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ANALISIS EFEKTIVITAS BENTUK SIMPANG TERHADAP KINERJA 

SIMPANG DENGAN BANTUAN PERANGKAT LUNAK VISSIM 

STUDENT VERSION 

(Studi Kasus : Simpang Sompok, Candisari, Semarang, Jawa Tengah)”. 

Ganang Cucu Dwiatmaja 

Skripsi Program Studi Teknik Sipil S1, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing: Untoro Nugroho, S.T., MT. 

Abstrak 

Kota Semarang memiliki penduduk sejumlah 1.729.428 jiwa berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik. Kota yang berpenduduk di atas  1 – 2 juta jiwa menimbulkan 

permasalahan transportasi yang tidak bisa dihindarkan (Tamin, 2000). Dari 

sejumlah kecamatan di kota Semarang Kecamatan Semarang Selatan dan Candisari 

merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk serta tingginya 

persebaran kendaraan. Salah satu pemisah dari 2 kecamatan tersebut merupakan 

Jalan Tentara Pelajar. Di jalan tentara pelajar terdapat simpang yang cukup ramai 

karena memiliki pendekat yang cukup banyak yaitu adalah Simpang Sompok 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja Simpang Sompok, 

Candisari, Kota Semarang, langkah-langkah pembuatan simulasi lalu lintas dan 

evaluasi kondisi arus lalu lintas Simpang Sompok menggunakan perangkat lunak 

Vissim. Selain itu penelitian ini juga menganalisis keefektifan geometri Simpang 

Sompok Kota Semarang dan memberikan alternatif solusi untuk geometri Simpang 

Sompok. 

Dari hasil keluaran perangkat lunak Vissim didapat kondisi eksisting Simpang 

Sompok memiliki tingkat kinerja “F” (sangat buruk) dengan tundaan mencapai 100 

detik dengan panjang antrean 154 meter sedangkan kondisi setelah dilakukan 

perubahan skenario lalu lintas maupun perubahan geometri simpang tingkat kinerja 

meningkat menjadi “B” (baik) dengan tundaan sebesar 18 detik dengan panjang 

antrean 50 meter. Maka dari itu perlu adanya penanganan lebih lanjut untuk 

merealisasikan perubahan tingkat kinerja dari Simpang Sompok Candisari Kota 

Semarang berupa pelebaran jalan, perubahan geometri simpang dan 

memberlakukan skenario lalu lintas.  

Kata kunci: simpang, software Vissim, kinerja simpang, tundaan, panjang antrean  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Semarang merupakan salah satu ibu kota di Indonesia, tepatnya 

ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan yang sangat pesat pada suatu 

kota layaknya pada Kota Semarang ini menimbulkan dampak, salah satunya 

pada sistem perkotaan. Pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi tingkat 

kebutuhan akan transportasi pada kota Semarang, tercatat Juni 2018 (Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang) jumlah penduduk di 

kota Semarang sejumlah 1.815.729 penduduk. Kota yang berpenduduk di atas  

1 – 2 juta jiwa menimbulkan permasalahan transportasi yang tidak bisa 

dihindarkan (Tamin, 2000) 

Transportasi adalah salah satu bagian penting dari aspek kehidupan, 

yang mana memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan-kegiatan 

yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

setiap harinya manusia melakukan aktivitas dalam kesehariannya baik 

melakukan perjalanan (perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya 

untuk memenuhi tujuan tertentu) ataupun tidak. Dimana dengan adanya 

perkembangan dari segala sarana dan prasarana akan memudahkan manusia 

dalam melakukan aktivitas tersebut, terutama pada aspek transportasi. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, komposisi 

kendaraan yang terdapat pada Kota Semarang terdiri dari (79,24%) sepeda 

motor, (18,04%) mobil pribadi, (0,675%) angkot, (0,948) taksi, (0,84%) truk, 

(0,25%) bus. Pertumbuhan kendaraan pada kota Semarang sebesar 12% per 
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tahun, berbeda jauh dengan pertumbuhan jalan yang hanya 0,9% per tahun 

(ANTARA News, 2018). Berdasarkan angka tersebut, diperkirakan akan 

timbul banyak permasalahan kapasitas jalan yang terdapat pada Kota 

Semarang. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) menyebutkan, pada 

jalan kota, dimana banyak persimpangan utama, kapasitas dan kinerja sistem 

jalan akan tergantung terutama pada persimpangan (dan bagian jalinan) dan 

bukan pada segmen jalan diantara persimpangan, maka dari itu untuk 

menghindari turunnya kinerja simpang yang mana tidak mampu lagi 

menerima atau menampung arus lalu lintas yang ada sehingga akan terjadi 

penambahan waktu tempuh serta tundaan yang terjadi serta pengurangan 

kecepatan kendaraan pada setiap simpang, dengan adanya kemungkinan 

tersebut maka dibutuhkan analisis dan evaluasi sebagai langkah untuk 

mengatasi masalah tersebut.  

Pada kota Semarang terdapat 2 kecamatan berdekatan yang memiliki 

jumlah kepadatan penduduk tertinggi di Kota Semarang menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2017 yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan 

kepadatan penduduk (13.354 jiwa/km2) dan Kecamatan Candisari (12.059 

jiwa/ km2). Menurut Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informasi Kota 

Semarang sebaran kendaraan total pada dua kecamatan tersebut, mobil 

penumpang (259 unit), bus (12 unit), truk (48 unit), sepeda motor (11.486 

unit) . Dengan luas wilayah total 12,47 km2 kedua kecamatan tersebut 

terbilang memiliki kepadatan penduduk serta kepadatan penggunaan 

kendaraan yang cukup tinggi di Kota Semarang. Salah satu pemisah wilayah 

kecamatan tersebut adalah jalan Tentara pelajar, dengan begitu jalan Tentara 
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pelajar menjadi salah satu akses utama untuk kedua kecamatan tersebut, 

dengan demikian jalan akan dipenuhi kendaraan-kendaraan dari kedua 

kecamatan tersebut.  

Di atas juga disebutkan bahwa kinerja suatu sistem jalan bergantung 

pada persimpangannya. Pada ruas Jalan Tentara Pelajar terdapat sebuah 

simpang yang cukup unik yaitu simpang yang mempertemukan 

Jalan.Sompok – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Cinde Barat – Jalan Jomblang 

Sari, disebut unik karena jalan tersebut memiliki pulau jalan yang berbentuk 

lingkaran di samping jalan utama berfungsi untuk meminimalisir fase sinyal 

yang ada, dilihat dari jumlah lengan yang dipertemukan pada simpang 

tersebut ada 5, namun dikarenakan terdapat pulau jalan di sampingnya fase 

sinyal hanya berjumlah 3 fase. 

Melihat keunikan simpang tersebut (Simpang Sompok), efektifkah 

simpang tersebut memiliki pulau jalan serta, masih mampukah kapasitas 

simpang menampung arus kendaraan yang ada atau sudah jenuh dan perlu 

dilakukan perbaikan/perubahan. Untuk itu dibutuhkan suatu program yang 

mampu membuat simulasi arus lalulintas serta mengubah kondisi simpang 

menjadi lebih baik yang mana berguna mengetahui perubahan tingkat kinerja 

simpang tersebut, salah satu perangkat lunak yang mampu melakukannya 

adalah “PTV Visssim” 

Program  VISSIM  merupakan  program  yang  dikembangkan  oleh  

PTV  (Planing Transportasi  Verkehr AG) di  Karlsruhe,  Jerman.  Nama ini  

berasal  dari  "Verkehr  Städten  -SIMulationsmodell". VISSIM  dimulai  pada  
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tahun 1992    dan    saat    ini    pemimpin    pasar    global. Aplikasi tersebut 

memiliki kemampuan antara lain : 

1. Pembuatan infrastruktur jalan baru 

2. Pergantian atau pengalihan ke penggunaan angkutan umum 

3. Pengembangan zona tata guna lahan baru 

4. Pengembangan kebijakan mengenai rambu, marka, maupun fasilitas 

kelengkapan jalan yang lain 

5. Perkembangan dan perubahan demografi 

6. Perkembangan dan perubahan pada penggunaan dan pengeluaran dana 

untuk bahan bakar 

7. Perkembangan terhadap fasilitas berbayar ( parkir dan road pricing) 

8. Perkembangan dan pembuatan sistem sinyal APILL yang baru 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara mengoperasikan perangkat lunak Vissim untuk membuat 

simulasi kondisi arus lalulintas simpang bersinyal pada Simpang Sompok 

menggunakan bantuan perangkat lunak Vissim, serta mengetahui 

kelebihan dan kekurangan perangkat lunak Vissim dengan penelitian 

terkait. 

b. Bagaimana tingkat kinerja eksisting Simpang Sompok 

c. Bagaimana pengaruh kendaraan roda dua terhadap kinerja Simpang 

Sompok 

d. Bagaimana mengevaluasi kinerja simpang bersinyal pada Simpang 

Sompok menggunakan bantuan perangkat lunak Vissim 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui cara pengoperasian perangkat lunak Vissim Student Version 

untuk membuat simulasi arus lalu lintas simpang bersinyal pada Simpang 

Sompok dengan perangkat lunak Vissim, serta mengetahui kelebihan dan 

keterbatasan perangkat lunak tersebut dalam penelitian terkait. 

b. Mengetahui tingkat kinerja eksisting Simpang Sompok 

c. Melakukan analisis terhadap pengaruh kendaraan roda dua terhadap 

kinerja Simpang Sompok 

d. Melakukan evaluasi terhadap simpang Sompok menggunakan perangkat 

lunak Vissim 

1.4. Batasan masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dari rumusan masalah maka 

penulis memberikan batasan masalah adapun batasan masalahnya meliputi: 

a. Kinerja yang akan dianalisis yaitu pada Simpang Sompok, Candisari, di 

Kota Semarang,  Jawa Tengah. 

b. Untuk evaluasi yang diberikan sebatas rekayasa lalu lintas dan perubahan 

geometri simpang. 

c. Evaluasi rekayasa lalu lintas (pengalihan jalur kendaraan roda dua) tidak 

memberikan peta pengalihan jalur. 

d. Kendaraan yang disurvei adalah antara lain: 

1) Kendaraan ringan atau light vehicle (LV), meliputi: mobil pribadi, 

mobil penumpang, oplet, mikrobus, pick up dan truk kecil. 

2) Kendaraan berat atau  heavy vehicle (HV), meliputi: bis, truk 2 as, 

truk 3 as, dan truk kombinasi. 

3) Sepeda motor atau motorcycle (MC) 
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4) Kendaraan tak bermotor atau un-motorrized vehicle (UM) 

e. Pengambilan data dilakukan dengan mengacu pada data Google Traffic 

untuk menentukan jam puncak, dengan pengambilan rentang data 2 jam 

sebelum dan 2 jam sesudah jam puncak. 

f. Versi perangkat lunak yang digunakan adalah Vissim Student Version, 

yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan dan 

kemampuannya. 

g. Analisis kinerja simpang yang meliputi pembuatan simulasi arus lalu lintas 

akan dibantu oleh perangkat lunak Vissim 

h. Kelebihan dan keterbatasan perangkat lunak yang disebutkan oleh penulis 

didasarkan oleh pendapat pribadi selama menggunakan perangkat lunak 

Vissim. 

1.5. Manfaat penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini, di antaranya adalah: 

a. Mengetahui cara pengoperasian perangkat lunak Vissim dan kelebihan dan 

kekurangan perangkat lunak Vissim terhadap penelitian terkait.  

b. Mengetahui kinerja simpang bersinyal untuk menampung lalu lintas di 

Kota Semarang 

c. Sebagai informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang tingkat 

kinerja simpang bersinyal yang ada di Kota Semarang, sehingga 

pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melakukan 

pengendalian kinerja simpang bersinyal 

1.6. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini secara lengkap dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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BAB I (Pendahuluan) 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penulisan dan sistematika penulisan 

laporan akhir evaluasi kinerja simpang bersinyal pada Simpang Sompok 

menggunakan bantuan perangkat lunak Vissim. 

BAB II (Tinjauan Pustaka) 

Bab ini membahas mengenai dasar-dasar teori tentang permasalahan yang 

akan dibahas, yang dapat membantu untuk mengolah data dalam analisis 

perhitungan. 

BAB III (Metode Penelitian) 

Bab ini menguraikan tentang pendekatan metode penelitian yang 

dikembangkan serta menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan dari 

persiapan, pengumpulan data, analisis pembahasan, sampai  dengan 

analisis pembahasan Simpang Sompok Kota Semarang 

BAB IV (Hasil dan Pembahasan) 

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang terdiri dari 

pembahasan hasil pengolahan data lalu lintas dan hasil tingkat kinerja 

simpang 

BAB V (Penutup) 

Dalam bab ini berisi hasil data analisis yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya yang merupakan dasi hasil analisis data yang telah dilakukan. 

Selain itu pula terdapat saran atau rekomendasi yang akan diberikan 

kepada pihak yang terkait sehubungan dengan isi dari tugas akhir ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Transportasi 

Transportasi adalah untuk menggerakkan atau memindahkan orang 

dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sistem 

tertentu untuk tujuan tertentu (Morlok, 1995) 

Transportasi manusia atau barang adalah kebutuhan turunan yang 

timbul akibat adanya kebutuhan untuk memenuhi komoditas atau jasa 

lainnya. Dengan demikian permintaan akan transportasi baru akan ada apabila 

terdapat faktor-faktor pendorongnya. Permintaan jasa transportasi tidak 

berdiri sendiri, melainkan tersembunyi dibalik kepentingan yang lain 

(Morlok, 1995) 

Dalam ilmu transportasi, alat pendukung ini diistilahkan dengan sistem 

transportasi yang di dalamnya mencakup berbagai unsur berikut: 

1. Ruang untuk bergerak (jalan) 

2. Tempat awal/akhir pergerakan (terminal) 

3. Yang bergerak (alat angkut/kendaraan dalam bentuk apapun) 

4. Pengelolaan (yang mengkoordinasikan ketiga unsur di atas) 

Berfungsinya alat pendukung proses perpindahan ini sesuai dengan 

yang diinginkan, tidaklah terlepas dari kehadiran seluruh sub sistem tersebut 

di atas secara serentak. Masing-masing unsur ini tidak bisa hadir dan 

beroperasi sendiri-sendiri, keseluruhan unsur tersebut harus terkoordinasi 

secara serentak.  Andaikan terdapat salah satu komponen yang tidak 
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beroperasi, maka alat pendukung proses perpindahan (sistem transportasi) 

tidak dapat bekerja dan berfungsi. 

2.2. Simpang 

Simpang adalah pertemuan antara dua ruas sebidang atau tak sebidang. 

Simpang merupakan lokasi yang sering terjadi kecelakaan karena adanya 

pergerakan antara kendaraan yang saling berlawanan (PP No 43 Th.1993) 

Persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi dimana dua 

atau lebih ruas jalan tertentu bertemu, disini arus lalu lintas mengalami 

konflik. Untuk mengendalikan konflik ini ditetapkan aturan lalu lintas untuk 

menetapkan siapa yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menggunakan 

persimpangan. 

2.3. Kinerja Persimpangan Jalan 

Persimpangan jalan adalah suatu daerah umum dimana dua atau lebih 

ruas jalan saling bertemu/berpotong yang mencakup fasilitas jalur jalan dan 

tepi jalan dimana lalu lintas dapat bergerak di dalamnya, (Ir.Joni Harianto, 

2004) 

Persimpangan merupakan salah satu bagian terpenting dari jalan raya, 

dimana sebagian besar efisiensi, kapasitas lalu lintas , kecepatan, biaya 

operasi, waktu perjalanan, keamanan dan kenyamanan akan tergantung pada 

perencanaan persimpangan tersebut. Pada jalan kota, dimana banyak 

persimpangan utama, kapasitas dan kinerja sistem jalan akan tergantung 

terutama pada persimpangan (dan bagian jalinan) dan bukan pada segmen 

jalan diantara persimpangan (MKJI, 1997). Setiap persimpangan memiliki 

pergerakan lalu lintas yang menerus dan mengakibatkan perpotongan lalu 
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lintas satu atau lebih dari lengan persimpangan. Pergerakan lalu lintas dapat 

dikendalikan dengan berbagai cara, bergantung pada jenis persimpangannya. 

Persimpangan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan 

kapasitas dan waktu perjalanan pada suatu jaringan jalan, terutama pada 

daerah perkotaan yang persimpangannya dimanfaatkan bersama oleh setiap 

pengguna jalan. Persimpangan juga merupakan salah satu sumber kecelakaan 

tertinggi pada suatu jaringan jalan. Hal itu disebabkan seringnya terjadi 

konflik antara pengguna jalan. Oleh karena itu, persimpangan tersebut 

haruslah dirancang dengan hati-hati dengan mempertimbangkan efisiensi, 

keselamatan, kecepatan, biaya operasi dan kapasitas. 

Sehingga pengertian kinerja jika dihubungkan dengan simpang adalah 

hasil kerja optimum yang dapat dicapai oleh suatu persimpangan di dalam 

suatu tempat atau lokasi tertentu dalam upaya untuk mencapai fungsi dan 

tujuan persimpangan tersebut sesuai dengan standar dan spesifikasi yang 

telah ada. 

2.4. Jenis-jenis Simpang 

2.4.1. Jenis Simpang Berdasarkan Cara Pengaturannya 

a. Simpang sebidang adalah pertemuan dua ruas jalan atau lebih secara 

sebidang tidak saling bersusun. Pertemuan ini direncanakan dengan 

tujuan untuk mengalirkan atau melewatkan lalu lintas dengan lancar 

serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan/pelanggaran 

sebagai akibat dari titik konflik yang ditimbulkan dari adanya 

pergerakan antara kendaraan bermotor, pejalan kaki, sepeda dan 

fasilitas-fasilitas lain. Selain itu memberikan kemudahan, kenyamanan 
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dan ketenangan terhadap pemakai jalan yang melalui persimpangan 

tersebut (Ir.Joni Harianto, 2004). 

Penggunaan sinyal lalu lintas bila dipasang dan dioperasikan dengan 

baik akan memberikan keuntungan dalam pengelolaan dan keselamatan 

lalu lintas. Adanya sinyal lalu lintas di daerah simpang bisa digunakan 

secara bergiliran dengan beberapa fase bagi arus kendaraan yang lewat 

pada tiap lengan simpang dan juga terlibatnya arus pejalan kaki yang 

menyeberang jalan. Pengaturan fase bagi arus lalu lintas yang ada akan 

mengurangi jumlah titik konflik di daerah simpang sehingga dapat 

mengurangi kemungkinan akan terjadinya konflik atau benturan. 

b. Simpang Tak Sebidang 

Simpang tak sebidang adalah pertemuan dua arus atau lebih saling 

bertemu tidak dalam satu bidang tetapi satu ruas berada di atas atau di 

bawah ruas jalan yang lain (Ir.Joni Harianto, 2004) 

Simpang tidak sebidang biasanya menyesuaikan gerakan membelok 

tanpa terjadi konflik dengan pengendara lain, maka dibutuhkan 

tikungan yang besar serta biaya yang mahal. Pertemuan jalan tak 

sebidang juga membutuhkan daerah yang cukup luas serta 

perencanaannya sangat dipengaruhi oleh topografi setra geometri jalan. 

Perencanaan pertemuan tidak sebidang dilakukan bila volume lalu 

lintas yang melalui suatu pertemuan sudah mendekati kapasitas 

maksimal jalan, dimana arus lalu lintas tersebut harus bisa melewati 

pertemuan tanpa terganggu atau tanpa berhenti. Baik itu merupakan 

arus menerus atau arus yang membelok pada pertemuan tidak sebidang 
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ini ada kemungkinan untuk membelok dari jalan yang satu ke jalan lain 

dengan melalui jalur-jalur penghubung. 

Setiap simpang harus diatur, agar tidak banyak konflik yang dapat 

menyebabkan kecelakaan. 

2.4.2. Jenis Simpang Berdasarkan Ketersediaan Lampu Lalu lintas 

a. Simpang Tak bersinyal 

Jenis simpang jalan yang paling banyak dijumpai di perkotaan adalah 

simpang jalan tak bersinyal. Jenis ini cocok untuk diterapkan apabila 

arus lalu lintas di jalan minor dan pergerakan membelok sedikit. Namun 

apabila arus lalu lintas di jalan utama sangat tinggi sehingga 

menimbulkan risiko kecelakaan bagi pengendara di jalan minor 

meningkat, maka dipertimbangkan adanya sinyal lalu lintas, (Munawar, 

2004) 

Simpang tak bersinyal secara formal dikendalikan oleh aturan dasar lalu 

lintas Indonesia yaitu memberikan jalan kepada kendaraan dari kiri. 

Ukuran-ukuran yang menjadi dasar kinerja simpang tak bersinyal adalah 

kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan dan peluang antrean, (MKJI, 

1997). 

b. Simpang Bersinyal 

Simpang bersinyal yang dimaksud adalah simpang yang menggunakan 

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Lampu lalu lintas 

didefinisikan sebagai semua peralatan pengatur lalu lintas yang 

menggunakan tenaga listrik, rambu, dan marka jalan untuk 

mengarahkan dan memperingatkan pengemudi kendaraan bermotor, 
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pengendara sepeda atau pejalan kaki, (Oglesby dan Hick, 1999). Lampu 

lalu lintas harus dipasang pada simpang pada saat arus lalu lintas sudah 

meninggi. Ukuran peningginya arus lalu lintas yaitu dari waktu tunggu 

rata-rata kendaraan pada saat melintasi simpang. Oleh karena itu jika 

waktu tunggu rata-rata tanpa lalu lintas sudah lebih besar dari waktu 

tunggu rata-rata dengan lampu lalu lintas, maka perlu dipasang lampu 

lalu lintas, (Munawar, 2004) 

Dengan adanya pemasangan lampu lalu lintas, maka kecelakaan yang 

timbul diharapkan dapat berkurang, secara konflik yang timbul antara 

arus lalu lintas dapat dikurangi (Munawar, 2004). 

Gerakan dan manuver kendaraan dapat dibagi dalam beberapa kategori 

dasar, yaitu pemisahan, penggabungan, menyalip, berpindah jalur dan 

penyilangan. Contoh perbandingan antara jumlah konflik yang terjadi 

pada simpang dengan lampu lalu lintas adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Konflik Lalu lintas Pada Simpang Empat Lengan 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997  
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2.4.4.1. Faktor - Faktor Kinerja Simpang 

Faktor-faktor untuk menentukan kinerja suatu simpang adalah 

sebagai berikut: 

1. Tingkat pelayanan 

Tingkat pelayanan adalah suatu kemampuan suatu simpang 

dalam menangani berbagai volume lalu lintas. Ukuran dari tingkat 

pelayanan suatu simpang bersinyal terhadap lalu lintas yang ada 

tergantung dari derajat kejenuhan kendaraan (MKJI, 1997). 

2. Kapasitas (C) 

Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum yang dapat 

dipertahankan persatuan jam yang melewati suatu titik di jalan 

dalam kondisi yang ada. Untuk jalan dua-lajur dua-arah. Kapasitas 

didefinisikan untuk arus dua-arah (kedua arah kombinasi), tetapi 

untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah 

perjalanan dan kapasitas didefinisikan per lajur (MKJI, 1997) 

3. Derajat Kejenuhan (DS) 

Derajat kejenuhan adalah rasio arus lalu lintas terhadap 

kapasitas dalam suatu pendekat. Derajat kejenuhan digunakan 

sebagai faktor utama menentukan tingkat kinerja simpang dan 

segmen jalan. Biasanya dihitung dalam satuan perjam (MKJI, 

1997) 
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4. Rasio Kendaraan Terhenti (Psv) 

Rasio kendaraan terhenti adalah rasio arus yang harus terhenti 

sebelum melewati garis henti akibat pengendalian lampu APILL 

terhadap seluruh arus (MKJI 1997) 

5. Tundaan (TL) 

Tundaan adalah waktu tempuh tambahan yang digunakan 

pengendara saat mau melintasi suatu simpang bila dibandingkan 

dengan lintasan tanpa simpang (MKJI, 1997). Tundaan dapat 

dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Tundaan geometrik (TG) adalah tundaan yang diakibatkan oleh 

kendaraan yang memperlambat kecepatan saat membelok di 

simpang yang terhenti oleh lampu lalu lintas. 

b. Tundaan lalu lintas (TL) adalah waktu tundaan yang 

diakibatkan oleh interaksi lalu lintas dengan gerakan lalu lintas 

yang lainnya.  

6. Panjang Antrean (QL) 

Panjang antrean adalah antrean kendaraan dalam suatu 

pendekatan (m). Panjang antrean diperoleh dari hasil perkalian 

antrean (NQ) dengan luas rata-rata yang digunakan per smp (20m2) 

dan pembagian dengan lebar masuk (MKJI, 1997). 

7. Waktu Siklus (c) 

Waktu siklus adalah satuan waktu dalam lampu APILL. Waktu 

siklus dalam satu urutan fase sinyal lalu lintas yang dibutuhkan 

dalam satu rangkaian nyala lampu lalu lintas (MKJI, 1997). 
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8. Arus Lalu lintas 

Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan bermotor yang 

melintasi suatu ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam 

satuan kend/jam (Qsmp), atau LHTR (Lalu lintas Harian Rata-rata 

Tahunan). 

9. Hambatan Samping 

Hambatan samping adalah dampak dari perilaku lalu lintas 

akibat adanya kegiatan di sisi jalan seperti pejalan kaki, kendaraan 

masuk, kendaraan keluar dari sisi jalan dan kendaraan lambat 

(MKJI, 1997). 

10. Kecepatan 

Kecepatan adalah laju perjalanan yang dinyatakan dalam 

satuan jarak per waktu (km/jam), dan terbagi atas 3 jenis, yaitu 

(Risdiyanto, 2014): 

a. Kecepatan setempat (spot speed), ditunjukkan dalam distribusi 

yang luas dan banyak pertimbangan terhadap pengemudi. 

Pertimbangan tersebut terdapat pada pengemudi itu sendiri. 

b. Kecepatan perjalanan (journey speed), yaitu kecepatan yang 

dilakukan kendaraan saat melakukan perjalanan antara dua 

tempat dan antara dua jarak tempat per satuan lamanya waktu 

terhadap kendaraan untuk menyelesaikan perjalanan tersebut. 

c. Kecepatan bergerak (running speed), yaitu kecepatan rata-rata 

kendaraan pada suatu jalur dalam keadaan kendaraan 

bergerak. 
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2.4.4.2. Tingkat Pelayanan Persimpangan 

Tingkat pelayanan persimpangan jalan adalah suatu kualitas 

perjalanan menggambarkan kondisi lalu lintas yang mungkin timbul pada 

suatu jalan akibat dari berbagai volume lalu lintas. Ukuran dari tingkat 

pelayanan suatu simpang bersinyal terhadap lalu lintas yang ada 

tergantung dari derajat kejenuhan dan tundaan kendaraan (MKJ1, 1997). 

Untuk nilai derajat kejenuhan standar perencanaan di MKJI 1997 

adalah 0,75 tingkat pelayanan dikategorikan baik nilai maksimum tidak 

melebihi standar tersebut, jika nilai maksimum melebihi nilai standar 

derajat kejenuhan maka dikategorikan tingkat pelayanan buruk. 

Jika kendaraan berhenti terjadi antrean di persimpangan sampai 

kendaraan tersebut keluar dari persimpangan karena adanya pengaruh 

kapasitas persimpangan yang sudah tidak memadai. Semakin tinggi nilai 

tundaan semakin tinggi pula waktu tempuhnya (Tamin, 2000).  

2.4.4.3. Waktu Siklus Simpang Bersinyal 

Waktu siklus adalah selang waktu urutan perubahan sinyal yang 

lengkap yaitu antara dua awal hijau yang berurutan pada fase yang sama 

(MKJI, 1997). Untuk setiap fase biasanya dibutuhkan maksimal 120 detik 

untuk waktu siklus yang dibagi menjadi lampu merah, lampu kuning, dan 

lampu hijau. Penentuan lama waktu merah, kuning dan hijau berdasarkan 

kelompok fasenya. 
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Tabel 2.1  Waktu Siklus pada Persimpangan 

Tipe Pengaturan Waktu siklus yang layak (det) 

Pengaturan dua-fase 40 – 80 

Pengaturan tiga fase 50 – 100 

Pengaturan empat-fase 80 – 130 

(Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

Sebelum ditentukan waktu sinyal, waktu siklus dan waktu hijau 

ditentukan terlebih dahulu pada tiap-tiap fase. Penundaan rata-rata akan 

terjadi peningkatan apabila waktu siklusnya terlalu panjang. Kesalahan 

dalam penentuan lama waktu hijau lebih mempengaruhi kinerja suatu 

simpang dari pada panjangnya waktu siklus. 

a. Perempatan dengan 2 Fase Sinyal 

 

Gambar 2.2 Simpang dengan 2 Fase Sinyal 

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 
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b. Persimpangan dengan 3 Fase Sinyal 

 

Gambar 2.3 Simpang dengan 3 Fase Sinyal 

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

c. Persimpangan Dengan 4 Fase Sinyal 

 

Gambar 2.4 Simpang dengan 4 Fase Sinyal 

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 
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2.5. Jenis-jenis Pengaturan Simpang 

Jenis-jenis pengaturan simpang berdasarkan tingkatan arus adalah 

sebagai berikut : 

2.5.1. Pengaturan dengan Pemberian Kesempatan Jalan 

a. Memberi hak jalan pada kendaraan lain yang lebih dulu memasuki  

suatu simpang 

b. Memberi hak jalan pada kendaraan lain yang berada pada posisi lebih 

kiri dari pada kendaraan  tinjauan. 

c. Kendaraan yang hendak belok ke arah kanan pada suatu simpang 

diwajibkan memberi hak jalan kepada kendaraan dari arah lainnya. 

d. Memberi hak jalan pada penyeberang jalan yang telah menyentuh garis 

marka penyeberangan (zebra cross) 

2.5.2. Dengan Rambu Yield   

 

Gambar 2.5 Rambu Yield 

Rambu Yield biasanya dipasang pada jalan arah minor pada simpang. 

Pengemudi yang melihat rambu ini diwajibkan untuk memperlambat laju 

kendaraannya dan meneruskan perjalanannya apabila kondisi lalu-lintas 

cukup aman. 
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2.5.3. Dengan Rambu Stop 

 

Gambar 2.6 Rambu Stop 

Pengemudi yang melihat rambu pada rambu Stop ini diwajibkan untuk 

menghentikan kendaraannya pada garis stop, sekalipun tidak ada kendaraan 

yang datang dari arah lain, dan meneruskan perjalanannya apabila kondisi 

lalu-lintas cukup aman. Rambu Stop biasanya dipasang pada jalan arah 

minor pada simpang dengan pertimbangan yakni  pemasangan  rambu Stop 

pada seluruh kaki simpang. Pemasangan rambu Stop pada seluruh kaki 

simpang ini dilakukan dengan pertimbangan : 

1. Jarak pandangan tidak memenuhi syarat karena kondisi geometrik 

maupun oleh sebab lainnya 

2. Angka kecelakaan cukup tinggi 

3. Adanya simpangan dengan kendaraan lain yang mendapat prioritas 

seperti kereta api misalnya. 

Terdapat dua macam pemasangan rambu Stop ini, yakni: 

1. Two Way Stop Sign. Yakni pemasangan rambu Stop dari dua arah, 

biasanya dari arah jalan minor. 

2. Multy Way Stop Sign. Yakni pemasangan rambu Stop pada seluruh kaki 

simpang. Pemasangan rambu Stop  pada seluruh kaki simpang ini 

dilakukan dengan pertimbangan : 
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a. Angka kecelakaan sudah cukup tinggi yakni  lebih besar dari 5 

kejadian per tahun 

b. Rata-rata tundaan kendaraan mencapai lebih dari 30 detik 

c. Arus kendaraan dari masing-masing pendekat minimal sudah 

mencapai 500 kendaraan per jam selama  8 jam operasi tertinggi per 

hari 

d. Pertimbangan untuk memakai lampu sinyal belum ada dananya. 

2.5.4. Kanalisasi Simpang 

Kanalisasi simpang dimaksud untuk mengarahkan kendaraan ataupun 

memisahkannya dari arah pendekat yang mau belok ke kiri, lurus, ataupun 

belok ke kanan. Kanalisasi dapat berupa pulau dengan kerb yang lebih 

tinggi dari jalan ataupun hanya berupa garis marka jalan. 

1. Bundaran (Roundabout) 

Bundaran atau roundabout merupakan pulau di tengah-tengah simpang 

yang lebih tinggi dari permukaan jalan rata-rata, dan bukan berupa garis 

marka, sehingga secara nyata tidak ada kendaraan yang akan 

melewatinya.  Pengemudi yang memasuki simpang begitu melihat 

adanya bundaran di tengah sudah akan terkondisi untuk memperlambat 

laju kendaraannya.  Selain itu bundaraan dapat berfungsi mengarahkan 

dan melindungi kendaraan belok kanan. 

2. Pembatasan Belok (Turn Regulation) 

Pembatasan belok pada suatu simpang dimaksudkan untuk mengurangi 

jumlah konflik sehingga akan memperkecil tundaan dan meningkatkan 
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kapasitas simpang. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi jumlah 

konflik dengan pembatasan belok, antara lain : 

a. Larangan Belok Kiri. Alasan diterapkannya larangan belok kiri 

karena akan terjadi konflik dengan pejalan kaki sehingga 

kendaraan harus berhenti yang mengakibatkan kendaraan di 

belakang ikut bila berhenti. 

b. Larangan Belok Kanan. Kendaraan yang belok ke kanan harus 

menunggu gap yang cukup lama karena arus kendaraan arah lurus 

dengan arah yang berlawanan cukup besar sehingga akan 

menghambat kendaraan di belakangnya. 

Untuk mencapai arah tujuan yang dimaksud, yakni arah ke kanan, 

kendaraan harus menempuh arah lurus sampai pada suatu tempat yang  

dipandang aman dari pengaruh simpang  kemudian berputar arah dan 

kembali menuju simpang  baru kemudian belok ke kiri. 

Pembuatan arah yang demikian akan menambah jarak dan waktu 

tempuh bagi kendaraan, namun demikian dengan ini jumlah konflik 

akan dapat terkurangi terutama jika arus lurus dari arah lawan sangat 

besar yang menyebabkan kesempatan belok kanan sangat kecil karena 

tidak adanya gap dari kendaraan arah lurus tersebut. 

2.5.5. Dengan Lampu Lalu-Lintas (Traffic Signal) 

Lampu lalu-lintas yang dipasang pada suatu simpang dengan tiga jenis 

warna yakni: merah, hijau, dan kuning yang menyala secara bergantian 

merupakan upaya pengaturan simpang untuk mencegah konflik antar 

kendaraan berdasarkan interval waktu (time interval). Kendaraan yang 
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datang dari berbagai arah menuju titik yang sama dalam waktu yang 

bersamaan pula dipisah berdasarkan interval waktu karena adanya lampu 

merah, hijau, dan kuning yang menyala secara periodik pada tiap-tiap kaki 

simpang. 

2.5.6. Dengan Simpang Tidak Sebidang 

Simpang tidak sebidang merupakan bentuk pengendalian simpang untuk 

mencegah konflik berdasarkan interval ruang (space interval).  Masing-

masing kendaraan dengan arah yang berlainan secara nyata dipisah 

ruangnya sehingga tidak dimungkinkan terjadi konflik  kecuali konflik yang 

terjadi dalam arah yang sama misalnya : tabrak dari belakang atau juga 

bersinggungan  antar kendaraan. Pengambilan keputusan pemakaian bentuk 

simpang yang tidak sebidang ini merupakan pilihan terakhir bilamana 

dengan sinyal lalu lintas sudah tidak memungkinkan lagi karena terjadinya 

tundaan yang berlebihan akibat kemacetan sementara siklus lampu lalu-

lintas sudah sangat jenuh. Di samping itu juga tersedia dana bagi pembuatan 

simpang yang tidak sebidang. 

Hal yang perlu diingat bahwa keputusan pembuatan simpang tidak sebidang 

merupakan keputusan yang terintegrasi antara simpang satu dengan 

simpang yang lain dalam satu wilayah (Area Traffic System).  Kajian 

tentang kelayakan penerapan simpang tidak sebidang pada suatu tempat 

tidak dapat berlaku tunggal hanya pada simpang yang ditinjau melainkan 

harus pula dikaji dampaknya pada simpang yang berdekatan dalam satu 

wilayah.  Apabila perencanaan simpang ini menafikan simpang yang lain 

maka boleh jadi kelancaran arus pada simpang tersebut justru akan 
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menyebabkan kemacetan pada simpang lainnya karena terjadinya tambahan 

arus demand pada suatu pendekat yang berlebihan. 

Bentuk simpang yang tidak sebidang ini bisa berupa jembatan layang (fly 

over) atau bisa juga dengan bentuk terowongan bawah tanah (underpass). 

2.6. Lampu Lalu lintas 

Lampu lalu lintas adalah suatu peralatan yang dioperasikan secara 

manual mekanis atau elektris untuk mengatur kendaraan-kendaraan agar 

berhenti atau berjalan. Biasanya alat ini terdiri dari tiga warna yaitu merah, 

kuning dan hijau yang digunakan untuk memisahkan lintasan dari gerakan 

lalu lintas yang menyebabkan konflik utama ataupun konflik kedua. 

Jika hanya konflik utama yang dipisahkan pengaturan lampu lalu lintas 

hanya dengan dua fase dapat memberikan kapasitas yang tertinggi dalam 

beberapa kejadian. Penggunaan lebih dari dua fase biasanya akan menambah 

waktu siklus. Namun demikian, penggunaan sinyal tidak selalu meningkatkan 

kapasitas dan keselamatan dari simpang tertentu karena berbagai faktor lalu 

lintas (MKJI, 1997). 

2.5.1. Fungsi Sinyal Lalu lintas 

Setiap pemasangan lampu lalu lintas menurut Oglesby dan Hick 

(1999) untuk memenuhi satu atau lebih fungsi-fungsi berikut: 

1. Mendapatkan gerakan lalu lintas yang teratur. 

2. Mengurangi frekuensi kecelakaan. 

3. Mengkoordinasikan lalu lintas di bawah kondisi jarak yang cukup 

baik, sehingga arus lalu lintas tetap berjalan menerus pada kecepatan 

tertentu. 
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4. Memutuskan arus lalu lintas tinggi agar memungkinkan adanya 

penyebrangan kendaraan lain atau pejalan kaki. 

5. Mengatur penggunaan jalur lalu lintas 

6. Sebagai pengendali pertemuan pada jalan masuk menuju jalan bebas 

hambatan. 

7. Memutuskan arus lalu lintas bagi lewatnya kendaraan darurat atau 

pada jembatan baru. 

2.5.2. Ciri-ciri Fisik Lampu Lalu lintas 

Ciri-ciri lampu lalu lintas yang disebutkan oleh Oglesby dan Hick 

(1999) adalah: 

1. Sinyal modern yang dikendalikan dengan tenaga listrik 

2. Setiap unit terdiri dari lampu berwarna merah, hijau dan kuning yang 

terpisah dengan diameter 0,203 – 0,305 cm 

3. Lampu dipasang di luar batas jalan atau digantung di atas 

persimpangan jalan. Tinggi lampu lalu lintas dipasang di luar 2,438 

– 4,572 m di atas trotoar atau di atas perkerasan bila tidak ada trotoar. 

Sedangkan sinyal yang digantung, diberi jarak bebas vertikal antara 

4,572 – 5,792 cm. 

4. Sinyal modern dilengkapi dengan sinyal pengatur untuk pejalan kaki 

dan penyeberang jalan. 

2.5.3. Lokasi Lampu Lalu lintas 

Letak lampu lalu lintas disyaratkan apabila dipasang menggunakan 

tiang berlengan atau digantung dengan kabel, diberi jarak antara 12,912 – 

36,576 m dari garis henti. Bila kedua sinyal dipasang tonggak sebaiknya 
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dipasang disisi kanan dan satunya disisi kiri atau di atas median. Dengan 

syarat sudut yang terbentuk dengan garis pendang normal pengemudi tidak 

lebih dari 200 (Oglesby dan Hick, 1999). 

2.5.4. Pengoperasian Lampu Lalu lintas 

Menurut HCM (1994) terdapat tiga macam cara pengoperasian lampu 

isyarat lalu lintas yaitu: 

1. Pretimed opration, yaitu pengoperasian lampu lalu lintas dalam 

putaran konstan dimana setiap siklus sama panjang dan panjangnya 

siklus serta fase tetap. 

2. Semi Actuated Operation, yaitu pada operasi isyarat lampu lalu lintas 

ini, jalan utama (mayor street) selalu berisyarat hijau sampai alat 

deteksi pada jalan samping (side street) menentukan bahwa terdapat 

kendaraan yang datang pada satu atau kedua sisi jalan tersebut. 

3. Full Actuated Operation, yaitu pada isyarat lampu lalu lintas di 

kontrol dengan alat detektor sehingga panjang siklus untuk fasenya 

berubah-ubah tergantung permintaan yang disarankan oleh detektor. 

2.7. Prinsip Umum Simpang Bersinyal (MKJI 1997) 

2.7.1. Geometri 

Perhitungan geometri dikerjakan secara terpisah untuk tiap pendekat. 

Masing-masing pendekat dapat digunakan untuk belok kiri langsung atau 

tanpa belok kiri langsung. Satu lengan dapat terdiri lebih dari satu sub-

pendekat. Hal ini terjadi jika gerakan belok kanan atau belok kiri mendapat 

sinyal hijau pada fase yang berlainan dengan lalu lintas yang lurus, atau jika 

dipisahkan secara fisik dengan pulau-pulau lalu lintas dalam pendekat. 
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Untuk  masing-masing  pendekat  atau  sub-pendekat  lebar  efektif  (We) 

ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  denah  dari  bagian  masuk  dan 

keluar suatu simpang dan distribusi dari gerakan-gerakan membelok. 

  

Gambar 2.7 Menghitung Geometri Simpang 

(Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

 

2.7.2. Perhitungan Arus Lalu lintas 

Dalam perhitungan arus lalu lintas dilakukan per satuan jam dalam 

satu atau lebih periode yaitu dengan kondisi lalu lintas yang ada berdasarkan 

pada arus lalu lintas rencana pada jam puncak. Perhitungan arus lalu lintas 

dapat menggunakan persamaan di bawah ini: 

Q = {(QLV . empLV)+(QHV . empHV)+(QMC . empMC)} 

Dimana: 

Q   = Arus kendaraan total 

QLV, QHV, QMC  = Arus kendaraan untuk masing-masing tipe 

empLV, empHV, empMC = Nilai emp untuk tiap-tiap tipe kendaraan 
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Tabel 2.2  Klasifikasi Kendaraan 

No Klasifikasi Jenis Kendaraan 

1 MC (Motor Cylce) 
Sepeda motor dan 

sejenisnya 

2 LV (Light Vehicle) 

Mobil penumpang, oplet, 

mikrobus, pick-up, truk 

kecil 

3 HV (Heavy Vehicle) 
Bus, Truk 2 As, Truk 3 

As, Truk Gandeng 

4 UM (Unmotorised Vehicle) 
Becak, sepeda, kereta 

kuda, kereta dorong 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia. 1997) 

Tabel 2.3 Nilai Ekivalen Mobil Penumpang (emp) 

Jenis 

Kendaraan 

Emp untuk tiap-tiap tipe kendaraan 

Terlindung Terlawan 

LV 1,0 1,0 

HV 1,3 1,3 

MC 0,2 0,4 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia. 1997) 

 

2.7.3. Perhitungan Lebar Efektif 

Lebar pendekat untuk tiap lengan diukur kurang lebih sepuluh meter 

dari garis henti. Kondisi lingkungan jalan antara lain menggambarkan tipe 

lingkungan jalan yang dibagi dalam tiga tipe, yaitu: komersial, pemukiman 

dan akses terbatas. 

a. Perhitungan lebar efektif (WE) pada tiap pendekat didasarkan pada 

informasi tentang lebar pendekat (WA) lebar masuk (WENTRY) dan lebar 

keluar (WEXIT) 

b. Untuk pendekat tanpa belok kiri langsung (LTOR). Periksa WEXIT, jika 

WEXIT < WE . (1 – ρRT – ρLTOR), WE sebaiknya diberi nilai baru yang 
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sama dengan WEXIT dan analisis penentuan waktu sinyal pendekat ini 

dilakukan hanya untuk lalu lintas lurus saja untuk menghitungnya 

digunakan persamaan di bawah ini: 

Q = QST 

c. Untuk pendekat dengan belok kiri langsung (LTOR) WE dapat dihitung 

untuk pendekat dengan atau tanpa pulau lalu lintas. 

1) WLTOR ≥ 2 m, dengan anggapan kendaraan LTOR dapat mendahului 

antrean kendaraan lurus dan belok kanan dalam pendekat selama 

sinyal merah. 

➢ Arus lalu lintas belok kiri langsung QLTOR dikeluarkan dari 

perhitungan selanjutnya, yakni: 

Q = QST + QRT 

Penentuan lebar pendekat 

WA – WLTOR  

WE = Min 

WENTRY 

➢ Periksa WEXIT (hanya untuk pendekat tipe P) 

Jika WEXIT < WE . (1 – ρRT – ρLTOR). WE sebaiknya diberi nilai 

baru yang sama dengan nilai WEXIT dan analisis penentuan 

waktu sinyal pendekat ini dilakukan hanya untuk lalu lintas baru 

saja. Yaitu: 

Q = QST 
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2) WLTOR < 2 m, dengan anggapan bahwa kendaraan LTOR tidak dapat 

mendahului antrean kendaraan lainnya dalam pendekat selama 

sinyal merah. 

➢ Dengan cara memasukkan persamaan QLTOR dalam perhitungan 

selanjutnya 

WA  

WE = Min     WENTRY + WLTOR 

WA . (1 + ρLTOR) – WLTOR 

➢ Periksa WEXIT (hanya untuk pendekat tipe P) 

Jika WEXIT < WE . (1 – ρRT – ρLTOR). WE sebaiknya diberi nilai 

baru yang sama dengan nilai WEXIT dan analisis penentuan 

waktu sinyal pendekat ini dilakukan hanya untuk lalu lintas baru 

saja. Yaitu: 

Q = QST 

2.7.4. Perhitungan Penilaian Arus Jenuh (S) 

Yang dimaksud dengan arus jenuh adalah hasil perkalian dari arus 

jenuh dasar (S0) untuk keadaan ideal dengan faktor penyesuaian (F) untuk 

penyimpangan dari kondisi sebenarnya. Dalam satuan smp/jam hijau. 

Perhitungan ini dapat menggunakan persamaan di bawah ini: 

S = S0 x FCS x FSF x FG x FP x FRT x FLT       (smp/jam hijau) 

Dimana: 

S0 = Arus jenuh dasar 

FCS  = Faktor koreksi ukuran kota 

FSF  = Faktor koreksi gangguan samping 
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FG  = Faktor koreksi kelandaian 

FP  = Faktor koreksi parkir 

FRT  = Faktor koreksi belok kanan 

FLT  = Faktor koreksi belok kiri 

a. Arus Jenuh Dasar (S0) 

Arus jenuh dasar dibagi menjadi 2 tipe yaitu tipe pendekat O (arus 

terlawan) dan tipe pendekat P (arus terlindung) 

1) Untuk tipe pendekat O arus jenuh dasar didapat dari grafik yang 

terdapat dalam MKJI 1997 (untuk pendekat tanpa garis pemisah 

belok kanan) dan grafik 2-52 (untuk pendekat dengan garis 

pemisah belok kanan). S0 sebagai fungsi dari lebar efektif (WE): 

lalu lintas belok kanan (QRTO). Cara menggunakan gambar adalah 

dengan cara mencari nilai arus dengan lebar pendekat yang lebih 

besar dan lebih kecil dari WE aktual dan kemudian diinterpolasi. 
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Gambar 2.8 Grafik penentuan arus dasar jenuh tipe pendekat O tanpa 

lajur kanan terpisah 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

2) Untuk tipe pendekat P 

S0 = 600 . WE (smp/jam hijau), atau 

Gambar 2.9 Arus Jenus Dasar untuk Tipe Pendekat P 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

b. Faktor Koreksi Ukuran Kota (FCS) ditentukan pada tabel 2.5 
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Tabel 2.4 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota 

Penduduk Kota 

(Juta Jiwa) 

Faktor penyesuian ukuran kota 

(FCS) 

> 3,0 1,05 

1,0 – 3,0 1,00 

0,5 – 1,0 0,94 

0,1 – 0,5 0,83 

< 0,1 0,82 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 

c. Faktor Koreksi Hambatan Samping (FSF) 

Faktor koreksi hambatan samping (FSF) merupakan fungsi dari tipe 

lingkungan jalan. Tingkat hambatan samping dan rasio kendaraan tak 

bermotor. Jika gangguan samping tidak diketahui dapat diasumsikan 

nilai yang tinggi agar tidak terjadi over estimate untuk kapasitas. Faktor 

ini dapat ditentukan berdasar tabel 2.6 

Tabel 2.5 Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FSF) 

Lingkungan 

Jalan 

Hambatan 

Samping 

Tipe Fase Rasio Kendaraan Tak Bermotor 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 ≥0,25 

Komersial 

(COM) 

Tinggi 
Terlawan (O) 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70 

Terlindung (P) 0,93 0,91 0,88 0,87 0,85 0,81 

Sedang 
Terlawan (O) 0,94 0,89 0,85 0,8 0,75 0,71 

Terlindung (P) 0,94 0,92 0,89 0,88 0,86 0,82 

Rendah 
Terlawan (O) 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,72 

Terlindung (P) 0,95 0,93 0,90 0,89 0,87 0,83 

Pemukiman 

(RES) 

Tinggi 
Terlawan (O) 0,96 0,91 0,86 0,81 0,78 0,72 

Terlindung (P) 0,96 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 

Sedang 
Terlawan (O) 0,97 0,92 0,87 0,82 0,79 0,73 

Terlindung (P) 0,97 0,95 0,93 0,9 0,87 0,85 

Rendah 
Terlawan (O) 0,98 0,93 0,88 0,83 0,8 0,74 

Terlindung (P) 0,98 0,96 0,94 0,91 0,88 0,86 

Akses 

Terbatas 

(RA) 

T/S/R 

Terlawan (O) 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 

Terlindung (P) 1,00 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 

       

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 
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Tabel 2.7 Penentuan Tipe Pendekat 

Tipe Pendekat  Keterangan  Contoh Konfigurasi Pendekat  

Terlindung (P)  

Tanpa Konflik 

lalu lintas dari 

arah 

berlawanan  

1 – jalur  1 – jalur  T - juction  

  

 
  

  

 
  

 

 

 
  

    2 – jalur pembatasan belok kanan  

  

    2 – jalur dengan pembatasan fase sinyal tiap arah  

 

   

Berlawanan (O)  Terjadi konflik 

lalu lintas dari 

2 – jalur lalu lintas berlawanan pada fase yang sama, 

tidak ada pembatas belok kanan  
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arah 

berlawanan   

  

 

 (Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia,1997)  

d. Faktor Koreksi Gradien (FG)  

Faktor koreksi gradien (FG) adalah fungsi kelandaian lengan simpang 

ditentukan dari Gambar 2.8 

 
Gambar 2.10 Faktor Koreksi Gradien (FG) 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

e. Faktor Koreksi Parkir (FP) 

Faktor koreksi parkir (FP) adalah jarak dari garis henti ke kendaraan 

yang parkir pertama dan lebar pendekat ditentukan dari formula di 

bawah ini atau diperlihatkan dalam gambar 2.9 

FP = (LP/3 – (WA – 2) . (LP/3 – g)/WA) / g 

Dimana: 

LP = Jarak antara garis henti dan kendaraan yang parkir pertama 

WA = Lebar pendekat (m) 
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g = Waktu hijau pendekat yang bersangkutan (detik) 

 

Gambar 2.11 Faktor Koreksi Parkir (FP) 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

f. Faktor Koreksi Belok Kanan (FRT) 

Faktor koreksi belok kanan ditentukan sebagai fungsi perbandingan 

belok kanan (PRT). Faktor ini hanya untuk tipe pendekat tipe P, tanpa 

median, jalan dua arah, lebar efektif ditentukan oleh lebar masuk. 

Gerakan belok kiri pada saat lampu merah (left turn on red, LTOR) 

diizinkan jika mempunyai lebar pendekat yang cukup sehingga dapat 

melintasi antrean pada kendaraan yang lurus dan belok kanan. Setiap 

pendekat harus dihitung perbandingan belok kiri (PLT) dan 

perbandingan belok kanan (PRT), yang dapat dihitung dengan cara di 

bawah ini: 

 PLT = 
𝐿𝑇 (𝑠𝑚𝑝/𝑗𝑎𝑚)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑠𝑚𝑝/𝑗𝑎𝑚)
  PRT = 

𝑅𝑇 (𝑠𝑚𝑝/𝑗𝑎𝑚)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑠𝑚𝑝/𝑗𝑎𝑚)
 

Dimana: 

LT = Arus lalu lintas belok kiri  

RT = Arus lalu lintas belok kanan 
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Untuk  faktor koreksi belok kanan dapat menggunakan persamaan di 

bawah ini atau menggunakan bantuan gambar 2.10 

FRT  = 1,0 + PRT x 0,26 

Dimana 

PRT = Rasio belok kanan 

 

Gambar 2.12 Faktor Koreksi Belok Kanan (PRT) 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

g. Faktor Koreksi Belok Kiri (FLT) 

Faktor koreksi belok kiri ditentukan sebagai fungsi perbandingan belok 

kiri (ρLT). Faktor ini hanya untuk tipe pendekat tanpa LTOR. Untuk  

faktor koreksi belok kiri dapat menggunakan persamaan di bawah ini 

atau menggunakan bantuan gambar 2.11 

FRT  = 1,0 - PLT x 0,16  

Dimana 

PLT = Rasio belok kiri 
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Gambar 2.13 Faktor Koreksi Belok Kiri (PLT) 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

Dalam pendekat yang terlindung, tanpa perlengkapan untuk LTOR, 

kendaraan yang belok kiri cenderung menurun pelan dan dapat 

mengurangi arus jenuh pada pendekat. Pada umumnya lebih pelan pada 

lalu lintas dalam pendekat tipe O dan tidak ada koreksi yang 

dimasukkan pada perbandingan untuk belok kiri. 

2.7.5. Waktu Siklus 

Waktu siklus sebelum penyesuaian (Cua) adalah waktu untuk urutan 

lengkap dari indikasi sinyal. Penentuan waktu sinyal untuk keadaan dengan 

kendali waktu tetap dilakukan berdasarkan metode Webster (1996) untuk 

meminimalisir tundaan total pada suatu simpang 

Waktu siklus untuk fase, dapat dihitung dengan persamaan atau 

gambar di bawah ini. Waktu siklus hasil perhitungan ini merupakan waktu 

siklus optimum, yang akan menghasilkan tundaan terkecil 

Cua = 
1,5 𝒙  𝐿𝑇𝐼+5

(1−𝐼𝐹𝑅)
  

Dimana: 
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Cua  = Waktu siklus sinyal (detik) 

LTI = Total waktu hilang per siklus (detik) 

IFR = Perbandingan arus simpang ∑ (FRCRIT) 

Jika alternatif sinyal yang direncanakan dievaluasi, menghasilkan nilai yang 

rendah untuk (IFR = LT/c), maka hasil dengan grafik akan lebih efisien. 

 
Gambar 2.14 Penentuan Waktu Siklus 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

Waktu siklus yang dihasilkan diharapkan sesuai batas yang 

disarankan oleh MKJI 1997, sebagai pertimbangan teknik lalu lintas yang 

diterangkan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.7 Waktu Siklus yang disarankan 

Tipe Pengaturan Waktu siklus yang layak (det) 

Pengaturan dua-fase 40 – 80 

Pengaturan tiga fase 50 – 100 

Pengaturan empat-fase 80 – 130 

(Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 

Waktu siklus yang rendah biasanya pada simpang dengan lebar lebih 

kecil dari 10 m, sedangkan pada simpang yang lebarnya lebih dari 10 m, 

biasanya mempunyai waktu siklus yang lebih besar pula. Waktu siklus yang 
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lebih rendah dari yang disarankan akan meyembabkan lebih sulit bagi 

pejalan kaki untuk menyeberangi jalan, hal ini dapat menjadi pertimbangan. 

Sedangkan waktu siklus yang lebih besar (> 130 detik) harus dihindarkan, 

kecuali untuk kasus yang sangat khusus. Waktu siklus ini akan 

menghasilkan kapasitas simpang yang cukup besar. 

2.7.6. Waktu Hijau 

Perhitungan waktu hijau untuk tiap fase dijelaskan dengan persamaan 

di bawah ini: 

gi = (Cua – LTI) . PRi  

dimana: 

gi = Waktu hijau dalam fase – i (detik) 

Cua = Waktu siklus yang ditentukan (detik) 

LTI = Total waktu hilang per siklus 

PRi = Perbandingan Fase (FRCRIT / ∑ FRCRIT) 

Waktu hijau yang lebih pendek dari 10 detik harus dihindarkan. Hal 

ini mungkin menghasilkan terlalu banyak pengemudi yang berlawanan 

setelah lampu merah dan kesulitan bagi pejalan kaki ketika menyeberang 

jalan. 

2.7.7. Waktu Siklus yang Disesuaikan (c) 

Waktu siklus ini berdasar pada pembulatan waktu hijau yang 

diperoleh dan waktu hilang (LTI), persamaannya dapat dilihat di bawah. 

c = ∑ g + LTI  
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2.7.8. Kapasitas (C) 

Kapasitas adalah jumlah maksimal arus kendaraan yang dapat 

melewati persimpangan jalan (intersection). Kapasitas untuk tiap lengan 

simpang dihitung dengan persamaan berikut: 

C = S . g/c  

Dimana: 

C = Kapasitas (smp/jam) 

S = Arus jenuh (smp/jam) 

g = Waktu hijau (detik) 

c = Waktu siklus yang ditentukan (detik) 

2.7.9. Derajat Kejenuhan (DS) 

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas terhadap 

kapasitas, yang digunakan sebagai faktor utama dalam menentukan tingkat 

kinerja simpang dan segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen 

jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Dari perhitungan 

kapasitas dapat dicari nilai derajat kejenuhan dengan persamaan di bawah 

ini: 

DS = Q/C  

Dimana: 

DS = Derajat kejenuhan 

Q = Arus lalu lintas (smp/jam) 

C = Kapasitas (smp/jam) 
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2.7.10. Perbandingan Arus dengan Arus Jenuh 

Perhitungan perbandingan arus (Q) dengan arus jenuh (S) untuk tiap 

pendekat menggunakan persamaan di bawah ini: 

FR = Q/S  

Perbandingan arus kritis (FRCRIT) yaitu nilai perbandingan arus 

tertinggi dalam tiap fase. Jika nilai perbandingan arus kritis untuk tiap fase 

dijumlahkan akan didapat perbadingan arus simpang. 

IFR = ∑ (FRCRIT)  

2.7.11. Perbandingan Fase 

Perhitungan perbandingan fase (phase ratio, PR) untuk tiap fase 

merupakan suatu fungsi perbandingan antara FRCRIT dan IFR. 

PR = 
FRCRIT

IFR
 

2.7.12. Penentuan Perilaku Lalu lintas 

Dari data hasil perhitungan sebelumnya maka dapat diketahui tingkat 

kinerja suatu simpang, antara lain: panjang antrean, kendaraan terhenti dan 

tundaan. Dalam perhitungan ini beberapa persiapan antara lain persiapan 

waktu semula jam diganti detik dan dihitung nilai perbandingan hijau GR = 

g/c yang didapat dari perhitungan sebelumnya. 

a. Panjang Antrean 

Dalam MKJI 1997, antrean yang terjadi pada suatu pendekat adalah 

jumlah rata-rata antrean smp pada awal sinyal hijau (NQ) yang 

merupakan jumlah antrean tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ2). 

Dari nilai derajat kejenuhan dapat digunakan untuk menghitung antrean 
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smp (NQ1) yang merupakan sisa dari fase hijau terdahulu. Didapat 

persamaan dan gambar 2.13. 

Untuk DS > 0,5 

NQ1  = 0,25 . C [(DS – 1)] + √(DS −)2 +  
8 𝑥 (𝐷𝑆−0,5)

𝐶
  

Untuk  DS ≤ 0,5 

NQ1 = 0 

Dimana: 

NQ1 = Jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya 

DS = Derajat kejenuhan 

GR = Rasio hijau 

C = Kapasitas,  (smp/jam) => S . GR 

 

Gambar 2.15 Jumlah Antrean Kendaraan 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 

Kemudian dihitung jumlah antrean yang datang selama fase merah 

(NQ2), dengan persamaan berikut: 

NQ2 = c 𝑥 
1−𝐺𝑅

1−𝐺𝑅 𝑥 𝑑𝑠
 𝑥 

𝑄

3600
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Dimana: 

NQ2 = Jumlah smp yang datang selama fase merah 

Q = Volume lalu lintas yang masuk di luar LTOR (smp/detik) 

c = Waktu siklus (detik) 

DS = Derajat kejenuhan 

GR = Rasio hijau 

Untuk menghitung jumlah antrean total dengan menjumlahkan kedua 

hasil di atas. 

NQ = NQ1 + NQ2  

Untuk menentukan NQMAX dapat dicari dari gambar di bawah ini, 

dengan menghubungkan nilai NQ dan probabilitas overloading POL 

(%). Untuk perencanaan dan desain nilai POL < 5% sedangkan untuk 

operasional POL 5% - 10%. 

 

Gambar 2.16 Perhitungan Jumlah Antrean (NQMAX) dalam smp 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 
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Perhitungan panjang antrean (QL) didapat dari perkalian antara NQMAX 

dengan rata-rata area ditempati tiap smp (20m2) dan dibagi lebar masuk 

(WENTRY) yang dirumuskan di bawah ini. 

QL =  
𝑁𝑄𝑀𝐴𝑋 𝑥 20

𝑊𝐸𝑁𝑇𝑅𝑌
  

b. Kendaraan Terhenti 

Angka henti (NS) adalah jumlah rata-rata berhenti per smp, termasuk 

berhenti berulang dalam antrean. Angka henti pada masing-masing 

pendekat dapat dihitung berdasar persamaan berikut: 

NS = 0,9 x 
𝑁𝑄𝑀𝐴𝑋

𝑄 𝑥 𝑐
 x 3600  

Dimana: 

c = Waktu siklus (detik) 

Q = Arus lalu lintas (smp/jam) 

Jumlah kendaraan terhenti (NSV) pada masing-masing pendekat dapat 

dihitung dengan persamaan: 

NSV = Q . NS (smp/jam)  

Angka henti seluruh simpang didapatkan dengan membagi jumlah 

kendaraan terhenti pada seluruh pendekat dengan arus simpang total Q 

dalam kend/jam. 

NStot = 
∑𝑁𝑆𝑉

𝑄𝑡𝑜𝑡
  

c. Tundaan 

Tundaan adalah waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk 

melalui simpang apabila dibandingkan dengan lintasan tanpa melalui 
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simpang, perhitungan tundaan berdasarkan MKJI (1997) dilakukan 

dengan beberapa cara sebagai berikut: 

1) Perhitungan tundaan lalu lintas rata-rata setiap pendekat (DT) 

akibat pengaruh timbal balik dengan gerakan-gerakan lainnya pada 

simpang dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

DT = c x A + 
𝑁𝑄1 𝑥 3600

𝐶
  

Dimana: 

DT = Tundaan lalu lintas rata-rata (detik/smp) 

c = Waktu siklus yang disesuaikan (detik) 

NQ1 = Jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya 

C = Kapasitas (smp/jam) 

A  = 
0,5 𝑥 (1−𝐺𝑅)2

(1−𝐺𝑅 𝑥 𝐷𝑆)
  

Dimana: 

GR = Rasio hijau (g/c) 

DS = Derajat kejenuhan 

Atau dapat dilihat pada gambar 2.15 di bawah ini. Nilai A 

merupakan fungsi dari perbandingan hijau (GR) dan derajat 

kejenuhan (DS) yang diperoleh dari gambar 2.15 yaitu dengan 

memasukkan nilai DS pada sumbu horizontal dan memilih 

perbandingan hijau yang sesuai kemudian tarik garis mendatar 

makan didapat nilai A pada sumbu vertikal. 
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Gambar 2.17 Penentuan Nilai A dalam Formula Tundaan 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 

2) Tundaan geometri rata-rata masing-masing pendekat (DG) akibat 

perlambatan dan percepatan ketika menunggu giliran pada suatu 

simpang dan atau dihentikan oleh lampu lalu lintas dihitung 

berdasarkan persamaan berikut. 

DG = (1 – ρsv) . ρr . 6 + (ρsv . 4)  

Dimana: 

DG  = Tundaan geometri rata-rata untuk pendekat (detik/smp) 

ρsv  = Rasio kendaraan terhenti pada pendekat => min 

ρr = Rasio kendaraan berbelok pada pendekat 

Tundaan geometri rata-rata LTOR diambil sebesar 6 detik. 

Tundaan rata-rata (detik/smp) adalah penjumlahan dari tundaan 

lalu lintas rata-rata dan tundaan geometri rata-rata. Sehingga 

didapat tundaan rata-rata melalui persamaan sebagai berikut: 

(D = DT + DG)  

3) Tundaan total (smp detik) adalah perkalian antara tundaan rata-rata 

dengan arus lalu lintas (D . Q) 
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4) Perhitungan tundaan rata-rata untuk seluruh simpang (D1) yaitu 

dengan membagi jumlah nilai tundaan dengan arus total dalam 

detik dengan mengalihkan tundaan rata-rata. 

D1 = 
∑(𝑄 𝑥 𝐷𝑗)

𝑄𝑡𝑜𝑡
  (detik/jam)  

Untuk mengetahui tingkat pelayanan suatu simpang dapat 

disimpulkan dari besarnya nilai tundaan yang terjadi. Dalam hal ini 

dapat dilihat sesuai dengan tabel 2.9 sebagai berikut: 

Tabel 2.9 Tingkat pelayanan Berdasarkan Tundaan (D) 

Tingkat 

Pelayanan 

Tundaaan 

(detik/smp) 
Keterangan 

A < 5 Baik Sekali 

B 5,1 – 15  Baik 

C 15,1 – 25  Sedang 

D 25,1 – 40  Kurang 

E 40,1 – 60  Buruk 

F > 60 Buruk Sekali 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) 
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Gambar 2.18 Bagan Alis Analisis Simpang Bersinyal 

(sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997)  

          

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LANGKAH A : DATA MASUKAN  

 A-1 : Geometri, pengaturan lau lintas dan 

kondisi  Kondisi lingkungan  

 A-2 : Kondisi arus lalu lintas  

LANGKAH B : PENGGUNAAN SINYAL  

 B-1 : Fase sinyal  

 B-2 : Waktu antar hijau dan waktu hilang  

 LANGKAH C : PENENTUAN WAKTU  

SINYAL  

 C-1 : Tipe pendekat  

 C-2 : Lebar pendekat efektif  

 C-3 : Arus jenuh dasar  

 C-4 : Faktor-faktor penyesuaian  

 LANGKAH D : KAPASITAS  

 D-1 : Kapasitas  

 D-2 : Keperluan untuk perubahan  

  

LANGKAH E : PERILAKU LALU LINTAS  

E-1 : Persiapan   

E-2 : Panjang antrean  

E-3 : Kendaraan terhenti  

E-4 : Tundaan  

  

PERUBAHAN  

Ubah penentuan lebar    

pendekat, fase sinyal, aturan  

membelok dsb  

  

Bila DS > 0,85 

Bila DS < 0,85 
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2.8. Perangkat Lunak Vissim Student Version 

2.8.1. Definisi Vissim 

Vissim adalah perangkat lunak multimoda simulasi lalu lintas aliran 

mikroskopis. (PTV-AG, 2011). Vissim dikembangkan oleh PTV(Planing 

Transportasi Verkehr AG) di Karlsruhe, Jerman. Vissim berasal dari Jerman 

yang mempunyai nama “Verkehr Stadten – SIMulationsmodell” yang 

berarti model simulasi lalu lintas perkotaan. Vissim diluncurkan pada tahun 

1992 dan berkembang sangat baik hingga saat ini. 

2.8.2. Kemampuan Vissim 

Vissim menyediakan kemampuan animasi dengan perangkat 

tambahan besar dalam 3-D. Simulasi jenis kendaraan. Selain itu, klip video 

dapat direkam dalam program dengan kemampuan untuk secara dinamis 

mengubah pandangan dan perspektif. Elemen visual lainya. Seperti pohon, 

bangunan, fasilitas transit dan rambu lalu lintas dapat dimasukkan ke dalam 

animasi 3-D (PTV-AG, 2011) 

Menurut Lazuardi Hakiim aplikasi yang terdapat di dalam Vissim 

sebagai fitur-fiturnya adalah 

1. Studi fisibilitas dan Andalalin (analisis dampak lalu lintas) 

2. Perbandingan sederhana dari desain alternatif rambu, marka, maupun 

peralatan pengendali simpang 

3. Analisis operasional dan kapasitas pada suatu situasi kompleks 

(seperti pada terminal dan stasiun) 

4. Evaluasi dan optimalisasi (mengacu pada manual Signal97) suatu 

operasi lalu lintas koordinat dan sinyal lalu lintas secara aktual 
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5. Evaluasi dan pengaturan sinyal sesuai standar menggunakan aplikasi 

VAP dengan kontrol sinyal seperti standar SCATS, SCOOT, dll 

6. Vissim menggunakan psycho-physical model perilaku pengendara 

yang dikembangkan oleh Wiedemann (1997) 

7. Alur perjalanan perjalan kaki di jalan dan gedung. 

Dalam sebuah paket software Vissim termasuk di dalamnya dua 

bagian, yaitu: 

1. Simulasi Lalu lintas 

a. Simulasi alur lalu lintas secara mikroskopik, termasuk di dalamnya 

logika pergerakan mobil yang mengikuti, dan logika pergantian lajur 

2. Generator Pengaturan Sinyal 

a. Software pengontrol sinyal 

b. Pengambil data (detector) atau informasi dari sebuah simulasi lalu 

lintas 

c. Penentuan tingkat sinyal pada langkah-langkah lanjutan, maupun 

langkah kembali pada simulasi lalu lintas 

2.8.3. Penggunaan Vissim Student Version 

2.8.3.1. Kebutuhan data 

Menurut Lazuardi Hakiim dalam proses penggunaan Vissim untuk 

melakukan simulasi lalu lintas, dibutuhkan beberapa data masukan 

(input) yang akan digunakan dan diolah menjadi suatu model simulasi 

dan akan dianalisis melalui program Vissum. Data-data yang dibutuhkan 

diantara lain: 
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1. Data Geometrik 

a. Data segmen ruas jalan : panjang, lebar, jumlah jalur, lebah bahu, 

lebar median, tinggi median, jumlah lajur, dll 

b. Data Simpang : panjang simpang, lebar simpang, gradien dan 

jumlah lajur dan jalur pada simpang, panjang kantong tikungan, 

dan desain kantong tikungan 

c. Data geometrik yang khas (tidak umum) dan perilaku berkendara 

yang didapat melalui observasi lapangan atau survei. 

2. Data Lalu lintas 

a. Kecepatan rata-rata kendaraan, jenis pengendalian simpang 

(beserta rambu dan marka), lokasi dan rencana pengaturan waktu 

sinyal APILL 

b. Lokasi kendaraan mengubah kecepatan pada Vissim dapat 

bersifat sementara dan permanen 

c. Kecepatan pada vissim didefinisikan sebagai sebuah distribusi 

dari pada sebuah nilai dasar/pasti 

d. Volume kendaraan per tiap satuan waktu 

3. Karakteristik Kendaraan 

a. Komposisi kendaraan dan dimensi, termasuk maksimum 

percepatan dan perlambatan kendaraan 

b. Pengaturan dasar kendaraan seperti ukuran mobil penumpang, 

truk trailer, bus, truk gandeng, dll 
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2.8.3.2. Simulasi Perilaku Berkendara 

Menurut Lazuardi Hakiim dalam program simulasi permodelan Vissim, 

model dari perilaku berkendara adalah inti dari sebuah simulasi lalu lintas. 

Pergerakan model kendaraan adalah elemen kunci untuk dapat disimulasikan 

dan dipraktisikan secara dinamis pada kondisi asli. Terdapat 3 model perilaku 

berkendara dalam Vissim yaitu: 

1. Following Model 

Model ini dikembangkan oleh Prof. Rainer Wiedemann Di Krlsruhe 

Institute of Tecnology pada tahun 1974 dan 1994. Dideskripsikan 

pergerakan lalu lintas pada sebuah lajur tunggal. Model ini 

diimplementasikan di simulasi PTV Vissim dan bisa disesuaikan 

dengan parameter pada kondisi lokan pengguna software ini masing-

masing. Model ini dideskripsikan jadi empat yaitu: 

a. Berkendara bebas (free driving) 

Pengendara disimulasikan dengan kecepatan yang bebas seolah-

olah tidak ada objek penghambat (obstacles) yang berada pada 

jalurnya. Objek penghambat ini sendiri dapat ditambahkan, seperti 

kendaraan lain yang bergerak pelan, fase merah pada APILL, atau 

kondisi dimana ada kendaraan yang akan berganti lajur. 

b. Mendekat 

Model ini membuat simulasi pengendara menyadari ada kendaraan 

lambat di hadapannya  dan mengerem sehingga memberikan jarak 

antara (gap). Pada Vissim memungkinkan untuk mendefinisikan 
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perbedaan karakteristik pengendara dan kendaraan berdasarkan 

kelas dan tipe kendaraan 

c. Mengikuti 

Pada model ini pengendara berusaha untuk menjaga jarak antara 

kendaraannya dengan kendaraan di depannya dan bersifat 

mengikuti kendaraan di depannya tersebut. 

d. Mengerem 

Jika kendaraan mengurangi kecepatannya secara mendadak, maka 

kendaraan yang berada di belakangnya juga harus melakukan hal 

yang sama, untuk tiap kendaraan, Vissim mengecek di tiap simulasi 

mengenai jarak dan kecepatan pengereman yang berbeda kondisi 

kendaraan di depannya. 

2. Pergantian Lajur (lane changing) 

a. Free Lane Canging 

Terjadi ketika keadaan menyalip sebuah kendaraan yang berjalan 

lambat. Ketika pengemudi menginginkan kecepatan yang lebih 

dari pada kendaraan yang berada di depannya, maka kendaraan 

tersebut akan menyalip, namun dibutuhkan konsentrasi khusus 

agar memastikan kendaraan pada lajur lain tidak terganggu dengan 

kondisi menyalip ini. 

b. Necesarry Lane Cahanging 

Ini terjadi jika kendaraan butuh ganti lajur, dalam tujuan untuk 

mengikuti sebuah rute. Semakin dekat kendaraan dengan titik 

keputusan pergantian lajur, pengendara akan semakin agresif 
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dalam melakukan manuver, dan kendaraan lain harus kooperatif 

untuk memberikan kesempatan kendaraan tersebut mengganti 

lajur. 

c. Lateral Behaviour Within A Lane 

Pemilihan posisi dalam lajur selalu sangat penting jika keadaan 

memungkinkan untuk menyalip kendaraan lain dalam yang sama, 

atau dalam kondisi berpapasan. Contohnya pada kendaraan pada 

lajur utama dengan pengguna sepeda dalam lajur khusus 

2.8.4. Vissim Student Version Dekstop 

Menu program Vissim dibagi menjadi bidang-bidang berikut 

 

Gambar 2.19 Tampilan Dekstop Vissim 

(Sumber PTV Vissim 11.00 - 10 Student Version) 

Header : Menunjukkan judul program, versi dan nama file jaringan 

Menu Bar : Akses disediakan melalui klik mouse atau shortcut 

keyboard 

Tool Bar : Kontrol editor jaringan dan fungsi simulasi. 

Status Bar : Menunjukkan petunjuk editing dan status simulasi 

Scroll bar : Digunakan untuk bergulir horizontal dan vertikal dari 

jaringan area tampil 
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Menu pada program Vissim Student Version (Pipit Chandra W, 2016) 

1. FILE    

New  Untuk membuat program VISSIM baru  

Open  Membuka File program  

Open Layout  Baca di tata letak file *.lyx dan berlaku untuk 

elemen antarmuka program dan parameter 

grafis editor program  

Open Default  

Layout  

Baca default file layout *.lyx dan berlaku untuk 

elemen antarmuka program dan parameter 

grafis editor program  

Read Additionally  Buka File program selain program yang ada  

Save  Untuk menyimpan program yang sedang dibuka  

Save As  Menyimpan program ke jalur yang baru atau 

menyalin secara manual ke folder baru  

Save Layout As  Simpan tata letak saat elemen antarmuka 

program dan parameter grafis dari editor 

program ke file layout *.lyx  

Save Layout As  

Default  

Simpan tata letak saat elemen antarmuka 

program dan parameter grafis dari editor 

program ke file layout default.  

Import  Impor data ANM dari Visum  

Eksport  Mulai ekspor data ke PTV Visum  

Open Working  

Directory  

Membuka Windows Explorer di direktori kerja 

saat ini  

Exit  Menutup atau mengakhiri program VISSIM  

  

2. EDIT    

Undo  Untuk kembali keperintah sebelumnya  

Redo  Untuk kembali keperintah sesudahnya  

Rotate Network  Masukkan sudut sekitar jaringan yang diputar  

Move Network  Memindahkan jaringan  

User Preferences  ➢ Pilih bahasa antarmuka penggunaan VISSIM  

➢ Kembalikan pengaturan default  

➢ Tentukan penyisipan obyek jaringan di 

jaringan editor  

➢ Tentukan jumlah fungsi terakhir dilakukan 

yang akan disimpan    
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3. VIEW  

Open New  

Network Editor  

Tambah baru jaringan editor sebagai daerah lain  

Network Objects  Membuka jaringan toolbar objek  

Levels  Membuka toolbar tingkat  

Background  Membuka toolbar background   

Quick View  Memuka Quick View  

Smart Map  Membuka Smart Map  

Messages  Membuka  halaman,  menunjukkan 

 pesan dan peringatan  

Simulation Time  Menampilkan waktu simulasi  

Quick Mode  Menyembunyikan dan menampilkan kembali 

objek jaringan berikut:  

➢ Vehicles In Network  

➢ Pedestrians In Network  

Semua jaringan lainnya yang akan ditampilkan   

Simple Network  

Display  

Menyembunyikan dan menampilkan kembali 

objek berikut:  

➢ Desired Speed Decisions  

➢ Reduced Speed Areas  

➢ Conflict Areas  

➢ Priority Rules  

➢ Stop Signs  

➢ Signal Heads  

➢ Detectors  

➢ Parking Lots  

➢ Vehicle Inputs  

➢ Vehicle Routes  

➢ Public Transport Stops  

➢ Public Transport Lines  

➢ NodesMeasurement Areas  

➢ Data Collection Points   

➢ Pavement Markings  

➢ Pedestrian Inputs  

➢ Pedestrian Routes  

➢ Pedestrian Travel Time Measurement 

Semua objek jaringan yang ditampilkan:  

➢ Links  

➢ Background Images  

➢ 3D Traffic Signals  

➢ Static 3D Models Vehicles In Network  

➢ Pedestrians In Network   

➢ Areas  

➢ ObstaclesRamps & Stairs  
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4. LISTS  

Base Data  Daftar untuk mendefinisikan atau mengedit  

Base Data  

➢ Network  

➢ Intersection 

Control  

➢ Private 

Transport  

➢ Public 

Transport  

➢ Pedestrians 

Traffic  

Daftar atribut onjek jaringan dengan jenis objek 

jaringan yang dipilih  

Graphics & 

Presentation  

Daftar untuk mendefinisikan atau jaringan 

editing objek dan data, yang digunakan untuk 

persiapan grafis dan representasi yang realistis 

dari jaringan serta menciptakan presentasi dari 

simulasi.  

➢ Measurements  

➢ Results  

Daftar data dari evaluasi simulasi  

 

5. BASE DATA  

Network Setting  Pengaturan default untuk jaringan  

2D/3D Model  

Segment  

Menentuka ruas untuk kendaraan  

2D/3D Models  Membuat model 2D dan 3D untuk kendaraan dan 

pejalan kaki  

Functions  Percepatan dan perlambatan perilaku kendaraan  

Distribution  Distribusi untuk keceatan yang diinginkan, 

kekuatan, berat kendaraan, waktu, lokasi, model  

2D/3D, dan warna  

Vehicle Types  Menggabungkan kendaraan dengan karakteristik 

mengemudi teknis serupa di jenis kendaraan   

Vehicle Classes  Menggabungkan jenis kendaraan  

Driving Behaviors  Perilaku pengemudi  

Link Behaviors  

Types  

Tipe link, perilaku untuk link, dan konektor  

Pendestrian Types  Menggabungkan pejalan kaki dengan sifat yang 

mirip dalam jenis pejalan kaki  

Pendestrian  

Classes  

Pengelompokan dan penggabungan jenis pejalan 

kaki ke dalam kelas pejalan kaki  

Walking Behaviors  Parameter perilaku berjalan  
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Area Behaviors  

Types  

Perilaku daerah untuk jenis daerah, tangga dan 

landau  

Display Types  Tampilan untuk link, konektor dan elemen 

konstruksi dalam jaringan  

Levels  Level untuk bangunan bertingkat atau struktur 

jembatan untuk link  

Time Intervals  Interval waktu  

  

6. TRAFFIC  

Vehicle  

Compositions  

Menentukan jenis kendaraan untuk komposisi 

kendaraan  

Pendestrians  

Compositions  

Menentukan jenis pejalan kaki untuk komposisi 

pejalan kaki  

Pendestrian OD  

Matrix  

Menentukan permintaan pejalan kaki atas dasar 

hubungan OD  

Dynamic 

Assigment  

Mendefinisikan tugas parameter  

  

7. SIGNAL CONTROL  

Signal Controllers  Membuka daftar Signal Controllers: 

Menetepakan atau mengedit SC  

Signal Conroller  

Comunication  

Membuka daftar SC Comunication  

Fixed Time Signal  

Controllers  

Menentukan waktu dalam jaringan  

  

8. SIMULATION  

Parameter  Masukkan parameter simulasi  

Continuous  Mulai menjalankan simulasi  

Single Step  Memulai simulasi dalam mode satu langkah  

Stop  Berhenti menjalankan simulasi  
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9. EVALUATION  

Configuration  ➢ Result attribute : mengkonfigurasi hasi  

tampilan atribut  

➢ Direct output : konfigurasi output ke file 

atau database  

Database  

Configuration  

Mengkonfigurasi koneksi database  

Measurement  

Definition  

Tampilkan  dan  mengkonfigurasi 

 daftar  

pengukuran yang di ingikan  

Windows  Mengkonfigurasi waktu sinyal, catatan SC 

detector atau perubahan sinyal pada window  

Result Lists  Menampilkan hasil atribut dalam daftar hasil  

  

10. PRESENTATION  

Camera Position  Membuka daftar Camera Position  

Storyboards  Membuka daftar Storyboards/Keyframes  

AVI Recording  Merekam simulasi 3D sebagai file video 

dalam format file *.avi  

3D Anti-Alising  Beralih 3D anti-aliasing  

  

11. HELP  

Online Help  Membuka Online Help  

FAQ online  Menampilkan PTV VISSIM FAQ dihalaman 

web dari PTV GROUP  

Service Pack  

Download  

Menampilkan VISSIM & Viswalk Service 

Pack  

Download Area pada halaman web dari PTV  

GROUP  

Technical Support  Menunjukkan bentuk dukungan dari VISSIM 

Teknis Hotlien pada halaman web dari PTV  

GROUP  

Examples  Membuka folder dengan data contoh dan data 

untuk tujuan pelatihan  

Register COM  

Server  

Mendaftarkan VISSIM sebagai server COM  

License  Menbuka jendela License  

About  Membuka jendela About  
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2.8.5. Hasil Simulasi Vissim Student Version 

Menurut (Deka H, Ihksan T, Muchlisin, 2017) hasil simulasi Vissim adalah 

sebagai berikut: 

a. Hasil simulasi Vissim dapat disimpan dalam bentuk video dengan 

format (avi). Untuk versi student version hanya mampu menyimpan 

video dengan durasi sepanjang 10 menit, sedangkan untuk versi 

lengkapnya mampu menyimpan video dengan durasi hingga 1 jam. 

b. Apabila  menggunakan  vissim  versi  student,  maka  waktu  simulasi  

maksimum adalah  600  detik.  Apabila  menggunakan  versi  berbayar,  

untuk  mengatur lamanya  proses  simulasi  dapat  diatur  dengan  cara  

klik  Simulation  –Parameters.  Pada  bagian  Period,  ubah  menjadi  

waktu  simulasi  yang diinginkan. Lalu klik ok dan ulang proses 

simulasi. 

c. Untuk  mempercepat  proses  simulasi,  dapat  menggunakan  cara  

mengatur display update yang ada disamping icon quick mode. 

d. Untuk  mengubah  tampilan  menjadi  3D,  dapat  dengan  cara  meng-

klik  icon 2D/3D yang ada di toolbar. 

e. Parameter yang dihasilkan dari node result adalah:  

1) Movement (Pergerakan),  

2) QLen (Panjang antrian rata-rata (m)),  

3) QLenMax (Panjang antrian maksimum (m)),  

4) Vehs(All) (Jumlah kendaraan yang lewat saat simulasi (unit)),  

5) Pers(All) (Jumlah orang yang lewat saat simulasi (person)),   

6) VehDelay (Tundaan kendaraan (detik)),  



63 
 

    
 

7) PersDelay (Tundaan orang (second),  

8) StopDelay (Tundaan hingga berhenti (detik)),  

9) Stops(All) (Jumlah kendaraan yang berhenti),  

10) EmissionsCO (Jumlah Carbon Dioksida yang terbuang (gram)),  

11) EmissionsNOx (Jumlah Nitrogen Oksida yang terbuang (gram)),  

12) EmissionsVOC  (Jumlah  volatile  organic  compounds  yang  

terbuang (gram)),  

13) FuelConsumption (Jumlah bahan bakar yang terbuang (US 

Galoon)).  

f. Bila  menggunakan  Vissim  9.0,  terdapat  parameter  baru  yaitu  LOS  

(level-of service) jalan raya  yang mengacu pada peraturan  American 

Highway Manual Capacity (HMC) tahun 2010. 

2.9. Google Traffic  

Google lalu lintas bekerja dengan menganalisis GPS, untuk 

menentukan lokasi yang dikirimkan ke Google oleh sejumlah besar 

pengguna ponsel pintar. Dengan menghitung kecepatan pengguna 

bersamaan dengan panjang jalan, Google mampu menghasilkan peta lalu 

lintas terkini. Google memproses data mentah yang masuk dari perangkat 

ponsel lokasi namun, bukan kendaraan anomali seperti kendaraan 

pengiriman barang yang sering berhenti ketika ambang batas dari pengguna 

di daerah tertentu yang dicatat, overlay sepanjang jalan dan jalan raya pada 

peta Google yang berubah warna (wikipedia). 
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2.9.1. Sejarah Singkat Google Traffic 

Versi awal Google Maps memberikan informasi kepada pengguna 

tentang berapa lama waktu perjalanan tertentu dalam kondisi lalu lintas 

berat. Informasi lalu lintas didasarkan pada data historis lalu lintas dan tidak 

terlalu akurat.  

Pada tahun 2004, Google mengakuisisi ZipDash, sebuah perusahaan 

yang mengkhususkan diri dalam analisis lalu lintas realtime. Pada tahun 

2007, Google mengintegrasikan teknologi ZipDash ke dalam Google Maps, 

yang mana informasi lalu lintas didasarkan pada informasi yang 

dikumpulkan secara anonim dari pengguna telepon seluler.  

2.9.2. Cara kerja Google Traffic  

Goggle traffic mempunyai cara kerja menggunakan prinsip data real 

time. Dengan mengirimkan informasi koordinat lokasi (GPS) & kecepatan 

kendaraan yang sedang melaju. Kemudian sensor jalan raya yang telah 

dipasang di jalan utama akan mengirimkan sinyal koordinat lokasi dan 

kecepatan kendaraan yang berada di sekitar sensor tersebut.  

 

  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ZipDash&action=edit&redlink=1
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Berikut ini gambar penjelasan tentang cara kerja Google Traffic. 

  

  

Gambar 2.20 Cara Kerja Google Traffic 

(Sumber: Tirto.id, 2019) 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian serta pemodelan menggunakan 

perangkat lunak Vissim diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Cara pengoperasian, serta kelebihan dan kekurangan Vissim Student 

Version:  

a. Cara membuat simulasi kondisi arus lalu lintas pada perangkat lunak 

Vissim: 

a. Melakukan survei lapangan sesuai kebutuhan data 

b. Mengolah data dengan Ms Excel 

c. Input data pada PTV Vissim 

d. Mengatur perilaku pengguna jalan 

e. Melakukan simulasi 

f. Kalibrasi model 

g. Validasi model 

h. Output kinerja simpang 

b. Kemampuan dan keterbatasan Vissim Student Version 

a. Kemampuan Vissim Student Version 

1) Data masukan yang sederhana 

2) Parameter yang cukup lengkap, Parameter terkait kendaraan: 

a) Jenis Kendaraan 

b) Dimensi Kendaraan 

c) Kecepatan Kendaraan 

3) Parameter terkait jalan: 

a) Dimensi jalan 

b) Geometri jalan 

c) Pengaturan lampu jalan 

d) Rute perjalanan 

4) Perilaku pengendara bisa diatur sedemikian rupa hingga 

menyerupai perilaku pengendara di Indonesia. 

5) Terdapat mode 3 dimensi untuk melihat secara detail mengenai 

simulasi. 
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6) Dalam simulasi daerah sekitar bisa dihias dengan bangunan 

dan dengan dekorasi lain sehingga mampu menyerupai kondisi 

sebenarnya. 

b. Keterbatasan Vissim Student Version 

1) Simulasi pada Vissim (kendaraan) belum bisa diatur secara 

detail mengenai jumlah kendaraan yang akan muncul sehingga 

jumlah kendaraan yang muncul pada simulasi kurang fleksibel. 

2) Hasil parameter simulasi Vissim hanya melakukan perhitungan 

sesuai dengan simulasi yang berlangsung, jika mampu 

menampilkan derajad kejenuhan atau kapasitas jalan terkait 

akan lebih bagus lagi, sehingga penulis mampu 

membandingkan hasil dari simulasi dengan manual yang lain. 

 

2. Tingkat kinerja eksisting Simpang Sompok 

Kinerja Simpang Sompok pada kondisi eksisting bisa dikatakan buruk 

karena memiliki tundaan sebesar 100 detik dan oleh perangkat lunak Vissim 

dengan tundaan tersebut dikategorikan dalam tingkat pelayanan “F” buruk 

sekali. Berikut rekap keluaran perangkat lunak Vissim. 

Indikasi Hasil Keterangan 

Antrean 345 Meter 

Tundaan 100 Detik 

Tingkat Pelayanan F Sangat Buruk 

Kendaraan Terhenti 75 Kendaraan 

 

3. Pengaruh kendaraan roda 2 terhadap kinerja Simpang Sompok 

Kinerja simpang setelah menghilangkan/mengalihkan kendaraan roda 2 

yang melewati Simpang Sompok sebagai berikut 

Hasil Output Pengalihan Jalur Kendaraan Roda Dua 

  Indikasi Hasil Keterangan 

Antrean 61 Meter 

Tundaan 29 Detik 

Tingkat Pelayanan C Cukup Baik 

Kendaraan Terhenti 23 Kendaraan 
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Hasil Output Pengalihan Moda Kendaraan Roda Dua 

  Indikasi Hasil Keterangan 

Antrean 109 Meter 

Tundaan 32 Detik 

Tingkat Pelayanan C Cukup Baik 

Kendaraan Terhenti 24 Kendaraan 

 

Melihat perubahan yang cukup signifikan artinya kendaraan roda 2 pada 

Simpang Sompok sangat mempengaruhi kinerja simpang, terlihat saat 

beban volume kendaraan roda 2 dialihkan tundaan yang semula mencapai 

100 detik turun menjadi kurang dari 30 detik, serta tingkat pelayanan yang 

semula “F” menjadi “C”. Dan dengan mengacu terhadap hasil tundaan pada 

kondisi eksisting dengan kondisi setelah mengalihkan jalur kendaraan roda 

2 terhitung kendaraan roda dua mempunyai pengaruh sebesar 70 % pada 

kinerja Simpang. 

4. Evaluasi kinerja Simpang Sompok 

Kinerja simpang setelah dilakukan evaluasi yaitu dengan mengubah 

geometrik simpang yang bertujuan memperlebar jalan utama serta 

memberikan jalur prioritas bagi pengendara belok kiri langsung, berikut 

rekap keluaran dari perangkat lunak Vissim. 

Hasil Output Penambahan Jalur Khusus Pada Jalan Utama 

  Indikasi Hasil Keterangan 

Antrean 69 Meter 

Tundaan 22 Detik 

Tingkat Pelayanan C Cukup Baik 

Kendaraan Terhenti 23 Kendaraan 
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Hasil Output Vissim Untuk Perubahan Geometri Simpang 

Indikasi Hasil Keterangan 

Antrean 144 Meter 

Tundaan 39 Detik 

Tingkat Pelayanan D Cukup Buruk 

Kendaraan Terhenti 27 Kendaraan 

 

Hasil Output Vissim Untuk Perubahan Geometri Simpang  

Ditambah dengan Pengalihan Jalur Kendaraan Roda 2 

Indikasi Hasil Keterangan 

Antrean 50 Meter 

Tundaan 18 Detik 

Tingkat Pelayanan B Baik 

Kendaraan Terhenti 14 Kendaraan 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut 

5.2.1. Saran Khusus 

1. Simpang Sompok memerlukan perhatian khusus pada jalur belok 

kiri langsung yang terdapat pada Jalan Tentara Pelajar, dikarenakan 

tidak tertibnya pengendara dan menutup jalur belok kiri langsung 

akhirnya kendaraan yang seharusnya bisa belok langsung menjadi 

terhenti dikarenakan jalur prioritas mereka di ambil. 

2. Salah satu jalan pada simpang Sompok yaitu jalan Sompok lebih 

baik jika diperbolehkan untuk belok kiri langsung dikarenakan 

jumlahnya kendaraannya relatif sedikit dan tidak terlalu 

mengganggu pengendara dari jalur lain. 

3. Masih banyak pengendara motor yang memanfaatkan geometri 

Simpang Sompok untuk melanggar rambu lalulintas, yaitu 
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pengendara roda 2 dari arah Jalan Tentara Pelajar-2 bisa melakukan 

trik untuk menghindari lampu merah, yaitu dengan cara pada 

gambar di bawah. 

 

5.2.2. Saran Umum 

4. Untuk penelitian selanjutnya yang hendak menggunakan bantuan 

perangkat lunak Vissim hendaknya perbanyak referensi dan 

pengetahuan serta latihan yang intens karena penulis cukup 

kesulitan dalam memahami ataupun pengoperasian perangkat 

tersebut, terlebih karena perangkat lunak Vissim masih belum 

dikenal baik di Indonesia untuk itu cukup sulit untuk 

mempelajarinya. 

5. Guna mendapatkan hasil yang lebih baik dan lengkap alangkah 

lebih baiknya untuk menggunakan perangkat lunak Vissim edisi 

lengkapnya. Ada cara penggunaan edisi lengkap tanpa harus 

membelinya yaitu dengan cara menghubungi produsennya 

langsung dan meminta lisensi sementara guna keperluan 

pendidikan. 

6. Melihat tingkat kinerja simpang sompok yang cukup buruk 

tersebut perlu dilakukan penanganan segera untuk meningkatkan 

kinerja simpang, semoga instansi terkait mampu menangani 

masalah pada simpang sompok tersebut dengan baik. 
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