangat Tinggi, ST >900 
Daerah komersial, ada aktivitas pasar 

sisi jalan 

Sumber: PKJI, 2014. 

 

Berdasarkan tabel klasifikasi kelas hambatan samping diatas, dapat dilihat 

bahwa penentuan kelas hambatan samping didasarkan dengan nilai frekuensi 

kejadian, serta terdapat ciri khusus untuk setiap kelas yang ada. Kelas hambatan 

samping yang sudah diperoleh kemudian dapat digunakan untuk menghitung faktor 

penyesuaian hambatan samping. 

 

TABEL II.10 

FAKTOR PENYESUAIAN KAPASITAS TERKAIT UKURAN KOTA (FCUK) 

 
Ukuran Kota 

(Jutaan Penduduk) 
Faktor Penyesuain Untuk Ukuran Kota (FCUK) 

<0,1 0,86 

0,1-0,5 0,90 

0,5-1,0 0,94 

1,0-3,0 1,00 

>3,0 1,04 

Sumber: PKJI, 2014. 

 

Penentuan nilai FCUK dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk dalam 

suatu kota, setelah mendapatkan jumlah penduduk kota kemudian dapat 

disesuaikan dengan nilai FCUK yang akan digunakan dalam perhitungan kapasitas. 

 

2.4.3 Kecepatan 

Dalam Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2015 disebutkan bahwa kecepatan 

adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan 

dalam kilometer per jam (km/jam). Pada MKJI (1997) juga dijelaskan bahwa 

kecepatan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu laju pergerakan, seperti jarak per 

satuan waktu, umumnya dalam km/jam. Kecepatan dibagi menjadi dua kategori, 
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yakni kecepatan tempuh dan kecepatan arus bebas. Menurut PKJI (2014) kecepatan 

tempuh (VT) merupakan kecepatan aktual kendaraan yang besarannya ditentukan 

berdasarkan fungsi dari derajat kejenuhan (DJ) dan kecepatan arus bebas (VB). 

Menurut MKJI (1997), kecepatan tempuh digunakan sebagai ukuran utama kinerja 

ruas jalan, karena kecepatan tempuh lebih mudah untuk dimengerti serta diukur. 

Berikut adalah permasamaan untuk menghitung kecepatan tempuh: 

 

V = L / TT 

Keterangan: 

V = Kecepatan rata-rata ruang LV (km/jam)  

L = Panjang segmen (km)  

TT = Waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen (jam) 

 

Dalam menentukan besar nilai VT juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

diagram dibawah ini, berdasarkan PKJI (2014):  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PKJI, 2014. 

 

GAMBAR 2.4  

HUBUNGAN VT DENGAN DJ, PADA TIPE JALAN 2/2TT 
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Sumber: PKJI, 2014. 

 
GAMBAR 2.5 

 HUBUNGAN VT DENGAN DJ PADA JALAN 4/2T, 6/2T 

 

2.4.4 Waktu Tempuh 

Waktu tempuh (WT) merupakan waktu total yang diperlukan oleh suatu 

kendaraan dalam melintasi suatu segmen jalan tertentu, termasuk seluruh waktu 

tundaan dan waktu berhenti dalam bentuk jam, menit, atau detik. Waktu tempuh 

dapat diketahui berdasarkan nilai kecepatan tempuh (VT) dalam menempuh segmen 

ruas jalan yang dianalisis sepanjang panjang segmen, berikut dibawah ini adalah 

persamaan yang menggambarkan hubungan antara waktu tempuh, panjang segmen, 

dan kecepatan tempuh. 

WT = L / VT 

Keterangan:  

WT = Waktu tempuh rata-rata kendaraan ringan (jam)  

L = Panjang segmen (km)  

VT  = Kecepatan tempuh kendaraan ringan atau kecepatan rata-rata ruang 

kendaraan ringan (km/jam) 



54 

 

 

 

2.4.5 Derajat Kejenuhan 

Menurut PKJI 2014, Derajat kejenuhan (DJ) didefinisikan sebagai ukuran 

utama yang digunakan dalam menentukan tingkat kinerja segmen jalan. Karena 

nilai DJ nantinya akan menunjukkan kualitas kinerja arus lalu lintas, nilai tersebut 

bervariasi antara nol sampai dengan satu. Berikut adalah persamaan yang 

digunakan dalam menghitung derajat kejenuhan: 

DJ= Q / C 

Keterangan: 

DJ = Derajat Kejenuhan  

Q  = Arus Lalu Lintas (skr/jam)  

C  = Kapasitas (skr/jam) 

 

2.5 Peningkatan Kapasitas Jalan 

Peningkatan kapasitas jalan perlu dilakukan apabila kondisi derajat suatu 

ruas jalan sudah mencapai lebih dari 0,8. Pada kondisi tersebut LoS (Level of 

Service) sudah mencapai E, dimana aliran arus lalu lintas menjadi tidak stabil 

sehingga terjadi tundaan atau sering disebut dengan kemacetan lalu lintas (MKJI, 

1997). Kemacetan tersebut terjadi karena jumlah kendaraan (sebagai permintaan 

transportasi) yang melewati ruas jalan tersebut sudah melebihi kapasitas (sebagai 

penyediaan transportasi) dari ruas jalan itu sendiri, sehingga menimbulkan antrian 

yang panjang. Seperti yang dikatakan oleh Ofyar Z Tamin (2000:107) jika arus lalu 

lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai terjadi. Kemacetan semakin 

meningkat apabila arus lalu lintas sangat besar, sehingga kendaraan sangat 

berdekatan satu sama lain (padat). Didukung dengan pernyataan yang dikemukakan 

oleh Budi D. Sinulingga dalam Aries Setijadji (2006:23), bahwa kondisi lalu lintas 

tergantung kepada kapasitas jalan, banyaknya lalu lintas yang ingin bergerak, 

namun kapasitas jalan tidak dapat menampung, maka lalu lintas akan terhambat dan 

akan mengalir sesuai kapasitas jaringan jalan maksimum. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa kemacetan lalu 

lintas terjadi akibat dari tidak simbangnya penyediaan (supply) dan  permintaan 
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(demand) transportasi, dimana peningkatan jumlah kendaraan yang melalui ruas 

jalan tidak berbanding lurus dengan kapasitas ruas jalannya. Oleh karena itu 

penyediaan (supply) fasilitas transportasi harus diupayakan seimbang dengan 

kebutuhannya (demand). Penambahan penyediaan (supply) fasilitas transportasi 

dapat dilakukan salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas prasarana 

jalan dalam beberapa bentuk diantaranya adalah pelebaran jalan, peningkatan daya 

dukung jalan, dan pembangunan jalan baru, sebagai contoh pembangunan jalan 

lingkar (ring road), jalan alternatif, jalan tol, flyover (tidak bersusun dan bersusun), 

dan jalan bawah tanah (underpass). 

 

2.5.1 Simpang Tak Sebidang (Underpass) 

Underpass atau simpang tak sebidang adalah tembusan di bawah 

permukaan tanah terutama merupakan bagian dari jalan, jalan rel, atau jalan bagi 

pejalan kaki. Fungsi dari underpass diantaranya adalah memperbaiki geometrik 

jalan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengendara bermotor 

atau pejalan kaki (Priliyani, Fitriyantina, & Sadono, 2017). Beberapa ahli 

mendefinisikan underpass sebagai sebuah tembusan di bawah permukaan yang 

memiliki panjang kurang dari 0.1 mil atau 1.60934 km, yang pada dasarnya 

digunakan untuk lalu lintas kendaraan (umumnya mobil atau kereta api ) maupun 

para pejalan kaki ataupun pengendara sepeda (Suhanda, 2018). 

 

2.5.2 Efektivitas  

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni “effective” yang memiliki 

arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan 

efektivitas merupakan kata benda dari kata sifat efektif. Menurut para ahli, 

efektivitas memiliki definisi, sebagai berikut: 

1. Menurut Prasetyo Budi Saksono (1984), efektivitas adalah seberapa besar 

tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari 

sejumlah input. 

2. Hidayat (1986), berpendapat bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. 
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Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya.  

Berdasarkan definisi efektivitas menurut para ahli yang telah dijelaskan di atas, 

dapat diketahui bahwa indikator efektivitas suatu hal adalah seberapa jauh hasil 

yang telah dicapai dalam mencapai suatu target atau tujuan tertentu yang telah 

direncanakan sebelumnya, dimana semakin besar nilai target yang dicapai maka 

akan semakin besar efektivitasnya. Oleh karena itu efektivitas memiliki keterkaitan 

yang erat terhadap hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

sesungguhnya telah tercapai. 

 


