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ABSTRAK 

Amirudin, M. 2017. Analisa Efisiensi Daya Listrik Penerangan Jalan Umum 

Kota Semarang Menggunakan Peredupan Studi Kasus di Jalan Menoreh 

Raya  Kota Semarng : Aris Widodo, S.Pd., M.T dan Drs. Tugino, M.T.

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan.

Penerangan Jalan Umum merupakan fasilitas vital yang dibutuhkan 

sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan, meningkatkan keselamatan dan 

kenyamanan pengguna jalan, mendukung keamanan lingkungan dan memberikan 

keindahan lingkungan jalan pada malam hari. Penerangan jalan umum juga

diperlukan untuk menunjang aktifitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di 

malam hari. Sistem peredupan merupakan salah satu cara untuk menghemat 

energi listrik yang digunakan pada penerangan jalan umum, dengan cara 

mengurangi arus daya pada lampu dengan menggunakan peredup (dimmer).

 Tujuan dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui besarnya 

persentase penghematan penggunaan daya listrik pada PJU di Jalan Menoreh 

Raya menggunakan sistem peredupan dengan tolok ukur volume kepadatan arus 

lalu lintas pada jam 18:00-06:00 dihari kerja dan hari libur. Metode penelitian 

yang digunakan adalah  penelitian eksperimen dimana subjek pada penelitian ini 

adalah peredupan penerangan jalan umum. Dengan pengumpulan data 

menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Serta perhitungan grafik 

volume kepadatan lalu lintas menggunakan teknik kuartil. 

Hasil penelitian ini adalah seberapa besar persentase penghematan 

penerangan jalan umum menggunakan sistem peredupan dengan tolok ukur 

volume kepadatan lalu lintas dari pukul 18:00 sampai dengan pukul 06:00, pada 

hari efektif dan hari libur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem peredupan pada penerangan jalan 

umum dapat menghemat penggunaan daya lampu penerangan jalan umum sebesar 

36,98% pada hari efektif dan 34,27% pada hari libur.

Kata kunci: Sistem Peredupan; Penerangan Jalan Umum, Efisiensi



 
 

vii 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan 

mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Efisiensi Daya Listrik Peneragan 

Jalan Umum Kota Semarang Menggunakan Sistem Peredupan Studi Kasus di 

Jalan Menoreh Raya Kota Semarang. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan pada program studi S1 Pendidikan 

Teknik Bangunan Universitas Negeri Semarang. Shalawat dan salam disampaikan 

kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua 

mendapatkan safaat Nya di yaumil akhir nanti, Aamiin. 

Penelitian ini diangkat sebagai upaya untuk menerapkan sistem peredupan 

pada penerangan jalan umum. 

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh 

karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaiakan ucapan terimakasih  serta 

penghargaan kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang 

atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Dr. Nur Qudus, M.T Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

3. Dra. Sri Handayani, M.Pd Ketua Jurusan Teknik Sipil, dan ketua program 

studi Pendidikan Teknik Bangunan yang telah memberi bimbingan dengan 

menerima kehadiran penulis setiap saat disertai kesabaran, ketelitian, 

masukan-masukan yang berharga untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Aris Widodo, S.Pd, M.T dan Drs.Tugino, M.T. sebagai Pembimbing 1 dan 

Pembimbing 2 yang penuh perhatian dan atas perkenaan memberi bimbingan 

dan dapat dihubungi sewaktu-waktu disertai kemudahan dalam memberikan 

bahan dan menunjukan sumber-sumber yang relevan sangat membantu 

penulisan skripsi ini. 



 
 

viii 

5. Drs. Harijadi Gunawan BW, M.Pd. sebagai penguji yang telah memberi 

masukan yang sangat berharga berupa saran, ralat, perbaikan, pertanyaan, 

komentar, tanggapan, menambah bobot dan kualitas skripsi ini. 

6. Semua dosen Teknik Sipil FT UNNES yang telah memberi bekal 

pengetahuan yang berharga. 

7. Berbagai pihak yang telah memberi bantuan untuk skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengelolaan 

Penerangan Jalan Umum di Indonesia khususnya di Kota Semarang.

Semarang, 24 Juli 2017

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix

DAFTAR ISI 

SAMPUL ................................................................................................................. i 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... iii

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH ........................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................... v 

ABSTRAK ............................................................................................................. vi 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiv 

DAFTAR GRAFIK ................................................................................................ xv

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xvi 

BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1. 1   Latar Belakang .......................................................................................... 1 

1. 2 Pembatasan Masalah ................................................................................ 5 

1. 3 Perumusan Masalah .................................................................................. 6 

1. 4 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 7 



 
 

x

1. 5 Manfaat Penelitian .................................................................................... 7 

1. 6   Sistematika Skripsi ................................................................................... 8 

BAB 2. LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS ..... 10 

2. 1   Landasar Teori ........................................................................................ 10 

2. 1. 1  Efisiensi Daya ............................................................................. 10 

2. 1. 1. 1  Batasan Efisiensi ............................................................... 10 

2. 1. 1. 2  Prinsip Berlakunya Efisiensi ............................................. 13 

2. 1. 1. 3  Dua Segi Efisiensi ............................................................. 15 

2. 1. 2  Jalan ............................................................................................ 17 

2. 1. 2. 1  Peranan Jalan ..................................................................... 17 

2. 1. 2. 2  Klasifikasi Jalan ................................................................. 18 

2. 1. 2. 3  Penampang Melintang Jalan .............................................. 27 

2. 1. 3  Penerangan Jalan Umum (PJU) .................................................. 36 

2. 1. 3. 1  Lampu Penerangan Jalan .................................................. 41 

2. 1. 3. 2  Lampu Natrium ................................................................ 48 

2. 1. 3. 3  Posisi Lampu Penerangan Jalan ....................................... 51 

2. 1. 4  Perancangan Penerangan Jalan ................................................... 55 

2. 1. 5  Arus Lalu Lintas ......................................................................... 56 

2. 1. 6  Satuan Mobil Penumpang ........................................................... 57 

2. 1. 7  Kapasitas Jalan Indonesia ........................................................... 60 

2. 2 Penelitian  yang Relevan ........................................................................ 66 

2. 3 Kerangka Berpikir .................................................................................. 68 

2. 4 Hipotesis ................................................................................................. 70 



 
 

xi

BAB III. METODE PENELITIAN........................................................................ 71 

3. 1 Populasi, Sampel dan variabel ................................................................ 71 

3. 2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan ............................................................. 72 

3. 3 Desain Penelitian .................................................................................... 73 

3. 4 Alat dan Bahan Penelitian ...................................................................... 74 

3. 5 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 77 

3. 6 Teknik Analisa Data ............................................................................... 78 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 81 

4.1    Umum ..................................................................................................... 81 

4. 1. 1  Kondisi Eksisting Jalan Menoreh Raya Kota Semarang ............ 81 

4. 1. 2  Pelaksanaan Penelitian ............................................................... 83 

4. 2 Hasil Penelitian ....................................................................................... 87 

4. 3 Analisa Data ........................................................................................... 93 

4. 3. 1  Analisa Data Hari Efektif ........................................................... 93 

4. 3. 2  Analisa Data Hari Libur ............................................................. 99 

4.4 Pembahasan .......................................................................................... 106 

BAB V. PENUTUP .............................................................................................. 109 

5.1 Kesimpulan ........................................................................................... 109 

5. 2 Saran ..................................................................................................... 109 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 111 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 112 



 
 

xii 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2. 1  Klasifikasi Jalan Raya Menurut Kelas Jalan ........................................ 26 

Tabel 2. 2  Klasifikasi Menurut Medan Jalan ........................................................ 27 

Tabel 2. 3  Perkiraan Kebutuhan Daya Untuk Penerangan Jalan .......................... 40 

Tabel 2. 4  Faktor Kehilangan Cahaya Lampu Penerangan Jalan Raya ................ 40 

Tabel 2. 5  Kode Indek Perlindungan  IP (Index of Protection) ............................ 42 

Tabel 2. 6  Jenis Lampu Penerangan Jalan Secara Umum Menurut Karakteristik 

dan      Penggunaannya .......................................................................... 44 

Tabel 2. 7  Perbandingan Antara SOX dengan SON ............................................. 50 

Tabel 2. 8  Penataan Letak Lampu Penerangan jalan ............................................ 52 

Tabel 2. 9  Besaran Satuan Mobil Penumpang ...................................................... 58 

Tabel 2. 10  Kapasitas Dasar Ruas Jalan ............................................................... 61 

Tabel 2. 11  Kriteria Penentuan Type Alinyemen ................................................... 61 

Tabel 2. 12  Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Lebar Jalur Lalu Lintas 

(FCw) .................................................................................................. 61 

Tabel 2. 13  Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Pemisahan Arah (FCsp) ......... 62 

Tabel 2. 14  Faktor Bobot Hambatan Samping ...................................................... 63 



 
 

xiii 

Tabel 2. 15  Penentuan Kelas Hambatan Samping ................................................ 63 

Tabel 2. 16  Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping  (FCsf) 

Untuk Perkotaan (Jalan denngan bahu/jalan dengan Kereb) ............ 64 

Tabel 2. 17  Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping (FCsf) 

Untuk Luar Kota ............................................................................... 65 

Tabel 2. 18  Faktor Penyesuaian kapasitas Untuk Ukuran Kota (FCcs) ................ 66 

Tabel 3. 1  Tabel Instrumen Penelitian .................................................................. 75 

Tabel 4. 1  Tabel Instrumen Penelitian .................................................................. 86 

Tabel 4. 2  Tabel Data Volume Kepadatan Lalu Lintas Hari Efektif 1 ................. 87 

Tabel 4. 3  Tabel   Data Volume Kepadatan Lalu Lintas Hari Efektif 2 ............... 89 

Tabel 4. 4  Tabel Data Volume Kepadatan Lalu Lintas Hari Libur 1 .................... 90 

Tabel 4. 5  Tabel Data Volume Kepadatan Lalu Lintas Hari Libur 2 .................... 91

Tabel 4. 6  Tabel Data Gabungan Volume Kepadatan lalu Lintas  

Hari Efektif ............................................................................................ 93 

Tabel 4. 7   Tabel Data Gabungan Volume Kepadatan Lalu Lintas  

Hari Libur .............................................................................................. 99 



 
 

xiv 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2. 1  Penampang Melintang Jalan ............................................................ 28 

Gambar 2. 2  Contoh Lampu Merkuri dan Lampu Sodium ................................... 41 

Gambar 2. 3  Penataan Letak Lampu Penerangan Jalan ........................................ 53 

Gambar 2. 4  Penataan Letak Lampu Penerangan Jalan ........................................ 54 

Gambar 3. 1  Lokasi Penelitian dan Titik Pengambilan Data ................................ 72 

Gambar 3. 2  Counter, Ballpoint dan Clipboard .................................................... 75

Gambar 4. 1  Posisi Lampu Penerangan Jalan Umum (tiang lampu dengan lengan 

tunggal)  .......................................................................................... 82 

Gambar 4. 2  Posisi Lampu Penerangan Jalan Umum (lampu dipasang di tiang 

listrik)  ...........................................................................................  83 

Gambar 4. 3  Lokasi Penelitian dan Titik Pengambilan Data ................................ 84 

Gambar 4. 4  Counter, Ballpoint dan Clipboard .................................................... 85

 

 



 
 

xv

DAFTAR GRAFIK 

Grafik 3. 1  Grafik Kepadatan Lalu Lintas ....................................................... 80 

Grafik 4. 1  Grafik Data Gabungan/Rata-Rata Hari Efektif.............................. 97 

Grafik 4. 2  Grafik Dara Gabungan/Rata-Rata Hari Libur.............................. 103 



 
 

xvi 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Grafik Volume Kepadatan Lalu Lintas Hari Efektif 1 ................. 113 

Lampiran 2. Grafik Volume Kepadatan Lalu Lintas Hari Efektif 2 ................. 114 

Lampiran 3. Grafik Volume Kepadatan Lalu Lintas Hari Libur 1 ................... 115 

Lampiran 4. Grafik Volume Kepadatan Lalu Lintas Hari Libur 2 ................... 116 

Lampiran 5. Dokumentasi Kondisi Jalan Menoreh Raya ................................. 117 

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian Hari Efektif ............................................ 118 

Lampiran 7. Dokumentaasi Penelitian Hari Libur ............................................ 119 

Lampiran 8. Surat Usul Topik ........................................................................... 120 

Lampiran 9. Surat Usul Pembimbing ................................................................ 121 

Lampiran 10. Surat Tugas Pembimbing............................................................ 122 

Lampiran 11. Surat Tugas Penguji Seminar Proposal Skripsi .......................... 123 

Lampiran 12. Surat Berita Acara Seminar Skripsi ............................................ 124 

Lampiran 13. Surat Ijin Penelitian .................................................................... 125 

Lampiran 14. Surat Bimbingan Penulisan Skripsi ............................................ 126 

Lampiran 15. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi ............................. 127 



1 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Perkembangan suatu wilayah  ditandai dengan adanya  peningkatan laju 

pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Peningkatan aktivitas penduduk  sering 

kali menimbulkan masalah bagi pengelola suatu wilayah, karena sering kali tidak 

diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan infrastruktur 

untuk mendukung peningkatan aktivitas penduduk tersebut. Pelayanan 

infrastruktur perkotaan meliputi penyediaan air bersih, drainase perkotaan, jalan, 

pemukinan, persampahan, energi dan telekomunikasi, belum terintegrasi menjadi 

satu kesatuan sistem yang utuh dalam penanganannya di perkotaan. 

Kota Semarang merupakan kota yang strategis dan salah satu kota 

terbesar kelima di negara Indonesia. Berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan 

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas 

ekonomi Pulau Jawa serta merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah. 

Dengan memiliki luas total 373.67 km² dan memiliki jumlah penduduk 1.773.905 

jiwa. Dikota ini terdapat banyak ruas jalan umum yang membelah Kota Semarang 

menjadi bagian-bagian kecil. Pada ruas-ruas jalan umum ini terdapat fasilitas 

penerangan pada malam hari yang disebut penerangan jalan umum. Penerangan 

yang prima mutlak diperlukan untuk jalan umum, karena jalan umum menurut 

fungsinya di bagi menjadi tiga yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan 
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jalan lingkungan. Penerangan jalan umum merupakan salah satu infrastruktur 

yang penggunaannya didukung menggunakan energi listrik. 

Dalam kontek kota, kebutuhan infrastruktur ditentukan atau dipengaruhi 

oleh struktur ruang kota. Perencana kota mengenal beberapa bentuk kota, yang 

secara tidak langsung mencerminkan kemudahan interaksi antara aktivitas dan 

penduduknya. Kota dapat berkembang berdasarkan suatu perencanaan yang dibuat 

sebelumnya (planned city) atau berkembang begitu saja secara sepontan 

(unplanned city), tanpa suatu pengendalian yang cukup. Kota-kota yang 

berkembang dengan perencanaan, pada umumnya dirancang dengan 

mempertimbangkan beberapa hal, seperti : kemudahan pencapaian, sirkulasi, 

keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan dan efisiensi penggunaan dan 

pengadaan infrastruktur penunjang. (Kodoatie, 2003:4)

Infrastuktur merujuk pada sisten fisik yang menyediakan transportasi, 

pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial 

dan ekonomi. 

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem 

sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sistem 

infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur 

dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan 

untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik 

juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan 
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mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem 

sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. (Kodoatie, 2003:9)

Salah satu pemakaian listrik yang banyak digunakan masyarakat saat ini 

adalah sebagai sumber penerangan. Semakin meningkatnya tingkat mobilitas 

masyarakat membuat semua kegiatan memerlukan penerangan adalah jalan raya 

ataupun jalan umum. Penerangan jalan umum adalah lampu penerangan yang 

bersifat publik (untuk kepentingan bersama) dan biasanya dipasang di ruas jalan 

maupun ditempat tertentu seperti Taman, dan tempat umum lainnya. Energi listrik 

secara nasional dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun kita sadari 

bahwa penyediaan energi listrik oleh PLN tidak secepat pertumbuhan penduduk di 

negara kita khususnya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar. Oleh karena itu 

kita selalu di himbau oleh pemerintah untuk menghemat penggunaan energi 

listrik.

Jalan merupakan sarana transportasi yang penting. Keselamatan dan 

kenyamanan pengguna jalan ditentukan oleh banyak faktor antara lain mutu jalan. 

Namun demikian penerangan jalan pada malam hari juga merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta 

yang lebih utama adalah untuk keamanan, apalagi jalan-jalan di dalam kota yang 

lalu lintas harian rata-rata (LHR) cukup tinggi.

Efisiensi energi didefinisikan sebagai metode, teknik dan prinsip-prinsip 

yang memungkinkan untuk dapat menghasilkan output yang sama dengan 

penggunaan energi lebih sedikit atau mendapatkan output yang lebih besar dengan 

jumlah energi yang sama. Efisiensi energi saat ini menjadi topik yang sangat 
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populer karena kebutuhan dunia akan energi terus bertambah setiap tahunnya. 

Dalam hal regulasi sudah banyak peraturan yang mengamanatkan melakukan 

efisiensi energi. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 30 tahun 2007 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, 

efisiensi energi adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah (pusat 

maupun daerah), swasta, dan masyarakat.

Selain itu juga sudah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 

2011 Tentang Penghematan Energi dan Air yang mewajibkan semua instansi 

pemerintah pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) melakukan upaya penghematan energi dan air dan 

melaporkannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Presiden. Pada aktivitas penghematan 

listrik, pemerintah menetapkan target penghematan sebesar 20 %.

Penerangan jalan umum (PJU) yang merupakan salah satu kebutuhan 

masyarakat, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah/Kota 

sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya PJU diharapkan 

meningkatkan rasa aman masyarakat secara umum, meningkatkan keamanan 

pengguna jalan maupun penerangan lingkungan. Dengan demikian di lokasi PJU 

akan timbul rasa damai, aman, nyaman dan tentram bagi kehidupan masyarakat. 

Disisi lain juga akan timbul keindahan, semarak, prestise dan terang.

Masyarakat merasa perlu dan punya hak mendapatkan dan menikmati 

PJU sebagai bentuk kompensasi membayar iuran PJU melalui tagihan rekening 

listrik. Minat masyarakat berswadaya memasang PJU sangat tinggi, sehingga 

menimbulkan pertumbuhan PJU yang sangat pesat dan tidak terbendung, serta 
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sebagian besar tidak berijin, dan pada umumnya tidak menggunakan lampu yang 

hemat energi dengan tingkat penerangan yang tinggi. Sehingga PJU perlu ditata 

dengan cara menggunakan sistem peredupan. Sementara beban Pemerintah atas 

tagihan PJU per bulan yang selalu meningkat, dapat ditekan.

Sebagai salah satu contoh pada pengambilan studi kasus di Jalan 

Menoreh Raya Kota Semarang yang merupakan jenis jalan kolektor yang 

memiliki dua arah dan menjadi jalur kearah pusat  Kota Semarang. Sehingga jenis 

kendaraan pribadi, angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 

rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Pada jalan tersebut terdapat PJU 

yang selalu menyala selama 12 jam/hari secara penuh. Padahal sesuai dengan 

uraian di atas, perlunya kita mengefisiensikan penggunakan daya pada PJU yang 

ada agar dapat menghemat energi dan biaya. 

Mencermati dari apa yang telah dijabarkan di atas maka dilakukan 

penelitian dengan judul “Analisa Efisiensi Daya Listrik Penerangan Jalan 

Umum Kota Semarang Menggunakan Sistem Peredupan Studi Kasus di 

Jalan Menoreh Raya Kota Semarang”.

1. 2 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah digunakan peneliti untuk membatasi dan memfokuskan 

penelitian pada Analisa Efisiensi Daya Listrik Penerangan Jalan Umum Kota 

Semarang Menggunakan Sistem Peredupan Studi Kasus di Jalan Menoreh Raya 

Kota Semarang.

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah hanya pada:
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a) Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah titik lampu yang berjumlah 

29 titik di ruas Jalan Menoreh Raya. 

b) Subyek penelitian yaitu peredupan Penerangan Jalan Umum. 

c) Penelitian dilakukan hanya untuk mendapatkan persentase penghematan 

penggunaan daya listrik pada Penerangan Jalan Umum Jalan Menoreh 

Raya Kota Semarang menggunakan sistem peredupan dengan tolok ukur 

volume kepadatan lalu lintas. 

d) Volume kepadatan lalu lintas didapatkan dengan menghitung banyaknya 

kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda lebih dari 4 

yang melewati ruas Jalan Menoreh Raya dengan rentang waktu per 15 

menitan mulai dari jam 18:00 sampai dengan jam 06:00 WIB. 

e) Penelitian dilakukan 4 hari yaitu pada hari Senin dan Rabu untuk 

mewakili hari kerja serta hari Jumat dan Sabtu untuk mewakili hari libur 

namun tidak pada hari libur nasional. Serta dilaksanakan pada malam 

hari (pukul 18:00) ketika lampu penerangan jalan umum menyala 

sampai dengan pagi hari (pukul 06:00). 

1. 3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 

diungkap dalam penelitian ini adalah tentang efisiensi penerangan jalan umum 

dengan menggunakan sistem peredupan. 
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Kemudian rumusan masalah tersebut yaitu :

Seberapa besar persentase penghematan penggunaan daya listrik dengan 

menggunakan sistem peredupan pada PJU di Jalan Menoreh Raya Kota 

Semarang? 

1. 4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui persentase penghematan penggunaan daya pada PJU di Jalan 

Menoreh Raya menggunakan sistem peredupan dengan tolok ukur volume 

kepadatan arus lalulintas pada jam 18:00-06:00 dihari kerja dan hari libur. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah 

serta dapat digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Teknik 

Bangunan di Universitas Negeri Semarang. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan kepada 

Pemerintah Kota Semarang untuk perawatan dan perbaikan pelayanan 

Penerangan Jalan Umum di Kota Semarang. 



8 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

bagian awal, isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian awal 

Bagian awal skripsi meliputi: judul, abstrak, lembar pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi 

Bagian isi skripsi disajikan dalam lima bab dengan beberapa sub 

bab pada tiap babnya. 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi gambaran mengenai latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Landasan Teori 

Bagian ini mengemukakan tentang landasan teori yang 

mendukung dalam pelaksanaan penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, 

metode penelitian dan teknik pengumpulan data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini mencakup analisis data penelitian serta 

pembahasannya. 
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BAB V : Penutup 

Pada bab penutup berisikan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran-saran yang relevan dengan penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN 
HIPOTESIS 

2. 1 Landasan Teori 

2. 1.1 Efisiensi Daya 

Efisiensi merupakan landasan pemikiran dari kegiatan manajemen, 

termasuk di dalamnya sistem. Pembahasan mengenai sistem juga diperluas 

meliputi sistem dalam organisasi, sistem informasi bagi pimpinan, sistem 

persediaan dan harga, serta sistem pajak. Dalam bahasa Indonesia, efektif 

diterjemahkan dengan hasil guna, sedangkan efisien diterjemahkan daya guna. 

Ini menunjukan bahwa hasil guna lebih ditekankan pada hasilnya saja. 

Sementara daya guna, disamping hasilnya, juga ditekankan pada daya atau 

usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut, agar tidak terjadi 

pemborosan. 

2. 1.1.1 Batasan Efisiensi 

Efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya 

dengan mengguanakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia 

(material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek-pendeknya, 

didalam keadaan yang nyata (sepanjang keadaan itu bias berubah) tanpa 

mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga, dan 

waktu (Wirapati dalam The Liang Gie, 1976, hlm.26). 
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Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan 

usahanya. Perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi berikut ini. 

1. Hasil 

Suatu kegiatan dapat disebut efisien, jika suatu usaha 

memberikan hasil yang maksimum. Maksimum dari segi mutu atau 

jumlah satuan hasil itu. 

2. Usaha 

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu 

tercapai dengan usaha  yang minimum, mencakup lima unsur: pikiran, 

tenaga jasmani, waktu, ruang, dan benda (termasuk uang). (The Liang 

Gie dan Miftah Thoha, 1978, hlm. 8-9). 

Efisiensi menurut Ghiselli dan Brown: 

The term efficiency has a very exact definition. It is expressed as 

the ratio of output to input (E.E. Ghiselli & C.W. Brown, 1955, hlm.251) 

Jadi, menurut Ghiselli & Brown, istilah efisiensi mempunyai 

pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukan adanya perbandingan 

antara keluaran (output) dan masukan (input).

Dari ketiga pendapat tersebut terdapat tiga perbedaan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Batasan efisiensi menurut Wirapati hanya menunjukan efisiensi yang 

dilihat dari segi  pengorbanannya saja. Dengan pengorbanan material, 

mesin, tenaga, dan waktu yang tersedia, mencapai suatu hasil. Kalau 
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hasilnya baik maka termasuk efisien, tetapi kalau hasilnya tidak baik, 

maka termasuk tidak efisien. 

2. Batasan efisien dari The Liang Gie dan M. Thoha dilihat dari segi 

output dan input, dengan ketentuan efisiensi adalah perbandingan 

terbaik; sifatnya tertutup. Jadi, yang ada adalah sesuatu kegiatan itu 

efisien atau tidak efisien. Efisiensi tidak ada tingkatannya. Tidak ada 

istilah lebih efisien atau kurang efisien. 

3. Batasan efisien menurut Ghiselli & Brown menunjukan bahwa 

efisien adalah perbandingan antara output dan input (tidak harus 

merupakan perbandingan terbaik). 

Dari ketiga batasan tersebut terlihat adanya tiga perbedaan 

pendapat sebagaimana telah disampaikan di atas. Kiranya perlu 

dibedakan antara pengertian efisiensi dengan pengertian efisiensi 

optimal. Efisiensi adalah perbandingan antara output dan input. Efisiensi 

optimal adalah perbandingan terbaik antara output dan input.

 Istilah output dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: 

keluaran, hasil, atau manfaat sedangkan input dapat ditrjemahkan 

menjadi: masukan, usaha, atau pengorbanan. Selanjutnya secara silih 

berganti, penulis akan menerjemahkan output = hasil sedangkan input =

pengorbanan. 
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2. 1.1.2 Prinsip Berlakunya Efisiensi 

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan itu termasuk efisien 

atau tidak maka prinsip-prinsip persyaratan efisiensi harus terpenuhi, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Efisiensi harus dapat diukur 

Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah 

ukuran normal. Ukuran normal ini merupakan patokan (standar) awal, 

untuk selanjutnya menentukan apakah suatu kegiatan itu efisien atau 

tidak. Batas ukuran normal untuk pengorbanan adalah pengorbanan 

maksimum, sedangkan batas ukuran normal untuk hasil adalah hasil 

minimum. Kalau tidak dapat diukur maka tidak akan dapat diketahui 

apakah suatu cara kerja atau suatu kegiatan itu efisien atau tidak. 

2. Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional 

Rasional artinya segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, 

masuk akal, logis, bukan emosional. Dengan pertimbangan rasional, 

objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih terjamin.

Subjektivitas pengukuran dan penilaian dapat dihindarkan sejauh 

mungkin. 

3. Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas (mutu) 

Dengan demikian, kuantitas boleh saja ditingkatkan tetapi jangan 

sampai mengorbankan kualitasnya. Jangan mengejar kuantitas tetapi 

dengan mengorbankan kualitas. Jangan sampai hasil ditingkatkan 

tetapi kualitasnya rendah. Mutu harus tetap dijaga baik. 
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4. Efisiensi merupakan teknik pelaksanaan 

Sehingga jangan sampai bertentangan dengan kebijakan. Tentu saja 

kebijakan sudah dipertimbangkan dari berbagai segi yang luas 

cakupannya, pelaksanaan operasionalnya dapat diusahakan seefisien 

mungkin, sehingga tidak terjadi pemborosan. 

5. Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan  

Ini berarti bahwa penerapannya disesuaikan dengan kemampuan

sumber daya manusia (SDM), dana, fasilitas, dan lain-lain. 

6. Efisiensi itu ada tingkatannya 

Secara sederhana dapat ditentukan penggolongan tingkat efisiensi, 

misal: 

a. Tidak efisien 

b. Kurang efisien 

c. Efisien 

d. Lebih efisien, dan 

e. Paling efisien (optimal). 

Tingkat efisiensi dapat juga menggunakan angka persentase (%). 

Keenam syarat itu harus dipenuhi untuk menentukan tingkat 

efisiensinya. Kalau persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi 

maka tidak dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan 

atau cara kerja itu efisin atau tidak efisien, dan tidak dapat menentukan 

seberapa tinggi tingkatan efisiensinya. Efisiensi dapat dilihat dari segi 

hasil (output) dan juga dapat dilihat dari segi pengorbanan (input).
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Semuanya itu dimulai dengan batas ukuran normalnya dulu, selanjutnya 

barulah diketahui efisien atau tidaknya, atau tingkat efisieninya. 

2. 1.1.3 Dua Segi Efisiensi 

Seperti telah disebutkan di atas, efisiensi dapat ditinjau dari dua 

segi, yaitu sebagai berikut. 

1. Segi Hasil (output) 

Yang dimaksud efisiensi dari segi hasil, yaitu hasil minimum yang 

dikehendaki ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian pengorbanan 

misalnya (tenaga, pikiran, uang, atau lainnya) juga ditetapkan.  Ini 

merupakan batas normal pengorbanan. Kalau ternyata pengorbanan 

lebih sedikit dari pada yang ditetapkan, itu termasuk efisien. Tetapi 

kalau pengorbanannya lebih banyak, itu termasuk tidak efisien. 

Batas normal hasil minimum berupa: 

a. Produk/barang yang dihasilkan, 

b. Jasa yang dihasilkan, 

c. Tugas yang diperintahkan, 

d. Target minimum yang harus dicapai, 

e. Daftar tugas (job description) yang harus dilaksanakan, 

f. Kepuasan, dan lain-lain. 

2. Segi Pengorbanan (input) 

Ditinjau dari segi pengorbanan normal, yaitu dengan pengorbanan 

(tenaga, pikiran, waktu atau lainnya) yang ada yang ditetapkan, 



16

 
 

kemudian ditetapkan hasil minimum yang harus dapat dicapai. Kalau 

hasil yang dicapai itu dibawah hasil minimum, cara kerjanya tidak 

termasuk efisien. Apabila hasil yang tercapai persis sama dengan hasil 

minimum yang ditetapkan, cara kerjanya termasuk normal. Tetapi 

kalau hasil yang dicapai lebih dari hasil minimum yang telah 

ditetapkan, cara kerjanya termasuk efisien. 

Batas normal pengorbanan maksimum antara lain berupa penggunaan: 

a. Waktu maksimum, 

b. Tenaga maksimum, 

c. Biaya maksimum, dan 

d. Pikiran maksimum. 

Mengenai pengorbanan (input) dimungkinkan juga 

kombinasi pengorbanan. Misalnya, pengorbanan kombinasi tenaga 

yang dikerahkan dan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan untuk 

mencapai hasil yang dikehendakinya.  (Syamsi, Ibnu, 2004, hlm 2-7) 

Dengan demikian efisiensi daya merupakan daya guna 

pengoptimalan dari hasil dan usaha yang telah ditetapkan dari 

sebelumnya. Mengenai hasil dan usaha yang dilaksanakan, jika lebih 

kecil maka disebutlah efisien akan tetapi jika lebih besar maka tidaklah 

efisien.  
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2. 1.2 Jalan   

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.(Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Tahun 2006). 

Jalan raya adalah jalur - jalur tanah di atas permukaan bumi yang 

dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran - ukuran dan jenis konstruksinya 

sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan 

kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya 

dengan mudah dan cepat (Clarkson H.Oglesby,1999). 

2. 1.2.1 Peranan Jalan 

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran 

penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, 

pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa 

merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan 

yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan 

mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Mendukung bidang 

ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan Membentuk dan 

memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan 
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keamanan nasional Membentuk struktur ruang dalam rangka 

mewujudkan sasaran pembangunan nasional  

2. 1.2.2 Klasifikasi Jalan 

Jalan raya pada umumnya dapat digolongkan dalam 4 klasifikasi 

yaitu: klasifikasi menurut fungsi jalan, klasifkasi menurut kelas jalan, 

klasifikasi menurut medan jalan dan klasifikasi menurut wewenang 

pembinaan jalan (Bina Marga 1997).. 

1. Klasifikasi Menurut Fungsi 

Klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri atas 3 golongan yaitu: 

a. Jalan Arteri

b. Jalan Kolektor 

c. Jalan Lokal 

Pengertian beserta karakteristik jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan 

lokal sebagai berikut. 

a. Jalan Arteri Primer 

Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna 

antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional 

dengan pusat kegiatan wilayah. Sistem jaringan jalan primer disusun 

berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan 

jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan 
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menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-

pusat kegiatan sebagai berikut: 

1) menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat 

kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan 

lingkungan; dan 

2) menghubungkan antarpusat kegiatan nasional, sebagai contoh 

Jalur Pantura yang menghubungkan antara Sumatera dengan 

Jawa di Merak, Jakarta, Semarang, Surabaya sampai dengan 

Banyuwangi merupakan arteri primer. 

Karakteristik jalan arteri primer adalah sebagai berikut : 

1) Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana 

paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam (km/h). 

2) Lebar Daerah Manfaat Jalan minimal 11 (sebelas) meter. 

3) Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien; jarak antar jalan 

masuk/akses langsung minimal 500 meter, jarak antar akses 

lahan langsung berupa kapling luas lahan harus di atas 1000 

m2, dengan pemanfaatan untuk perumahan. 

4) Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan 

pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintas dan 

karakteristiknya. 
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5) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti 

rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas, lampu 

penerangan jalan, dan lain-lain. 

6) Jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan 

untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya. 

7) Jalan arteri primer mempunyai 4 lajur lalu lintas atau lebih dan 

seharusnya dilengkapi dengan median (sesuai dengan ketentuan 

geometrik). 

8) Apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak 

dapat dipenuhi, maka pada jalan arteri primer harus disediakan 

jalur lambat (frontage road) dan juga jalur khusus untuk 

kendaraan tidak bermotor (sepeda, becak, dll). 

b. Jalan Arteri Sekunder 

Jalan arteri sekunder adalah jalan yang melayani angkutan 

utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, 

dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien, dengan peranan pelayanan 

jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota. Didaerah perkotaan juga 

disebut sebagai jalan protokol. 

Karakteristik jalan arteri sekunder adalah sebagai berikut: 

1) Menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder 

kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder 
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kesatu dengan kawasan sekunder kedua, dan jalan 

arteri/kolektor primer dengan kawasan sekunder kesatu. 

2) Jalan arteri sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana 

paling rendah 30 (tiga puluh) km per jam. 

3) Lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter. 

4) Lalu lintas cepat pada jalan arteri sekunder tidak boleh 

terganggu oleh lalu lintas lambat. 

5) Akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250 

meter. 

6) Kendaraan angkutan barang ringan dan bus untuk pelayanan 

kota dapat diizinkan melalui jalan ini. 

7) Persimpangan pads jalan arteri sekunder diatur dengan 

pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya. 

8) Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas same atau lebih 

besar dari volume lalu lintas rata-rata. 

9) Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan 

seharusnya tidak dizinkan pada jam sibuk. 

10) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti 

rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu jalan dan lain-

lain.

11) Besarnya lala lintas harian rata-rata pada umumnya paling 

besar dari sistem sekunder yang lain 
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12) Dianjurkan tersedianya Jalur Khusus yang dapat digunakan 

untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya. 

13) Jarak selang dengan kelas jalan yang sejenis lebih besar dari 

jarak selang dengan kelas jalan yang lebih rendah. 

c. Jalan Kolektor Primer 

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk 

melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah 

dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan 

atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. 

Karakteristik jalan Kolektor Primer adalah sebagai berikut: 

1) Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan 

kolektor primer luar kota. 

2) Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau 

jalan arteri primer. 

3) Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana 

paling rendah 40 (empat puluh) km per jam. 

4) Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 (tujuh) 

meter. 

5) Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara 

efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh 

lebih pendek dari 400 meter. 
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6) Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan 

melalui jalan ini. 

7) Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan 

pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya. 

8) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau 

lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 

9) Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya 

tidak diizinkan pada jam sibuk. 

10) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti 

rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas dan lampu 

penerangan jalan. 

11) Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih 

rendah dari jalan arteri primer. 

12) Dianjurkan tersedianya Jalur Khusus yang dapat digunakan 

untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya. 

d. Jalan Kolektor Sekunder 

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang melayani angkutan 

pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan 

peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. 

Karakteristik Jalan Kolektor Sekunder adalah sebagai 

berikut: 
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1) Jalan kolektor sekunder menghubungkan: antar kawasan 

sekunder kedua, kawasan sekunder kedua dengan kawasan 

sekunder ketiga. 

2) Jalan kolektor sekunder dirancang berdasarkan kecepatan 

rencana paling rendah 20 (dua puluh) km per jam. 

3) Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) 

meter. 

4) Kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui 

fungsi jalan ini di daerah pemukiman. 

5) Lokasi parkir pada badan jalan dibatasi. 

6) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup. 

7) Besarnya lalu lintas harian rata-rata pads umumnya lebih 

rendah dari sistem primer dan arteri sekunder. 

e. Jalan Lokal Primer 

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara 

berdaya guna 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. 

Karakteristik Jalan Lokal Primer adalah sebagai berikut: 

1) Jalan lokal primer dalam kota merupakan terusan jalan lokal 

primer luar kota. 
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2) Jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau 

jalan primer lainnya. 

3) Jalan lokal primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana 

paling rendah 20 (dua puluh) km per jam. 

4) Kendaraan angkutan barang dan bus dapat diizinkan melalui 

jalan ini. 

5) Lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) 

meter. 

6) Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling 

rendah pada sistem primer. 

f. Jalan Lokal Sekunder 

Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan 

sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan 

perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke 

perumahan. 

Karakteristik Jalan Lokal Sekunder adalah sebagai berikut: 

1) Jalan lokal sekunder menghubungkan: antar kawasan sekunder 

ketiga atau dibawahnya, kawasan sekunder dengan perumahan. 

2) Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana 

paling rendah 10 (sepuluh) km per jam. 

3) Lebar badan jalan lokal sekunder tidak kurang dari 5 (lima) 

meter. 
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4) Kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diizinkan 

melalui fungsi jaIan ini di daerah pemukiman. 

5) Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling 

rendah dibandingkan dengan fungsi jalan yang lain. (Listiyono 

Budi, 2011) 

2. Klasifikasi Menurut Kelas Jalan  

Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan 

jalan untuk menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam muatan 

sumbu terberat (MST) dalam satuan ton. 

Table 2.1 Klasifikasi Jalan Raya Menurut Kelas Jalan 

Sumber: Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 

Ditjen Bina Marga, 1997. 

3. Klasifikasi Menurut Medan Jalan  

Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian 

besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. 

Keseragaman kondisi medan yang diproyeksikan harus 

mempertimbangkan keseragaman kondisi medan menurut rencana 

trase jalan dengan mengabaikan perubahan-perubahan pada bagian 

kecil dari segmen rencana jalan tersebut. 

Fungsi Kelas Muatan Sumbu Terberat/MST (ton) 

Arteri I

II

III A

>10

10

8

Kolektor III A

III B

8
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Tabel 2.2 Klasifikasi Menurut Medan Jalan 

No Jenis Medan Notasi Kemiringan Medan (%)

1 Datar D <3

2 Berbukit B 3-25

3 Pegunungan G >25

Sumber: Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 

Ditjen Bina Marga, 1997. 

4. Klasifikasi Menurut Wewenang Pembinaan Jalan  

Klasifikasi menurut wewenang pembinaannya terdiri dari 

Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kotamadya dan Jalan 

Desa. (Bina Marga, 1997) 

2. 1.2.3 Penampang Melintang Jalan  

Penampang melintang jalan adalah potongan suatu jalan secara 

melintang tegak lurus sumbu jalan (Sukirman, 1994). Bagian-bagian 

penampang melintang jalan yang terpenting dapat dibagi menjadi :  

1. Jalur lalu lintas  

2. Lajur  

3. Bahu jalan   

4. Median  

5. Fasilitas pejalan kaki. 

Bagian-bagian penampang melintang jalan ini dan 

kedudukannya pada penampang melintang terlihat seperti pada gambar 

2.1  
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Gambar 2.1 Penampang Melintang Jalan 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 

Ditjen Bina Marga 1997. 

a. DAMAJA (Daerah Manfaat Jalan)  

DAMAJA (Daerah Manfaat Jalan) adalah daerah yang dibatasi 

oleh batas ambang pengaman konstruksi jalan di kedua sisi jalan, 

tinggi 5 meter di atas permukaan perkerasan pada sumbu jalan, 

dan kedalaman ruang bebas 1,5 meter di bawah muka jalan.  

b. DAMIJA (Daerah Milik Jalan)  

DAMIJA (Daerah Milik Jalan) adalah daerah yang dibatasi oleh 

lebar yang sama dengan Damaja ditambah ambang pengaman 

konstruksi jalan dengan tinggi 5 meter dan kedalaman 1.5 meter.  

c. DAWASJA (Ruang Daerah Pengawasan Jalan)  

DAWASJA (Ruang Daerah Pengawasan Jalan) adalah ruang 

sepanjang jalan di luar DAMAJA yang dibatasi oleh tinggi dan 

lebar tertentu, diukur dari sumbu jalan  
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sebagai berikut:  

1) jalan Arteri minimum 20 meter  

2) jalan Kolektor minimum 15 meter  

3) jalan Lokal minimum 10 meter  

Untuk keselamatan pemakai jalan, DAWASJA di daerah 

tikungan ditentukan oleh jarak pandang bebas. 

1. Jalur Lalu Lintas 

Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan 

yang diperuntukan untuk lalu lintas kendaraan (Sukirman ,1994).  

Lebar jalur lalu lintas (travelled way = carriage way) adalah 

saluran perkerasan jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan 

yang terdiri dari beberapa jalur yaitu jalur lalu lintas yang khusus 

diperuntukkan untuk di lewati oleh kendaraan dalam satu arah. Pada 

jalur lalu lintas di jalan lurus dibuat miring, hal ini diperuntukkan 

terutama untuk kebutuhan drainase jalan dimana air yang jatuh di atas 

permukaan jalan akan cepat mengalir ke saluran-saluran pembuangan. 

Selain itu, kegunaan kemiringan melintang jalur lalu lintas adalah 

untuk kebutuhan keseimbangan gaya sentrifugal yang bekerja 

terutama pada tikungan.
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2. Lajur 

Lajur adalah bagian jalur lalu lintas yang memanjang, 

dibatasi oleh marka lajur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk 

dilewati suatu kendaraan bermotor sesuai kendaraan rencana. Lebar 

lajur tergantung pada kecepatan dan kendaraan rencana (Jotin Khisty, 

2003).

a. Lebar Lajur Lalu Lintas 

Lebar lajur lalu lintas merupakan bagian yang paling 

menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan (Sukirman, 

1994). Besarnya lebar lajur lalu lintas hanya dapat ditentukan 

dengan pengamatan langsung dilapangan karena:

1) Lintasan kendaraan yang satu tidak mungkin akan dapat 

diikuti oleh lintasan kendaraan lain dengan tepat.  

2) Lajur lalu lintas mungkin tepat sama degan lebar kendaraan 

maksimum. Untuk keamanan dan kenyamanan setiap 

pengemudi membutuhkan ruang gerak antara kendaraan.  

3) Lintasan kendaraan tidak mengkin dibuat tetap sejajar 

sumbu lajur lalu lintas, karena selama bergerak akan 

mengalami gaya – gaya samping seperti tidak ratanya 

permukaan, gaya sentritugal ditikungan, dan gaya angin 

akibat kendaraan lain yang menyiap.  
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Lebar lajur lalu lintas merupakan lebar kendaraan 

ditambah dengan ruang bebas antara kendaraan yang besarnya 

sangat ditentukan oleh keamanan dan  

kenyamanan yang diharapkan. Pada jalan lokal (kecepatan 

rendah) lebar jalan minimum 5,50 m (2 x 2,75) cukup memadai 

untuk jalan 2 jalur dengan 2 arah.  

Dengan pertimbangan biaya yang tersedia, lebar 5 m pun 

masih diperkenankan. Jalan arteri yang direncanakan untuk 

kecepatan tinggi, mempunyai lebar lajur lalu lintas lebih besar dari 

3,25 m sebaiknya 3,50 m. 

b. Jumlah Jalur Lalu Lintas 

Banyak lajur yang dibutuhkan sangat tergantung dari 

volume lalu lintas yang akan memakai jalan tersebut dan tingkat 

pelayanan jalan yang diharapkan.Empat lajur untuk satu arah untuk 

pada jalan tunggal adalah patokan maksimum yang diterima secara 

umum.Tetapi AASHTO 2001 memberikan sebuah kemungkinan 

terdapatnya 16 lajur pada jalan 2 arah terpisah. Kemiringan 

melintang jalur lalu lintas jalan lurus diperuntukkan untuk 

kebutuhan drainase jalan (Jotin Khisty, 2003). Air yang jatuh di 

atas permukaan jalan supaya cepat dialirkan ke saluran – saluran 

pembuangan. 
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3. Bahu Jalan 

Bahu jalan atau tepian jalan adalah bagian jalan yang terletak 

di antara tepi jalan lalu lintas dengan tepi saluran, parit, kreb atau 

lereng tepi (Clarkson H.Oglesby,1999). AASHTO menetapkan agar 

bahu jalan yang dapat digunakan harus dilapisi perkerasan atau 

permukaan lainyang cukup kuat untuk dilalui kendaraan dan 

menyarankan bahwa apabila jalur jalan dan bahu jalan dilapisi dengan 

bahan aspal, warna dan teksturnya harus dibedakan. 

Bahu jalan berfungsi sebagai :  

a. Tempat berhenti sementara kendaraan  

b. Menghindarkan diri dari saat-saat darurat sehingga dapat 

mencegah terjadinya kecelakaan  

c. Memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan jalan dari 

arah samping agar tidak mudah terkikis  

d. Ruang pembantu pada waktu mengadakan pekerjaan parbaikan 

atau pemeliharaan jalan (Bina Marga, 1997).  

1) Jenis Bahu Jalan 

Berdasarkan tipe perkerasannya, bahu jalan dapat dibedakan 

atas 

a) Bahu yang tidak diperkeras, yaitu bahu yang hanya dibuat 

dari material perkerasan jalan tanpa bahan pengikat, bahu ini 

dipergunakan untuk daerah – daerah yang tidak begitu 
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penting, dimana kendaraan yang berhenti dan 

mempergunakan bahu tidak begitu banyak jumlahnya.  

b) Bahu yang diperkeras, yaitu bahu yang dibuat dengan 

mempergunakan bahan pengikat sehingga lapisan tersebut 

lebih kedap air dari pada bahu yang tidak diperkeras. Bahu 

dipergunakan untuk jalan – jalan dimana kendaraan yang 

akan berhenti dan memakai bagian tersebut besar jumlahnya  

2) Lebar Bahu Jalan 

Besarnya lebar bahu jalan dipengaruhi oleh :  

a) Fungsi jalan; jalan arteri direncanakan untuk kecepatan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan jalan lokal. Dengan 

demikian jalan arteri membutuhkan kebebasan samping, 

keamanan, dan kenyamanan yang lebih besar, atau menuntut 

lebar bahu yang lebih besar dari jalan lokal.  

b) Volume lalu lintas; volume lalu lintas yang tinggi 

membutuhkan lebar bahu yang lebih besar dibandingkan 

dengan volume lalu lintas yang lebih rendah.  

c) Kegiatan disekitar jalan.; Jalan yang melintasi daerah 

perkotaan, pasar, sekolah, membutuhkan lebat bahu jalan 

yang lebih besar dari pada jalan yang melintasi daerah rural.  

d) Ada atau tidaknya trotoar  
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e) Biaya yang tersedia; sehubungan dengan biaya pembebasan 

tanah, dan biaya untuk konstruksi (Jotin Kisty, 2003). 

3) Lereng Melintang Bahu Jalan 

Fungsi lereng melintang perkerasan jalan untuk 

mengalirkan air hujan sangat ditentukan oleh kemiringan melintang 

bagian samping jalur perkerasan itu sediri, yaitu kemiringan 

melintang bahu jalan (Sukirman, 1994). Kemiringan melintang 

bahu yang tidak baik ditambah pula dengan bahu dari jenis tidak 

diperkeras akan menyebabkan turunnya daya dukung lapisan 

perkerasan, lepasnya ikatan antara agregat dan aspal yang akhirnya 

dapat memperpendek umur pelayanan jalan. Untuk itu, haruslah 

dibuat kemiringan bahu jalan yang sebesar – besarnya tetapi aman 

dan nyaman bagi pengemudi kendaraan. Kemiringan melintang 

jalur perkerasan jalan, yang dapat bervariasi sampai 6 % tergantung 

dari jenis permukaan bahu, intensitas hujan, dan kemungkinan 

penggunaan bahu jalan. Kemiringan bahu jalan normal antara 3 - 

5%. 

4. Median 

Median adalah bagian bangunan jalan yang secara fisik 

memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah 

(Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2004).  
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Fungsi median adalah untuk:  

a) Memisahkan dua aliran lalu lintas yang berlawanan arah  

b) Ruang lapak tunggu penyeberang jalan  

c) Penempatan fasilitas jalan  

d) Tempat prasarana kerja sementara  

e) Penghijauan  

f) Tempat berhenti darurat (jika cukup luas)  

g) Cadangan lajur (jika cukup luas)  

h) Mengurangi silau dari sinar lampu kendaraan dari arah yang 

berlawanan  

Median dapat dibedakan atas :  

a) Median direndahkan, terdiri atas jalur tepian dan bangunan 

pemisah jalur yang direndahkan.  

b) Median ditinggikan, terdiri atas jalur tepian dan bangunan 

pemisah jalur yang ditinggikan.  

Lebar minimum median terdiri atas jalur tepian selebar 

0,25-0,50 meter dan bangunan pemisah jalur. 

5. Fasilitas Pejalan Kaki 

Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan 

untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik 
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dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun 

menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu 

lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang 

pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.  

Fasilitas pejalan kaki berfungsi memisahkan pejalan kaki dari 

jalur lalu lintas kendaraan guna menjamin keselamatan pejalan kaki 

dan kelancaran lalu lintas.Perlengkapan bagi para pejalan kaki 

sebagaimana pada kendaraan bermotor sangat penting terutama di 

daerah perkotaan dan untuk jalan masuk ke atau keluar dari tempat 

tinggal (Clarkson H.Oglesby,1999). (Bina Marga, 1997) 

2. 1.3 Penerangan Jalan Umum (PJU) 

Penerangan jalan raya  mempunyai 2 fungsi pokok yaitu fungsi 

keamanan dan fungsi ekonomi. Keamanan pengguna jalan berkaitan dengan 

kuat penerangan sesuai dengan kecepatan kendaraan, serta kerataan 

penerangan pada bidang jalan. Kebutuhan daya (kW) penerangan pada suatu 

ruas jalan sangat bervariasi tergantung pada: geometri permukaan jalan, lampu 

yang digunakan dan faktor refleksi permukaan jalan. Fungsi ekonomi jalan 

berkaitan dengan distribusi barang (termasuk kelancaran distribusi barang).

(Muhaimin, 2001, hlm. 180)

Penerangan jalan mempertimbangkan 6 aspek, yaitu:
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a. Kuat rata-rata penerangan. Besarnya kuat penerangan didasarkan pada 

kecepatan maksimal yang diizinkan terhadap kendaraan yang 

melaluinya. 

b. Distribusi cahaya. Kerataan cahaya pada jalan raya penting, untuk 

ditentukan faktor kerataan cahaya yang merupakan perbandingan kuat 

penerangan pada bagian tengah lintasan kendaraan dengan pada tepi 

jalan. Sebagai acuan perbandingan tersebut tidak lebih dari 3:1.  

c. Cahaya yang menyilaukan dapat menyebabkan: keletihan mata, 

perasaan tidak nyaman, dan kemungkinan kecelakaan. Untuk 

mengurangi silau digunakan akrilik atau gelas pada armatur yang 

berfungsi sebagai filter cahaya. 

d. Arah pancaran cahaya dan pembentukan bayangan. Sumber penerangan 

untuk jalan raya dipasang menyusut 5° hingga 15°.   

e. Warna dan perubahan warna. Warna cahaya lampu gas tekanan tinggi 

(khususnya lampu merkuri) berpengaruh terhadap warna tertentu, 

misalnya: warna merah. 

f. Lingkungan. Berkabut maupun berdebu mempunyai faktor absorbsi 

terhadap cahaya yang dipancarkan oleh lampu. Cahaya kuning 

kehijauan mempunyai panjang gelombang paling sensitif terhadap mata 

sehingga tepat digunakan pada daerah berkabut. Lampu SON atau SOX 

tepat untuk penerangan jalan pada daerah berkabut. 

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk 

penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda 
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dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang 

akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu 

lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal. 

(Clarke 2008) mengatakan bahwa “better lighting will deter offenders who 

benefit from the cover of darkness” atau dalam bahasa Indonesia : “penerangan 

(jalan) yang lebih baik akan menghalangi penyerang yang mengambil manfaat 

dari kegelapan malam”.

Selain itu menurut (SNI 7391Th 2008) lampu penerangan jalan adalah 

bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di 

kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan 

untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan 

termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah. 

Berikut ini merupakan fungsi dari penerangan jalan di kawasan 

perkotaan : 

a. Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan 

b. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan 

c. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, 

khususnya pada malam hari 

d. Mendukung keamanan lingkungan 

e. Memberikan keindahan lingkungan jalan. 

Terdapat 5 klasifikasi jalan beserta kuat penerangan rata-rata, 

sebagai berikut: 
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a. Jalan bebas hambatan atau jalan Tol (>20 lx), 

b. Jalan utama, yaitu: jalan yang menuju atau melingkar kota (15 hingga 20 

lx), 

c. Jalan penghubung, yaitu: jalan percabangan jalan utama (7 hingga 10 

lx), 

d. Jalan kampung atau local (3 hingga 5 lx), 

e. Jalan setapak atau gang ( 3 hingga 5 lx). 

Kuat peneranga pada persimpangan jalan umumnya lebih tinggi 

dari pada kuat penerangan jalan standar.   

Faktor pemakaian merupakan perbandingan antara arus cahaya 

yang sama pada bidang yang diterangi dengan arus cahaya yang dihasilkan 

sumber penerangan. Sedangkan faktor kehilangan cahaya lebih disebabkan 

sumber cahayanya, misalnya: depresiasi karena umur pemakaian, lampu 

padam (putus), pengotoran pada permukaan bola lampu atau armatur. Jika 

untuk penerangan jalan raya digunakan lampu yang arus cahayanya besar 

maka kuat penerangan yang sama jarak tiang menjadi lebih jauh. 

Disamping itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

rendahnya keluaran cahaya sumber penerangan, antara lain: temperature 

sekeliling (misalnya: TL lazimnya beroprasi pada temperature 25°C, 

keluaran arus cahayanya akan berkurang 1,5% setiap kenaikan atau 

penurunan 1°C) penggunaan penerangan pada daerah pegunungan perlu 

memperhatikan faktor tersebut, tenaga sumber listrik, depresiasi permukaan 
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sumber penerangan (plastic yang digunakan filter cahaya akan berubah atau 

makin buram ketika digunakan pada waktu yang lama), dan faktor ballast 

(faktor ini terdapat pada TL 0,5 hingga 0,9 sedangkan terhadap lampu 

pelepasan gas tekanan tinggi faktor ini tidak diperhitungkan). (Muhaimin, 

2001, hlm 180-182) 

Tabel 2.3 Perkiraan Kebutuhan Daya Untuk Penerangan Jalan 

S

u

m

b

e

r

: Teknologi Pencahayaan, Muhaimin, hlm 182.

Kehilangan cahaya pada sumber penerangan jalan dipengaruhi 2 

faktor yaitu: 

1. Penurunan kemampuan sumber penerangan (lampu dan amatur) 

karena umur pemakaian. 

2. Pengotoran terhadap amanturnya; dapat disebabkan pengotoran 

maupun perubahan sifat lastik maupun prismatic penutup amatur. 

Besarnya perkiraan cahaya sumberpenerangan jalan berdasarkan 

waktu pemakaian ditunjukan pada Table 2.4.

Kuat 

Penerangan 

Nominal 

untuk 

permukaan 

jalan kering 

(cd/m2
)

Lampu yang digunakan untuk lebar jalan

8 meter                                           12 meter

Lampu 

merkuri 

tekanan 

tinggi 

kW/km

Lampu 

natrium 

tekanan 

tinggi 

kW/km

Lampu 

merkuri 

tekanan 

tinggi 

kW/km

Lampu 

natrium 

tekanan 

tinggi 

kW/km

2

1,5

1

0,5

0,3

15-28

12-14

8-16

6-10

4

11-18

9-14

6-10

-

-

24-38

18-29

12-20

9-14

-

13-20

11-16

9-12

-

-
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Table 2.4 Faktor Kehilangan Cahaya lampu Penerangan Jalan Raya 

Waktu pemakaian (tahun)

Lingkungan 1 2 3

Sangat bersih     0,98 0,94 0,93

Bersih 0,95 0,92 0,90

Waktu pemakaian (tahun)

Sedang 0,92 0,87 0,84

Kotor     0,87 0,81 0,75

Sangat Kotor             0,72 0,63 0,57

Sumber: Teknologi Pencahayaan, Muhaimin, hlm 183 

2. 1.3.1 Lampu Penerangan Jalan 

Berdasarkan jenis sumber cahaya, lampu penerangan jalan umum 

dapat pula dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu lampu mercuri dan lampu 

sodium. 

a. Lampu merkuri            b.  Lampu Sodium 

Gambar 2.2 Contoh lampu merkuri dan lampu sodium 

(Sumber SNI 7391 Th 2008) 

Armatur adalah rumah lampu yang digunakan  untuk 

mengendalikan dan mendistribusikan cahaya yang dipancarkan oleh lampu 

yang dipasang di dalamnya. 
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Rumah lampu diklasifikasikan menurut tingkat perlindungan 

terhadap  debu/benda  dan  air dengan  istilah  IP  (Index  of Protection)

yang  memiliki 2(dua)  angka,  angka  pertama menyatakan  indek 

perlindungan  terhadap  debu/benda,  dan  angka  kedua  menyatakan  indek  

perlindungan  terhadap air. Sistem IP merupakan penggolongan yang lebih 

awal terhadap penggunaan peralatan yang tahan hujan dan sebagainya, dan 

ditandai dengan lambang. Semakin tinggi indek perlindungan (IP), semakin 

baik standar perlindungannya. Pada umumnya, indek perlindungan (IP) 

yang sering dipakai untuk klasifikasi lampu penerangan adalah : IP 23, IP 

24, IP 25, IP 54, IP 55, IP 64,  IP 65, dan IP 66 

Tabel 2.5 Kode Indek Perlindungan IP (Index of Protection) 
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Lanjutan 

Sumber: SNI 7391 Th 2008 
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Lampu penerangan jalan harus menggunakan armatur

(perlindungan) untuk melindungi dari air hujan, debu, atau kotoran lainnya. 

Hal ini sangat penting agar lampu penerangan jalan lebih awet dan berumur 

panjang mengingat lampu penerangan jalan merupakan sarana yang penting 

untuk menunjang segala aktifitas di jalan raya. 

Jenis-jenis lampu penerangan jalan secara umum menurut 

karakteristik dan penggunaanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini  : 

Tabel 2.6 Jenis lampu penerangan jalan secara umum menurut 

karakteristik dan penggunaannya.

(Sumber SNI 7391 Th 2008) 
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Perusahaan Listrik Negara (PLN) menetapkan klasifikasi daya 

lampu dalam beberapa kelas untuk jenis teknologi lampu pijar dan lampu 

pelepas gas. 

Klasifikasi daya untuk lampu pijar. 

25 – 50       watt per titik lampu. 

51 – 100     watt per titik lampu. 

101 – 200   watt per titik lampu. 

201 – 300   watt per titik lampu. 

301 – 400   watt per titik lampu. 

401 – 500   watt per titik lampu. 

501 – 600   watt per titik lampu. 

601 – 700   watt per titik lampu. 

701 – 800   watt per titik lampu. 

801 – 900   watt per titik lampu. 

901 – 1000 watt per titik lampu. 

Klasifikasi daya untuk lampu pelepas gas (termasuk TL - neon). 

10 – 50    watt per titik lampu. 

51 – 100   watt per titik lampu. 

101 – 250 watt per titik lampu. 

> 500        watt per titik lampu. 

Untuk penentuan daya yang digunakan dalam perhitugan biaya 

tenaga listrik terpakai, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggunakan 

acuan. 
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1. Daya untuk lampu pijar digunakan daya terbesar di klasnya. 

2. Daya untuk lampu pelepas gas digunakan 2x daya terbesar di 

kelasnya. 

Dengan demikian standar jam operasi per titik lampu digunakan 

375 jam per bulan. Sehingga formula yang digunakan untuk menghitung 

daya yang telah digunakan adalah sebagai berikut : 

Biaya Tenaga Listrik PJU tidak berparameter = Daya lampu x 

375 jam x Tarif Dasar Listrik. 

Adapun keanekaragaman jenis lampu yang digunakan di jalan raya, 

dengan hal ini infra struktur penerangan jalan mempunyai 3 bentuk 

kegunaan yaitu segi kegunaan keamanan, kegunaan ekonomis, kegunaan 

estetika. Lampu jalan yang biasa dipakai pada penerangan jalan umum 

diantaranya ada 4 (empat) jenis lampu . 

1. Lampu HPL – N 

Lampu HPL-N ini adalah salah satu lampu merkuri fluorescent

bertekanan tinggi dan merupakan keluarga lampu tabung. Cara kerja 

lampu merkuri ini sama dengan lampu tabung fluorescent, yang cahaya 

nya berasal dari percikan elektron ( electron discharge ) yang terjadi 

dalam tabung. Lampu merkuri ada 2 jenis tabung yaitu tabung dalam atau 

yang sering disebut Arc Tube dan tabung luar atau dipanggil bohlam. 

Lampu HPL-N yang sering disebut lampu merkuri bertekanan tinggi 

fluorescent mempunyai jangka pemakaian rata - rata 12.000 ~ 20.000 

jam. Sedang fluks sinar yang dihasilkan antara 1800 lumen sampai 
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54.200 lumen. Lampu HPL-N ini sering digunakan untuk penerangan 

jalan umum karena color rendering nya yang bagus. 

2. Lampu SON –T (natrium) 

Sama dengan HPL-N lampu SON-T memerlukan balast reaktor 

autotrafo yang bekerja pada daya yang rendah. Pemasangan nya 

memakai ignitor sebagai pemicu tegangan  dari 220v menjadi 0.5 kva. 

Prinsip nya jenis cahaya yang di produksi terdiri dari 2 tabung yaitu 

tabung gas atau arc dan tabung luar atau bohlam. Tabung gas merupakan 

bahan tahan terhadap uap sodium bertemperatur tinggi. 

3. Lampu LVD 

Lampu LVD Adalah lampu induksi efesiensi tinggi yang dipakai 

sebagai pengganti lampu penerangan jalan umum ( PJU ) dan lampu 

sorot. Lampu LVD dengan watt kecil mampu menghasilkan setara 

dengan lampu Metal Halide ( MHL ) ataupun lampu Sodium dengan 

daya lebih besar. Selebihnya adalah masa pakai atau umur pemakaian 

mencapai 100.000 jam. Pada umum nya lampu PJU dipakai jenis induksi 

LVD 80 watt dengan efesiensi yang tinggi setara dengan lampu merkuri 

250w, yang terang dan kuat usia pemakaian nya. 
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4. Lampu Neon TL 

Lampu TL sudah banyak dipakai luas di masyarakat 

untuk perumahan atau industri, keuntungan lampu TL ini seperti 

menghasilkan keluaran cahaya per watt lebih tinggi daripada lampu biasa 

( incandescent lamp ). Contoh nya pada penelitian mengukur 32 watt 

lampu TL menghasilkan 1700 lumen pada jarak 1 meter sedangkan 75 

watt lampu bohlam biasa ( dengan filamen tungsten ) menghasilkan 1200 

lumen. Dengan kata lain perbandingan efesiensi lampu TL dan lampu 

bohlam 53 : 16. Efesiensi ini diartikan sebagai hasil kekuatan cahaya 

dibagi dengan daya listrik yang digunakan. 

2. 1.3.2 Lampu Natrium 

Lampu Natrium (Sodium) dibedakan berdasarkan tekanan gas 

didalam tabung pelepasannya menjadi 2 yaitu: lampu Natrium tekanan 

rendah (SOX) dan lampu Natrium tekanan tinggi (SON).  Natrium akan 

menjadi gas setelah pemanasan pada waktu kerja awal.  

Penampilan terbaik lampu Natrium tekanan rendah jika tabung 

pelepasannya dipertahankan pada temperatur 300°C. Karena bekerja pada 

temperatur tinggi, maka agar tahan terhadap panas maka tabung bagian 

dalam lampu tersebut dibuat dari gelas ganda (bahan masing-masing 

produsen mungkin beda). 

Pada saat kerja awal selama 5 hingga 10 menit untuk SOX dan 5 

hingga 7 menit untuk SON warna cahaya yang dihasilkan merah muda dan 
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kemudian setelah Natrium menguap semua warna cahaya yang dihasilkan 

kuning. 

Cara pemasanggan lampu Natrium agak miring ke atas dengan 

maksud agar pada kondisi dingin Natrium terkumpul dan lebih dekat dengan 

elektroda sehingga pada proses penyalaan Natrium tersebut lebih awal 

terpanasi. Umur lampu Natrium rata-rata 2500 jam dan efikesinya 40 hingga

50 lm/W. 

Pemakaian lampu Natrium menggunakan balast dan unit 

penyalaan. Terdapat rangkaian SOX dengan watt konstan baik selama 

beroperasi normal maupun pada waktu kerja awal.  

Manfaat SOX dengan rangkaian watt konstan, antara lain: 

1. Efikesi sistemlebih tinggi 

2. Kedipan (flicker) dapat direduksi 

3. Variasi tegangan pengaruhnya kecil 

4. Kapasitor yang dipasang seri berfungsi untuk melindungi 

terjadinya efek penyearah pada akhir pemakaian lampu.   

Tampilan fisik, dimesi maupun bahan tabung pelepasan pada 

lampu Natrium tekanan tinggi (SON) sangat berbeda dengan SOX. 

Disamping perbedaan tekanan didalam tabung plepasan, juga perlengkapan 

pengeminisian cahaya.   
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Table 2.7 perbandingan antara SOX dengan SON 

karakteristik SOX E SON/T

Daya lampu  

(W)

130 250

Arus Cahaya  

(lm)

26000 27000

Bahan Tabung Gelas ply Polikristalin 

alumina

Temperatur dinding tabung pelepasan  

(K)

530 1500

Tekanan gas selama beroperasi  

(Pa)

Na

Hg

Gas mulia Xe, Ne/Ag

0,7

-

730

10000

80000

20000

Aus lampu  

(A)

0,62 3

Tegangan lampu  

(V)

245 100

Efisiensi visual radiasi yang bias dilihat 

(pada panjag gelombang 555nm)  

(%)

77 57

Efeksi                                                         

(lm/W)

200 108

Indeksi  rendering warna  

(Ra)         

(-44) 23

       Sumber: Teknologi Pencahayaan, Muhaimin, hlm 68 

Tabung pelepasan diisi beberapa puluh milligram Merkuri Natrium 

amalgram (cair) yang sebagian menjadi gas pada temperature kerja. 

Sedangkan kandungan amalgramnya sendiri 20%. Tekanan gas Natrium dan 

Merkuri yang diisikan kedalam tabung pelepasan masing-masing 10 hingga 

80 kPa. 

Merkuri merupakan gas yang berfungsi menstabilkan busur. Untuk 

memperbaiki efikesi dimasukan pula Xenon. Keberadaan Xenon 

menyebabkan tegangan penyalaan bertambah sehingga diperlukan 

perangkat tambahan untuk start. Disamping itu campuran gas Neon- Argon 
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digunakan sebagai gas untuk penyalaan awal diisikan sekitar lilitan 

penyalaan yang dipasang pada tabung pelepasan. 

Disamping konstruksi standar, terdapat lampu SON special 

yaitu,lampu SON yang mempunyai pangkal ganda, lampu reflector, kampu 

SON busur ganda (dual arc) demikian pula modifikasi bola lampu maupun 

komponen lainnya. Kalau daya SOX maksimal 200 W maka SON sudah 

dapat diproduksi daya tertinggi 1000 W. Penggunaan lampu Natrium pada 

tempat-tempat yang memerlukan penerangan yang lebih terang 

dibandingkan sekedar kebutuhan monokromatik, contohnya pada: 

terowongan, jalan utama, ruang penyimpanan lampu sorot, penerangan 

daerah industri. Karena warna cahaya lampu Natrium kuning kehijauan, 

lampu ini tepat untuk daerah berkabut atau berdebu. 

2. 1.3.3 Posisi Lampu Penerangan Jalan 

Pemasangan lampu penerangan jalan di kiri kanan jalan baik yang 

berhadapan maupun yang berselang seling atau pada median jalan tepat 

untuk jalan yang padat dan kecepatan kendaraan tinggi (misalnya: jalan

bebas hambatan, jalan utama). Pemasangan lampu pada satu sisi jalan 

dipasang pada jalan yang lalu lintasnya tidak padat, tidak lebar (misalnya: 

jalan local, jalan desa) atau jalan satu arah. Pemasangan lampu pada median 

jalan disamping menghemat pemakaian tiang, juga menghemat biaya 

instalasinya. Namun karena jalan yang mediannya dapat digunakan 

memancangkan tiang lampu adalah lebar, maka kelemahannya system 
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penerangan yang tiangnya dipancang pada median rasio kerataan 

penerangannya <1. (Muhaimin, 2001, hlm 184). 

Penataan/pengaturan letak lampu penerangan jalan diatur seperti 

pada table di bawah ini. Di daerah-daerah atau kondisi dimana median 

sangat lebar (> 10 meter) atau pada jalan dimana jumlah lajur sangat banyak 

(> 4 lajur setiap arah) perlu dipertimbangkan dengan pemilihan penempatan 

lampu penerangan jalan kombinasi dari cara-cara tersebut di atas dan pada 

kondisi seperti ini, pemilihan penempatan lampu penerangan jalan 

direncanakan sendiri-sendiri untuk setiap arah lalu-lintas. 

Tabel 2.8 Penataan letak lampu penerangan jalan

Tempat Penataan / pengauran letak

Jalan satu arah

- Dikiri atau kanan jalan;

- Dikiri dan kanan jalan berselang-seling;

- Dikiri dan kanan jalan berhadapan;

- Dibagian  tengah / separator jalan

Jalan dua arah

- Dibagian tengah / median jalan;

- Kombinasi antara dikiri dan kanan 

berhadapan dengan dibagian tengah / 

median jalan;

- Katenasi (dibagian tengah jalan dengan 

sistem digantung)

Persimpangan

- Dapat dilakukan dengan menggunakan 

lampu menara dengan beberapa lampu, 

umumnya ditempatkan di pulau-pulau, di 

median jalan, diluar daerah persimpangan 

(dalam RUMIJA ataupun dalam 

RUWASJA)

(Sumber SNI 7391 Th 2008) 
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Gambar 2.3 Penataan letak lampu penerangan jalan 

(Sumber WikiBuku Rekayasa Lalu Lintas/ Penerangan Jalan) 

Tipikal lampu penerangan jalan berdasarkan pemilihan letak pada 

jalan dua arah ditunjukkan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.4 Penataan letak lampu penerangan jalan 

(Sumber WikiBuku Rekayasa Lalu Lintas/ Penerangan Jalan)

Posisi pemasangan lampu penerangan menurut Muhaimin 

(2001:185) ada enam yaitu : 

1. Pemasangan dengan menggantung pada tengah jalan. 

2. Pemasangan pada satu sisi jalan. 

3. Pemasangan pada dua sisi jalan. 

4. Pemasangan pada dua sisi jalan berhadapan berselang seling. 

5. Pemasangan pada dua sisi median jalan  

6. Pemasangan pada dua sisi median jalan berselang seling. 
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2. 1.4 Perancangan Penerangan Jalan 

Ketika merancang penerangan jalan maka perlu diketahui lebar dan 

kelas jalan, pengaruh lingkungannya untuk menentukan koefisien pemakaian, 

serta Kurva Distribusi Kandeka (KDK) lampu yang akan digunakan. 

Kuat penerangan rata-rata untuk penerangan jalan dapat ditentukan 

dengan persamaan : 

ФL . KP . FKC

Er   =   

J . L 

Dimana : 

ФL = Arus cahaya lampu (lumen) 

KP = Koefisien pemakaian. 

FKC = Faktor kerugian Cahaya. 

Er = Kuat Penerangan (lux) 

J = Jarak antar lampu (m)

L = Lebar jalan (m).                

(Muhaimin, 2001:186). 

Untuk mensuplai penerangan jalan pada ruas yang panjang 

menimbulkan tegangan anjlok yang besar. Untuk mengurangi kerugian 

tegangan sekaligus untuk memperkecil penampang penghantar maka 

digunakan sistem instalasi dengan tegangan 1 kV. Tegangan masukan untuk 

lampu adalah 220 V untuk itu diperlukan transformator penurun tegangan. 



56

 
 

2. 1.5 Arus Lalu Lintas  

Teori arus lalu lintas adalah suatu kajian tentang gerakan pengemudi 

dan kendaraan antara dua titik dan interaksi mereka membuat satu sama lain. 

Sayangnya, mempelajari arus lalu lintas sulit karena perilaku pengemudi 

adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Untungnya, 

pengemudi cenderung berperilaku dalam kisaran cukup konsisten dan, dengan 

demikian, aliran lalu lintas cenderung memiliki beberapa konsistensi yang 

wajar dan secara kasar dapat direpresentasikan secara matematis. Untuk lebih 

mewakili arus lalu lintas, hubungan telah dibuat antara tiga karakteristik utama: 

(1) arus, (2) kepadatan, dan (3) kecepatan. Hubungan ini membantu dalam 

perencanaan, desain, dan operasi fasilitas jalan. 

Para perekayasa lalu lintas menggambarkan lokasi kendaraan pada 

waktu tertentu dengan menggunakan diagram ruang waktu. Diagram dua 

dimensi menunjukkan lintasan kendaraan melalui ruang waktu dari asal yang 

tertentu menuju tujuan tertentu pula. Beberapa kendaraan yang ditunjukkan 

dalam diagram menunjukkan karakteristik yang tidak seragam dari masing-

masing kendaraan karena adanya perbedaan kecepatan, perilaku pengemudi, 

karakteristik kendaraan. 

Dalam jalan arus lalu lintas yang ada dihitung dengan menggunakan 

rumusan sebagai berikut: 

Arus (q) = adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik dalam 

satuan waktu tertentu (kendaraan per jam) 
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Hubungan antara besarnya arus/ volume lalu lintas dengan kecepatan 

(dalam hal ini kecepatan sesaat) dengan kepadatan lalu lintas secara grafis pada 

gambar sebagai berikut: 

Hubungan kecepatan dan kepadatan adalah linier yang berarti bahwa 

semakin tinggi kecepatan lalu lintas dibutuhkan ruang bebas yang lebih besar 

antar kendaraan yang mengakibatkan jumlah kendaraan perkilometer menjadi 

lebih kecil. 

Hubungan kecepatan dan arus adalah parabolik yang menunjukkan 

bahwa semakin besar arus kecepatan akan turun sampai suatu titik yang 

menjadi puncak parabola tercapai kapasitas setelah itu kecepatan akan semakin 

rendah lagi dan arus juga akan semakin mengecil. 

Hubungan antara arus dengan kepadatan juga parabolik semakin 

tinggi kepadatan arus akan semakin tinggi sampai suatu titik di mana kapasitas 

terjadi, setelah itu semakin padat maka arus akan semakin kecil. 

2. 1.6 Satuan Mobil Penumpang (smp) 

Di jalan raya ada istilah Satuan Mobil Penumpang (smp) adalah 

satuan kendaraan di dalam arus lalu lintas yang disetarakan dengan kendaraan 

ringan/mobil penumpang, dimana besaran smp dipengaruhi oleh tipe/jenis 

kendaraan, dimensi kendaraan, dan kemampuan olah gerak. smp digunakan 

dalam melakukan rekayasa lalu lintas terutama dalam desain persimpangan, 

perhitungan waktu alat pengatur isyarat lalu lintas (APILL), ataupun dalam 

menentukan nisbah volume per kapasitas jalan (V/C) suatu ruas jalan. Di 
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Amerika dan Eropa, satuan mobil penumpang dikenal dengan istilah passenger 

car unit atau PCU atau passenger car equivalent (PCE). 

Besaran satuan mobil penumpang bervariasi menurut lokasi apakah itu 

di perkotaan atau di jalan raya, ataupun di persimpangan. Tabel berikut 

menunjukkan satuan mobil penumpang yang biasanya digunakan di Indonesia 

yang diolah dari berbagai sumber termasuk manual kapasitas jalan Indonesia 

ditunjukkan dalam daftar berikut: 

Tabel 2.9 Besaran Satuan Mobil Penumpang

Jenis Kendaraan Jalan raya Perkotaan
Mobil penumpang, taxi, pickup, 

minibus
1 1

Sepeda motor 0,5 – 1 0,2 – 0,5

Bus, truk 2 dan 3 sumbu 3 2

Bus tempel, truk > 3 sumbu 4 3

(Sumber Wikibuku Rekayasa Lalu Lintas) 

Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung arus 

atau volume lalu lintas yang ideal dalam satuan waktu tertentu, dinyatakan 

dalam jumlah kendaraan yang melewati potongan jalan tertentu dalam satu jam 

(kend/jam), atau dengan mempertimbangan berbagai jenis kendaraan yang 

melalui suatu jalan digunakan satuan mobil penumpang sebagai satuan 

kendaraan dalam perhitungan kapasitas maka kapasitas menggunakan satuan 

satuan mobil penumpang per jam atau (smp)/jam.

Pada saat arus rendah kecepatan lalu lintas kendaraan bebas tidak ada 

gangguan dari kendaraan lain, semakin banyak kendaraan yang melewati ruas 

jalan, kecepatan akan semakin turun sampai suatu saat tidak bisa lagi 
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arus/volume lalu lintas bertambah, di sinilah kapasitas terjadi. Setelah itu arus 

akan berkurang terus dalam kondisi arus yang dipaksakan sampai suatu saat 

kondisi macet total, arus tidak bergerak dan kepadatan tinggi. 

Sementara penelitian dilakukan di jalan antar kota sehingga 

menghasilkan perhitungan yang dipengaruhi oleh lebar jalan, arah lalu lintas 

dan gesekan samping. 

Untuk mengetahui volume kepadatan lalulintas adalah satuan mobil 

penumpang per satuan waktu 

Volume kepadatan = smp per satuan waktu (15 menit) 

Volume kepadatan lalu lintas merupakan jumlah kendaraan yang 

melewati pada suatu titik ruas jalan tertentu dalam satuan waktu terentu 

(kendaraan/jam, kendaraan/hari).  

Analisa Kapasitas jalan di Indonesia dibedakan untuk: jalan 

perkotaan, jalan luar kota dan jalan bebas hambatan. Sebagai panduan untuk 

membedakan antara jalan perkotaan dan jalan luar kota,  buku Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) memberikan ciri/karakteristik jalan 

perkotaan/semi perkotaan yang dapat dilihat dari: 

a. Terdapatnya kawasan terbangun secara permanen dan menerus 

sepanjang seluruh atau hampir seluruh jalan, minimum pada satu sisi 

jalan. 

b. Jalan pada daerah perkotaan dengan penduduk lebih dari 100.000 jiwa 

selalu digolongkan dalam kelompok ini. 
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c. Jalan pada daerah perkotaan dengan penduduk kurang dari 100.000 jiwa 

digolongkan dalam kelompok ini, jika mempunya kawasan terbangun 

secara permanen dan menerus seperi dijelaskan pada butir (1) 

Memiliki karakteristik arus lalu-lintas jam puncak pagi dan sore hari 

lebih tinggi, dan komposisi lalu-lintas sepeda motor dan kendaraan pribadi 

yang sangat dominan, sementara komposisi jenis kendaraan truk adalah rendah. 

R.J. Salter (1974) mendefinisikan kapasitas adalah: 

“Capacity has been defined as the flow which produces minimum 

acceptable journey speed and also the maximum traffic volume for 

comfortable free flow conditions.” Dalam bahasa Indonesia diartikan 

Kapasitas telah didefinisikan sebagai aliran yang menghasilkan minimal 

kecepatan perjalanan dapat diterima dan juga volume lalu lintas 

maksimum untuk kondisi arus nyaman.  

2. 1.7 Kapasitas Jalan Indonesia 

Sedangkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997) 

mendefinisikan kapasitas sebagai arus maksimum yang melalui suatu titik di 

jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Untuk 

jalan dua lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah ( kombinasi 

dua arah) , tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisah per arah dan 

kapasitas ditentukan per lajur. 
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Tabel 2.10 Kapasitas dasar ruas jalan

Sumber : MKJI 1997 

Tipe alinyemen untuk jalan luar kota dan jalan bebas hambatan 

ditentukan dengan mengacu pada kriteria yang disajikan pada tabel 2.11 

Tabel 2.11 Kriteria penentuan type Alinyemen

Sumber : MKJI 1997 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu-lintas (FCw) 

ditetapkan dengan mengacu pada tabel 2.12

Tabel 2.12 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Leber Jalur Lalu lintas (FCw)

Tipe Jalan Leber jalur Lalu –

lintas efektif 

(Wc)(m)

FCw

Jalan 

Perkotaan

Jalan 

Luar Kota

Jalan Bebas 

Hambatan

Enam atau 

empat lajur 

Per lajur

3.00 0.92 0.91 -

Tipe Jalan Tipe 

Alinyemen

Kapasitas dasar (smp/jam) Catatan

Jalan

Perkotaan

Jalan

Luar Kota

Jalan Bebas 

Hambatan

Enam atau 

empat lajur 

terbagi atau 

jalan satu arah

Datar 1.650 1.900 2.300 Per lajur

Bukit - 1.850 2.250

Gunung - 1.800 2.150

Empat lajur tak 

terbagi

Datar 1.500 1.700 - Per lajur

Bukit - 1.650 -

Gunung - 1.600 -

Dua lajur tak 

terbagi

Datar 2.900 3.100 3.400 Total dua 

arahBukit - 3.000 3.300

Gunung - 2.900 3.200

Tipe Alinyemen Naik + Turun (m/km) Lengkung Horizontal 

(rad/km)

Datar

Bukit

Gunung

< 10

10– 30

>30

<1.00

1.0- 2.5

>2.5
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terbagi atau 

jalan satu arah 

(6/2 D) atau 

(4/2 D)

3.25 0.96 0.96 0.96

3.50 1.00 1.00 1.00

3.75 1.04 1.03 1.3

4.00 - - -

Empat lajur 

tak terbagi 

(4/2 UD)

Per lajur

3.00 0.91 0.91 -

3.25 0.95 0.96 -

3.50 1.00 1.00 -

3.75 1.05 1.03 -

4.00 - - -

Dua lajur tak 

terbagi (2/2 

UD)

Total dua arah

5.0 0.56 0.69 -

6.0 0.87 0.91 -

6.5 - - 0.96

7.0 1.00 1.00 1.00

7.5 - - 1.04

8.0 1.14 1.08 -

9.0 1.25 1.15 -

10.0 1.29 1.21 -

11.0 1.34 1.27 -

Sumber : MKJI 1997 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah (FCSP) 

ditetapkan dengan mengacu pada tabel 2.13 

Tabel 2.13 Factor Fenyesuaian Kapasitas Untuk Pemisahan Arah (FCsp)

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

FCsp Jalan 

perkotaan

Dua lajur (2/2) 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88

Empat lajur (4/2) 1.00 0.985 0.97 0.955 0.94

FCsp Jalan luar 

kota

Dua lajur (2/2) 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88

Empat lajur (4/2) 1.00 0.975 0.95 0.925 0.9

FCsp Jalan bebas 

hambatan

Dua lajur (2/2) 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88

- - - - - -

Sumber : MKJI 1997 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping (FCSF) 

ditentukan dengan mengacu pada kelas hambatan samping (side friction).

Adapun kelas hambatan samping ditentukan berdasarkan total jumlah 

(frekwensi) kejadian dikali faktor bobot menurut tipe kejadian pada setiap 200 

m segmen jalan, seperti disajikan pada tabel 2.14 dan 2.15.
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Tabel 2.14  Factor Bobot Hambatan Samping 

Sumber : MKJI 1997 

Tabel 2.15 Penentuan Kelas Hambatan Samping

Kelas 

hambatan 

samping 

(SFC)

kode Jumlah berbobot 

kejadian per 200 m 

(kedua sisi)

Kondisi khas

Jalan 

perkotaan

Jalan luar 

kota

Jalan perkotaan Jalan luar 

kota

Sangat 

rendah

VL <100 <50 Daerah 

pemukiman; jalan 

dengan jalan 

samping

Perdesaan, 

pertaniaan 

atau belum 

berkembang

Rendah L 100 – 299 50 – 150 Daerah 

pemukiman;bebera

pa kendaraan 

umum dst.

Perdesaan; 

beberapa 

bangunan 

dan kegiatan 

samping 

jalan

Sedang M 300 – 499 150 – 250 Daerah industry; 

beberapa took di 

sisi jalan

Kampung; 

kegiatan 

pemukiman

Tinggi H 500 – 899 250 – 350 Daerah komersial; 

aktivitas sisi jalan 

tinggi

Kampung; 

beberapa 

kegiatan 

pasar 

Sangat 

Tinggi

VH >900 >350 Daerah komersial 

dengan aktivitas 

pasar di samping 

jalan

Hampir 

perkotaan; 

banyak 

pasar/ 

kegiatan 

niaga

Sumber : MKJI 1997 

Tipe Kejadian Hambatan 

Samping

Simbol Factor Bobot

Jalan 

Perkotaan

Jalan Luar 

Kota

Pejalan kaki

Parker. Kendaraan berhenti

Kendaraan masuk + keluar

Kendaraan lambat

PED

PSV

EEV

SMV

0.5

1.0

0.7

0.4

0.6

0.8

1.0

0.4
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Setelah diketahui kelas hambatan samping, selanjutnya ditentukan 

faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping (FCSF) yang dibedakan 

untuk: jalan perkotaan dan jalan luar kota, seperti disajikan pada tabel 2.16 dan 

2.17.

Tabel 2.16 Factor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping 

(FCsf) Untuk Jalan Perkotaan (Jalan dengan bahu/ jalan dengan Kereb)

Tipe 

jalan

Kelas 

hambata

n

samping

Factor penyesuaian akibat hambatan samping (FCsf) untuk: 

jalan dengan bahu (lebar bahu efektif/ Ws)/ jalan dengan kereb

(jarak ke kereb penghalang/ Wg)

<=0.5 1.0 1.5 >=2.0

Ws Wg Ws Wg Ws Wg Ws Wg

4/2 D VL

L

M

H

VH

0.96

0.94

0.92

0.88

0.84

0.95

0.94

0.91

0.86

0.81

0.98

0.97

0.95

0.92

0.88

0.97

0.96

0.93

0.89

0.85

1.01

1.00

0.98

0.95

0.92

0.99

0.98

0.95

0.92

0.88

1.03

1.02

1.00

0.98

0.96

1.01

1.00

0.98

0.95

0.92

4/2 

UD

VL

L

M

H

VH

0.96

0.94

0.92

0.87

0.80

0.95

0.93

0.90

0.84

0.77

0.99

0.97

0.95

0.91

0.86

0.97

0.95

0.92

0.87

0.81

1.01

1.00

0.98

0.94

0.90

0.99

0.97

0.95

0.9

0.85

1.03

1.02

1.00

0.98

0.95

1.01

1.00

0.97

0.93

0.90

2/2 

UD

Atau 

jalan 

satu 

arah

VL

L

M

H

VH

0.94

0.92

0.89

0.82

0.73

0.93

0.90

0.86

0.78

0.68

0.96

0.94

0.92

0.86

0.79

0.95

0.92

0.88

0.81

0.72

0.99

0.97

0.95

0.90

0.85

0.97

0.95

0.91

0.84

0.77

1.01

1.00

0.98

0.95

0.91

0.99

0.97

0.94

0.88

0.82

Sumber : MKJI 1997 
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Tabel 2.17 Factor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping 

(FCsf) Untuk Jalan Luar Kota

Sumber : MKJI 1997

Adapun faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping 

(FCSF) pada jalan 6 (enam) lajur (baik jalan perkotaan maupun jalan luar kota) 

ditentukan dengan mengacu pada FCSF untuk jalan 4 (empat) lajur (tabel 2.11, 

dan 2.12) dengan mengalikannya dalam persamaan sebagai berikut: 

FC 6,SF = 1 – (0.8 x (1 – FC 4,SF)) dimana: 

FC 6,SF = faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping 

jalan 6 (enam) lajur 

FC 4,SF = faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping 

jalan 4 (empat) lajur 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota (FCcs) khusus untuk 

jalan perkotaan, ditetapkan dengan mengacu pada tabel 2.18 

Tipe 

jalan

Kelas 

hambatan 

samping

Factor penyesuaian untuk hambatan samping untuk jalan 

dengan bahu  (FCsf)

Lebar bahu efektif (Ws)

<=0.5 1.0 1.5 >=2.0

4/2 D VL

L

M

H

VH

0.99

0.96

0.93

0.90

0.88

1.00

0.97

0.95

0.92

0.90

1.01

0.99

0.96

0.95

0.93

1.03

1.01

0.99

0.97

0.96

4/2 UD 

atau 2/2 

UD

VL

L

M

H

VH

0.97

0.93

0.88

0.84

0.80

0.99

0.95

0.91

0.87

0.83

1.00

0.97

0.94

0.91

0.88

1.02

1.00

0.98

0.95

0.93



66

 
 

Tabel 2.18 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Ukuran Kota (FCcs)

Sumber : MKJI 1997 

2. 2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian biasanya mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan 

titik tolak. Dengan demikian, peninjauan terhadap penelitian lain menjadi sangat 

penting, sebab bisa digunakan untuk mengetahui relevansi yang lampau dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, peninjauan terhadap penelitian 

sebelumnya dapat digunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian dari 

penelitian yang akan dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan

dapat dijadikan acuan yaitu Radetia (2016), dan Edwin (2016). 

Radetia (2016) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis 

Efisiensi Penerangan Jalan Umum Menggunakan Sistem Peredupan Studi Kasus 

Dijalan Sultan Agung Kota Semarang. Efisiensi penerangan jalan umum untuk 

mengetahui seberapa efisienkah pengurangan daya dalam penerangan di jalan 

umum dengan pengambilan pada 2 hari kerja dan 2 hari libur. Efisiensi daya 

dijalan Sultan Agung Semarang mengalami peningkatan sebesar 38,54 % per hari 

Ukuran kota 

(juta penduduk)

Factor penyesuaian 

untuk ukuran kota 

(FCcs)

<0.1

0.1-0.5

0.5-1.0

1.0-3.0

>3.0

0.86

0.90

0.94

1.00

1.04
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selama 12 jam pada hari kerja/efektif dan mengalami peningkatan sebesar 36,46 

% pada hari libur. 

Edwin (2016) juga telah melakukan penelitian yang berjudul Efisiensi 

Penerangan Jalan Umum Kota Semarang dengan Studi Kasus Jalan Pamularsih.

Efisiensi penerangan jalan umum untuk mengetahui seberapa efisienkah 

pengurangan daya dalam penerangan di jalan umum dengan pengambilan pada 2 

hari kerja dan 2 hari libur. Efisiensi daya dijalan Pamularsih Semarang mengalami 

peningkatan sebesar 37,26 % per hari selama 12 jam pada hari kerja/efektif dan 

mengalami peningkatan sebesar 34,25 % pada hari libur.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut diketahui bahwa efisiensi daya 

penerangan jalan umum menggunakan metode peredupan dapat memberikan 

keringanan penggunaan daya listrik selama 12 jam penerangannya. Terkait 

dengan penelitian yang sudah ada tersebut peneliti melakukan penelitian efisiensi 

daya listrik dengan metode peredupan studi kasus di jalan Menoreh Raya Kota 

Semarang.

2. 3 Kerangka Pikir 

Dari semua landasan teori yang sudah dipaparkan sebelumnya dan 

penelitian-penelitian lainnya yang relevan yang mendukung penelitian ini bahwa 

efisiensi daya listrik yang menyala pada titik lampu penerangan jalan umum 

selama 12 jam perhari dari jam 18:00 – 06:00 dengan daya yang sama sangat 

perlu dilakukan. Karena untuk menekan pengeluaran pemerintah daerah pada 

penggunaan daya listrik dan sesuai dengan tujuan undang-undang yang sudah 

dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah atau kota. Salah satu solusi untuk 
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melakukan efisiensi daya listrik penerangan jalan umum yaitu dengan 

menggunakan metode peredupan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang 

dapat dijadikan acuan yaitu Radetia (2016), dan Edwin (2016). 

Radetia (2016) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis 

Efisiensi Penerangan Jalan Umum Menggunakan Sistem Peredupan Studi Kasus 

Dijalan Sultan Agung Kota Semarang. Efisiensi penerangan jalan umum untuk 

mengetahui seberapa efisienkah pengurangan daya dalam penerangan di jalan 

umum dengan pengambilan pada 2 hari kerja dan 2 hari libur. Efisiensi daya 

dijalan Sultan Agung Semarang mengalami peningkatan sebesar 38,54 % per hari 

selama 12 jam pada hari kerja/efektif dan mengalami peningkatan sebesar 36,46 

% pada hari libur. 

Edwin (2016) juga telah melakukan penelitian yang berjudul Efisiensi 

Penerangan Jalan Umum Kota Semarang dengan Studi Kasus Jalan Pamularsih.

Efisiensi penerangan jalan umum untuk mengetahui seberapa efisienkah 

pengurangan daya dalam penerangan di jalan umum dengan pengambilan pada 2 

hari kerja dan 2 hari libur. Efisiensi daya dijalan Pamularsih Semarang mengalami 

peningkatan sebesar 28,35 % per hari selama 12 jam pada hari kerja/efektif dan 

mengalami peningkatan sebesar 32,54 % pada hari libur.

Metode peredupan dengan meredupkan lampu penerangan jalan umum

merupakan metode yang memanfaatkan alat yang dinamakan dimmer dan juga 

memanfaatkan volume kepadatan lalu lintas di jalan Menoreh Raya. Metode 

peredupan adalah metode untuk meminimalisir penggunaan daya pada penerang 
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dengan maksud untuk menghemat/ mengurangi pemakaian daya listrik. Hal ini 

terjadi karena melalui peredupan, pengguaan daya akan berkurang pada saat hari 

libur maupun hari kerja.

Dengan melihat fakta yang yang terjadi di lapangan, penggunaan daya 

pada jalan Menoreh Raya belum bisa dikatakan memuaskan karena penggunaan 

daya lampu selama 12 jam tanpa henti masih terjadi setiap harinya. Pemilihan 

metode peredupan adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar pada besaran 

dalam meminimalisir penggunaan daya penerangan jalan umum studi kasus di

Jalan Menoreh Raya.

Berdasarkan beberapa alasan maka diadakanlah penelitin ini sebagai 

tindakan perbaikan pada efisiensi penggunaan daya penerangan jalan umum. 

Keefisiensian dari penggunaan kendaraan bermotor roda dua dengan koefisien 

0,25,  penggunaan mobil beroda empat dengan koefisien 1 dan mobil yang beroda 

lebih dari empat maka akan mendapatkan koefien 1,5.
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2. 4 Hipotesis 

Berdasarkan kajian diatas penulis mengambil hipotesis bahwa dengan 

menggunakan metode peredupan yang menggunakan dimmer dan juga 

memanfaatkan volume kepadatan lalu lintas sebagai tolak ukurnya  bisa untuk 

meminimalisir pengeluaran daya listrik pada jalan Menoreh Raya.  
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BAB V 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisa data dan pembahasan dapat  

disimpulkan besarnya persentase penghematan daya penerangan jalan umum jalan 

Menoreh Raya pada hari efektif sebesar 36,98% dan persentase penghematan daya 

penerangan jalan umum pada hari libur sebesar 34,27%. Melihat dari besarnya 

persentase pengaruh di atas maka sistem peredupan pada penerangan jalan umum 

di jalan Menoreh Raya Kota Semarang dengan tolok ukur volume kepadatan lalu 

lintas dapat menghemat penggunaan daya penerangan jalan umum.

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah  : 

a) Pemerintah Kota Semarang sebaiknya perlu melakukan penghematan 

penggunaan daya pada penerangan jalan umum, agar dapat 

menekan/menghemat biaya tagihan listrik kepada PLN. Sehingga dari 

penghematan biaya tersebut dapat diaplikasikan pada perawatan struktur 

lampu penerangan jalan seperti lampu, armatur, dan tiang lampu 

penerangan jalan.

b) Melihat dari keterbatasan penelitian maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut sampai pada perhitungan persentase penghematan biaya 

penggunaan daya penerangan jalan umum dan perhitungan investasi alat 
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peredupan yang disebut dimmer. Serta penelitian ini sebaiknya dapat 

dilaksanakan pada seluruh ruas jalan yang terdapat lampu penerangan 

jalan umum di Kota Semarang. 
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