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Abstrak
Pertumbuhan lalu lintas pada masa mendatang memerlukan perencanaan dan pengendalian
lalu lintas pada jaringan jalan agar mampu melayani arus lalu lintas secara optimal.
Permasalahan akan muncul apabila volume lalu lintas mendekati/melebihi kapasitas jalan
sebagai akibat ketidakseimbangan antara penyediaan jaringan jalan (supply) dengan
permintaan/volume lalu lintas (demand). Simpang bersinyal Pingit merupakan salah satu
simpang jalan yang menuju pusat kota Yogyakarta yang sangat padat dan memerlukan
evaluasi segera untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan yang lebih parah pada simpang
tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilaksanakan dengan survei
lapangan untuk pengumpulan data geometrik dan fasilitas jalan, volume lalu lintas, dan
persinyalan pada simpang, yang selanjutnya dianalisis menurut peraturan Manual Kapasitas
Jalan Indonesia (MKJI) tahun 1997 dan dimodelkan menggunakan program (software) Vissim
8. Berdasarkan hasil analisis dengan MKJI 1997, kinerja simpang bersinyal Pingit tergolong
pada tingkat pelayanan F (buruk sekali) sehingga perlu dievaluasi kembali. Alternatif solusi
untuk meningkatkan kinerja simpang tersebut adalah dengan melakukan perancangan ulang
volume jam puncak, perancangan ulang satu jam rata-rata, serta pelebaran jalan. Hasil
pemodelan simpang bersinyal Pingit untuk lengan Utara, Selatan, Timur dan Barat pada hari
kerja dengan jam puncak 06.45 – 07.45 WIB diperoleh kapasitas simpang (C) untuk masingmasing lengan sebesar 1367, 758, 1002 dan 794 smp/jam, derajat kejenuhan (DS) sebesar
0,86; 0,782; 1,00 dan 0,611, panjang antrian (QL) sebesar 171, 225, 184, dan 126 meter dan
tundaan rata-rata (DT) sebesar 111,784; 118,194; 172,722; dan 108,529 det/smp.
Kata kunci: lalu lintas, pemodelan, simpang bersinyal, Yogyakarta

1.

PENDAHULUAN
Pertumbuhan lalu lintas pada masa mendatang memerlukan perencanaan dan pengendalian
lalu lintas pada jaringan jalan agar mampu melayani arus lalu lintas secara optimal. Permasalahan
akan muncul apabila volume lalu lintas mendekati/melebihi kapasitas jalan sebagai akibat
ketidakseimbangan antara penyediaan jaringan jalan (supply) dengan volume lalu lintas (demand).
Simpang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jaringan jalan yang merupakan tempat titik
konflik dan tempat kemacetan karena bertemunya dua ruas jalan atau lebih. Mengingat simpang
merupakan tempat terjadinya konflik dan kemacetan, maka perlu dilakukan pengaturan dan
pengelolaan (manajemen) simpang bersinyal dengan baik. Simpang bersinyal Pingit merupakan
salah satu simpang jalan yang menuju pusat kota Yogyakarta yang sangat padat dan perlu
dievaluasi segera untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan yang lebih parah pada simpang
tersebut (Bayunagoro, 2016).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan dan menganalisis simpang bersinyal
jalan perkotaan di Kota Yogyakarta, khususnya pada simpang empat Pingit, serta memberikan
alternatif solusi untuk meningkatkan kinerja simpang dengan melakukan perbaikan yang
diperlukan untuk memperlancar arus lalu lintas pada simpang tersebut. Analisis kinerja simpang
bersinyal dilakukan menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) tahun 1997 dan
menggunakan pemodelan dengan program (software) Vissim 8 yang kemudian dianalisis untuk
mendapatkan nilai pelayanan simpang tersebut. Alternatif solusi untuk meningkatkan kinerja
simpang kemudian diaplikasikan dalam pemodelan lebih lanjut sampai didapatkan model yang
optimum dengan kinerja atau tingkat pelayanan simpang yang terbaik.
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2.

METODOLOGI
Secara umum penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana yang diilustrasikan
pada Gambar 1. Pertama adalah pengumpulan data, yang terdiri dari data primer dan sekunder.
Data primer berupa data geometrik jalan dan simpang, volume lalu lintas harian, dan persinyalan
pada simpang. Adapun data sekunder berupa peta kota, data ruas jalan dan jumlah penduduk di
Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan analisis kondisi
eksisting simpang menurut ketentuan MKJI 1997 dan pemodelan software Vissim 8 yang hasilnya
kemudian dianalisis. Indikator yang dipertimbangkan dalam analisis untuk menentukan kinerja atau
tingkat pelayanan simpang (level of service) adalah kapasitas simpang (C), derajat kejenuhan (DS),
panjang antrian (QL), dan tundaan lalu lintas rata-rata (DT).

Mulai

Pengumpulan Data

Data Primer :
1.
2.
3.

Data Sekunder:

Data Geometrik
Data Volume Lalu Lintas
Data Kondisi Lalu Lintas

1. Peta Kota dan Data Jalan
2. Data Jumlah Penduduk

Pemodelan Lalu Lintas dan Analisis Kinerja Simpang











Perancangan Ulang VJP
Perancangan Ulang LHR
Pelebaran Jalan

Arus Lalu Lintas (Q)
Kapasitas Simpang (C)
Derajat Kejenuhan (DS)
Panjang Antrian (NQ)
Tundaan Rata-Rata (DT)

Jika DS > 0,85
Nilai Derajat Kejenuhan (DS)

Jika DS < 0,85

Selesai
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Gambar 1. Bagan alir proses penelitian
2.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada persimpangan bersinyal Pingit, Kota Yogyakarta, yang
merupakan titik pertemuan ruas jalan Magelang (utara), jalan Diponegoro (timur), jalan Tentara
Pelajar (selatan), dan jalan Kyai Mojo (barat) seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2. Kondisi
geometrik simpang sebagaimana yang diperlihatkan pada Gambar 3 dengan keterangan lebar jalan,
lebar bahu jalan dan lebar median serta petunjuk arah untuk tiap lengan simpang.

Gambar 2. Lokasi penelitian - simpang bersinyal Pingit Kota Yogyakarta

Gambar 3. Kondisi geometrik simpang bersinyal Pingit
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2.2. Pemodelan Menggunakan Software VISSIM 8
Untuk pemodelan lalu lintas menggunakan program VISSIM 8, berikut ini adalah langkahlangkah dalam proses simulasi sebagaimana yang dijelaskan dalam PTV VISSIM 6 User Manual
(PTV, 2013; Munawar, 2015).
a. Memasukkan peta lokasi simpang yang sudah diambil terlebih dahulu dari Google Earth
menggunakan fasilitas Input Background (lihat Gambar 4);
b. Memuat jaringan jalan, membuat link dan connectors sesuai dengan kondisi jalan yang ada;
c. Menentukan jenis kendaraan yang disesuaikan dengan jenis kendaraan yang disurvei dan
membuat 2D/3D Models untuk sepeda motor;
d. Melengkapi data vehicle types, menyesuaikan kategori yang sudah disediakan data yang
diasumsikan/tentukan sendiri. Pada menu ini terdapat parameter-parameter seperti kategori
kendaraan, vehicle model, color, acceleration and deceleration, capacity, occupancy, dll;
e. Melengkapi data vehicle classes, mengklasifikasikan jenis kendaraan ke dalam kategori
kendaraan. Pada penelitian ini vehicle classes tetap dibagi menjadi 6 kelas kendaraan;
f. Input volume arus lalu lintas keseluruhan;
g. Membuat dan mengisi Signal Controllers, untuk mengatur Traffic Light pada jaringan
jalan;
h. Simulation Continuous digunakan untuk memulai simulasi dengan software Vissim 8.

Gambar 4. Lokasi simpang yang dimodelkan dengan Input Background Vissim 8
2.3. Metode Analisis Menggunakan MKJI 1997
Analisis kinerja simpang bersinyal dilakukan sesuai dengan ketentuan pada peraturan MKJI
1997. Beberapa perhitungan terhadap parameter/variabel penting yang mempengaruhi kinerja
simpang bersinyal akan dijelaskan dalam uraian berikut ini (Mahmudah, 2015; Munawar, 2004;
Warpani, 2002)
a) Penilaian arus jenuh (S) yang dapat dihitung dengan rumus:
𝑆 = S𝑂× F𝐶𝑆 × F𝑆𝐹 × F𝐺 × F𝑃 × F𝑅𝑇 × F𝐿𝑇
(1)
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Dimana So = arus jenuh dasar (smp/jam); Fcs=faktor koreksi ukuran kota; F CS = faktor
koreksi gangguan samping; FG = faktor koreksi kelandaian; FP = faktor koreksi parkir; FRT=
faktor koreksi belok kanan; dan FLT = faktor koreksi belok kiri
b) Kapasitas (C ) untuk tiap lengan simpang dihitung dengan formula dibawah ini:
C = S x g/c
(2)
Dimana C= kapasitas (smp/jam); S = arus jenuh (smp/jam); g= waktu hijau (detik); dan
c= waktu siklus yang ditentukan (detik)
c)

Derajat jenuh (DS) yang dihitung dengan rumus:
DS = Q/C

(3)

Dimana DS= derajat jenuh; Q = arus lalulintas (smp/jam); dan C= kapasitas (smp/jam)
d)

Panjang antrian (QL) didapat dari perkalian antara jumlah antrian kendaraan (smp) selama
fase merah (NQmax) dengan rata-rata area yang ditempati tiap smp (20m²) dan dibagi lebar
entry (Wentry) seperti dirumuskan dibawah ini.
𝑵𝑸𝒎𝒂𝒙 𝒙 𝟐𝟎
𝑸𝑳 = 𝑾𝒆𝒏𝒕𝒓𝒚
(4)

e)

Tundaan lalu lintas rata-rata setiap pendekat (DT) ditentukan dengan persamaan sebagai
berikut:
𝑵𝑸₁𝒙 𝟑𝟔𝟎𝟎
𝑫𝑻 = 𝒄 𝒙 𝑨 +
(5)
𝑪
Dengan DT= tundaan lalulintas rata-rata (det/smp); c = waktu siklus yang disesuaikan (det);
dan

𝐴=

0,5 𝑥 (1−𝐺𝑅)²

(6)

(1−𝐺𝑅 𝑥 𝑑𝑠)

Dimana GR= rasio hijau (g/c); ds (atau DS) = derajat jenuh; NQ1 = jumlah smp yang tersisa
dari fase hijau sebelumnya; dan C = kapasitas (smp/jam)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Volume Lalu Lintas pada Simpang Bersinyal Pingit
Berdasarkan survei traffic counting pada hari kerja didapatkan volume lalu lintas pada jam
puncak pukul 06.45 – 07.45 WIB sebesar 14.063 kendaraan/jam dengan variasi seperti pada
Gambar 5.

Gambar 5. Grafik volume lalu lintas pada simpang bersinyal Pingit
3.2. Kondisi Eksisting dan Alternatif Solusi Simpang Bersinyal Pingit
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Berdasarkan hasil analisis dengan MKJI 1997 maka didapatkan variabel/indikator penting
yang mempengaruhi kondisi eksisting simpang bersinyal Pingit sebagaimana yang ditampilkan
pada Tabel 1. Kondisi eksisting menunjukan kinerja simpang Pingit masuk pada tingkat pelayanan
F (buruk sekali) yang dapat dinilai dari waktu siklus yang panjang sehingga mempengaruhi
kapasitas pada simpang, tingginya derajat kejenuhan, panjangnya antrian dan besarnya tundaan.
Untuk meningkatkan kinerja/pelayanan pada simpang maka diberikan beberapa alternatif solusi
yang berupa skenario:
a) Alternatif I yaitu perancangan ulang volume jam puncak (VJP) dengan melakukan
perubahan pada waktu hijau (g) dan waktu siklus yang disesuaikan (c).
b) Alternatif II yaitu pengaturan ulang satu jam rata-rata dengan melakukan perhitungan arus
lalu lintas rata-rata volume kendaraan selama 12 jam dari pukul 06.00 – 18.00 WIB.
c) Alternatif III yaitu melakukan pelebaran jalan untuk lengan Utara yang semula 8,2 meter
menjadi 8,7 meter dan untuk lengan Timur yang semula 7,6 menjadi 9,1 m, sehingga
masing-masing lengan Utara dan Timur melakukan pelebaran jalan sebesar 0,5 meter dan 1,5
meter.
Hasil analisis terhadap ketiga skenario tersebut kemudian dibandingkan dan dipilih yang
terbaik. Skenario dengan hasil terbaik yaitu alternatif III- pelebaran jalan lengan utara dan
timur (Tabel 1).
Tabel 1. Kondisi eksisting dan alternatif solusi solusi meningkatkan kinerja simpang Pingit

3.3. Pemodelan dengan Menggunakan Softwere Vissim 8
Hasil pemodelan dengan Vissim 8 berupa model visual yang dinamik dapat dilihat pada
Gambar 6 dan data hasil analisis seperti yang dipresentasikan pada Tabel 2.
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Gambar 6. Model visual simpang bersinyal Pingit dengan software Vissim 8
Tabel 2. Kondisi eksisting dan alternatif solusi dengan pemodelan Vissim 8

4. KESIMPULAN
a. Volume lalu lintas tertinggi pada simpang bersinyal Pingit Yogyakarta terjadi pada hari
kerja dengan jam puncak pukul 06.45 – 07.45 WIB dengan nilai kapasitas untuk masingmasing lengan Utara, Selatan, Timur dan Barat yaitu sebesar 1367, 758, 1002 dan 794
smp/jam.
b. Nilai derajat kejenuhan (DS) yang terjadi pada simpang bersinyal Pingit Yogyakarta untuk
lengan Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah sebesar 0,86; 0,782; 1,00 dan 0,611.
c. Panjang antrian (QL) sebesar 171, 225, 184, dan 126 meter dengan tundaan rata-rata (DT)
yang terjadi pada lengan Utara, Selatan, Timur dan Barat sebesar 111,784; 118,194;
172,722; dan 108,529 det/smp.
d. Pada analisis diaplikasikan kondisi eksisting dan 3 (tiga) alternatif skenario untuk
meningkatkan kinerja simpang yaitu perancangan ulang volume jam puncak (VJP),
pengaturan ulang satu jam rata-rata, dan pelebaran jalan untuk lengan Utara dan Timur
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e. Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan maka solusi terbaik untuk menyelesaikan
masalah terkait simpang bersinyal Pingit adalah pada alternatif ketiga yaitu pelebaran jalan
untuk lengan utara dan timur yang menghasilkan nilai derajat kejenuhan dan tundaan lebih
rendah dari kondisi eksisting.
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