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ABSTRAKSI 

 
Simpang jalan menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan dalam rangka melancarkan arus 

transportasi di perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan simpang harus dikelola sedemikian rupa sehingga 

dapat menunjang kelancaran pergerakan arus lalu lintas. Permasalahan yang sering terjadi adalah 

kendaraan harus berhenti pada setiap simpang yang berdekatan  karena mendapat sinyal merah dan sering 

kali terjadi tundaan pada ekor pergerakan kendaraan yang mengakibatkan terhalangnya pergerakan pada 

kedua simpang tersebut ketika mendapatkan sinyal hijau. Hal ini juga terlihat di simpang Jl. Dr. Rajiman 

Laweyan, Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar arus lalu lintas dan tingkat kinerja 

simpang pada kondisi saat ini, kemudian memberikan usulan alternatif pemecahan masalah jika 

diperlukan. Data yang digunakan terdiri dari: data kondisi geometri (termasuk peta lokasi), lingkungan, 

lalu lintas, persinyalan, dan jumlah penduduk. Optimasi kinerja pada kondisi existing menggunakan 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, dengan parameter kinerja yang teliti, meliputi: derajat 

kejenuhan (DS), tundaan (D), dan panjang antrian (QL). Pemecahan masalah yang dilakukan diantaranya 

dengan perencanaan pengabungan kedua simpang menjadi simpang stagger. Meskipun demikian, data 

yang digunakan masih mengacu pada kondisi existing. Berdasarkan hasil analisis didapat kinerja kedua 

simpang bersinyal berhimpit Dr. Rajiman sudah tidak layak digunakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

derajat kejenuhannya (DS) yang sebesar 1,58. Selain itu, dapat diperoleh nilai kinerja lainnya yaitu 

tundaan sebesar (D) 1119,3 dt/smp, dan panjang antrian (QL) 618,4 m. Berdasarkan hasil trial error, 

diperoleh alternatif perbaikan yang memberikan nilai terbaik yaitu dengan pengaturan jalan satu arah 

(pelarangan gerakan membelok ke arah Jl. Baron Kecil) untuk semua jenis kendaraan bermotor. Hasil 

kinerja pada kondisi ini diperoleh nilai derajat kejenuhan (DS) 0,75, tundaan (D) 35 dt/smp, dan panjang 

antrian (QL) 128 m. Sedangkan pada kondisi penggabungan simpang berhimpit dengan pengaturan jalan 

satu arah didapat nilai derajat kejenuhan (DS) 0,85, tundaan (D) 53 dt/smp, dan panjang antrian (QL) 104 

m. Mengacu pada kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua alternatif dapat dilakukan karena 

simpang sudah memenuhi syarat. 

 

Kata kunci: optimasi, kinerja, simpang bersinyal berhimpit  

 

PENDAHULUAN 

 

Keberadaan suatu simpang tidak 

dapat dihindari dalam sistem transportasi 

perkotaan, diantaranya berkaitan dengan 

permasalahan pergerakan kendaraan 

bersamaan yang terjadi secara bersamaan di 

simpang. Persimpangan menjadi salah satu 

bagian yang harus diperhatikan dalam 

rangka melancarkan arus transportasi di 

perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan 

simpang  harus dikelola sedemikian rupa 

sehingga dapat menunjang kelancaran 

pergerakan arus lalu lintas. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk menghilangkan 

konflik di persimpangan adalah dengan 

mengatur pergerakan yang terjadi pada area 

tersebut. 

Salah satu cara pengaturan simpang 

adalah dengan pemberian fasilitas lampu 

lalu lintas (traffic light). Meskipun 

demikian, kondisi geometrik dan 
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lingkungan sekitar simpang juga perlu 

diatur, karena dapat menimbulkan 

permasalahan tersendiri. Hal tersebut terjadi 

pada beberapa ruas jalan yang memiliki 

banyak persimpangan, ditambah jarak 

antara simpang yang pendek. Permasalahan 

yang sering  terjadi adalah kendaraan harus 

berhenti pada setiap simpang yang 

berurutan  karena mendapat sinyal merah 

dan sering kali terjadi tundaan pada ekor 

pergerakan kendaraan yang mengakibatkan 

terhalangnya pergerakan pada kedua 

simpang ketika mendapatkan sinyal hijau, 

Seperti yang terjadi pada persimpangan Jl. 

Dr. Rajiman.  

Simpang bersinyal berdekatan Jl. Dr. 

Rajiman di Kotamadya Surakarta, yang 

merupakan pertemuan jalan antara Jl. Dr. 

Rajiman yang membujur dari arah barat dan 

timur, dan Jl. Dr. Wahidin yang membujur 

ke arah utara, serta Jl. Baron Kecil yang 

membujur ke arah selatan. Suatu 

pergerakan arus lalu lintas yang melintasi 

persimpangan berhimpit tersebut akan 

menggunakan ruang dan waktu yang 

mungkin secara bersamaan. Kondisi seperti 

ini menyebabkan pada jam-jam sibuk pagi, 

siang dan sore hari sering terjadi 

kemacetan.  

Berdasarkan pada permasalah di atas 

perlu dilakukan analisa terhadap sinyal 

kedua simpang tersebut. Penyelesaian yang 

dapat dilakukan adalah dengan 

mengkoordinasikan sinyal lampu lalu lintas 

pada kedua simpang dan perlu ditinjau 

sejauh mana tingkat kinerja persimpangan 

berhimpit yang terjadi, sehingga pergerakan 

arus lalu lintas yang melintasi 

persimpangan tersebut dapat terlayani 

dengan baik dan berjalan secara optimal, 

sehingga di ke dua persimpangan tersebut 

tidak ada permasalahan kembali setelah 

mengkoordinasikan lampu lalu lintas. Hal 

ini dilakukan dengan mengutamakan jalur 

utama yang volumenya lebih besar, 

sehingga dapat menghindari antrian 

panjang dari akibat lampu merah. Dengan 

demikian antrian panjang pun dapat 

diminimalisir. Berdasarkan pada 

permasalahan di atas, maka penelitian 

untuk mengoptimalkan kinerja simpang 

tersebut perlu dilakukan.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mengetahui besarnya arus lalu lintas 

pada persimpangan tersebut 

2) Mengetahui kinerja simpang, yang 

meliputi derajat kejenuhan, tundaan dan 

panjang antrian. 

3) Memberikan usulan alternatif 

pemecahan yang diperlukan dalam 

mengatasi arus lalu lintas yang terjadi 

pada simpang berhimpit bersinyal Jl. 

Baron Kecil dan Jl. Dr. Wahidin  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Simpang 

Simpang adalah pertemuan atau 

perpotongan jalan dimana terjadi gerakan 

membelok atau memotong arus lalu lintas 

yang tidak sama arahnya, baik pergerakan 
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tersebut dilakukan orang dengan kendaraan 

atau pun tanpa kendaraan (Oglesby dan 

Hicks, 1982). Selain itu, keberadaan suatu 

simpang dapat menyebabkan potensi 

terjadinya konflik lalu lintas (O’Flaherty, 

1997). 

Menurut O’Flaherty (1997), simpang 

dibedakan berdasarkan bentuk geometri dan 

pengaturannya.  

a) Simpang Bersinyal 

Simpang yang pengaturannya 

mengunakan alat pengatur lalu lintas, 

yang dimaksudkan menghindari 

kemacetan pada sebuah simpang yang 

disebabkan oleh lalu lintas yang 

berlawanan. Selain itu, jenis simpang ini 

juga untuk mengurangi jumlah 

kecelakaan lalu lintas yang disebabkan 

tabrakan kendaraan yang berlawanan 

arah, serta mempermudah jalan utama 

bagi kendaraan dan pejalan kaki dari 

jalan minor. 

b) Simpang Tak Bersinyal 

Umumnya, simpang ini 

pengaturannya yaitu dengan hak jalan 

(prioritas dari sebelah kiri) digunakan di 

daerah permukiman dan daerah 

pedalaman untuk persimpangan antara 

jalan lokal dengan arus lalu lintas 

rendah. Sedangkan untuk simpang 

dengan kelas jalan yang berbeda, lalu 

lintas pada jalan minor harus diatur 

dengan tanda yield (beri jalan) atau stop 

(berhenti). 

Menurut Hobbs (1995), konflik 

simpang dapat diklasifikasikan menjadi: 

a) Pemisahan (diverging) 

Gerakan kendaraan yang 

meninggalkan arus atau memisahkan 

diri. Merupakan gerakan pemisahan 

yang paling sederhana untuk dilakukan 

sebagai mana keputusan pengemudi 

untuk meninggalkan arus tepat. 

Peringatan dini yang cukup dari titik 

yang meninggalkan arus harus diberikan 

untuk mempermudah pengemudi 

mengatur kecepatannya secara bertahap 

sesuai yang dibutuhkan untuk keluar 

dengan tepat. 

b) Penggabungan (merging) 

Suatu gerakan yang dilakukan 

kendaraan untuk masuk atau 

menggabung menuju arus prioritas. 

Pengemudi yang ingin melakukan 

gerakan penggabungan menuju suatu 

arus prioritas dipaksa untuk memilih 

gerakan penggabung yang tepat. 

Persyaratan kritis yaitu interval waktu 

dan jarak, kedatangan kendaraan yang 

akan datang berikutnya pada arus utama     

c) Penyilangan (crossing) 

Suatu gerakan kendaraan yang saling 

memotong pada suatu simpang. Gerakan 

menyilang tanpa kontrol (yaitu apabila 

tidak terdapat arus utama) sangat 

berbahaya sebab kedua pengemudi harus 

memberikan keputusan yang 

memberikan hak untuk lewat terlebih 

dahulu kepada satu diantara keduanya.   
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Macam titik konflik dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gambar 1. Titik konflik pada simpang 

 

Menurut Oglesby dan Hicks (1993), 

salah satu tipe simpang disebut dengan 

simpang stagger. Simpang tipe ini 

merupakan simpang empat lengan dengan 

pendekat mayor dan minor salah satunya 

tidak pada garis lurus, sehingga pengguna 

jalan mengalami kesulitan khususnya untuk 

melewati simpang tersebut. Menurut 

mereka, bentuk - bentuk simpang dapat 

dilihat pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Bentuk Simpang Berdasarkan 

Segi Geometri 

 (Sumber: Oglesby dan Hicks,1993) 

 

Persamaan dan Perbedaan dengan 

Penelitian Sejenis 

Indriyani (2006) menyatakan bahwa 

kondisi terjelek kinerja existing stagger tak 

bersinyal Baron kecil dengan derajat 

kejenuhan 1,33, tundaan 351,84 dan 

peluang antrian 72,98% - 152,08%. 

Hastuti (2004) menyimpulkan kondisi 

persimpangan Tegalyoso pada saat ini 

belum layak. Hal ini bisa dilihat dari 

kapasitas persimpangan yang lewat jenuh 

(DS>0, 85). Hasil kinerja simpang pada 

saat ini diperoleh derajat kejenuhan 1,228, 

panjang antrian 607,273 m dan angka henti 

4,423 stop/smp. 

Prasetyo (2008) menyatakan bahwa 

volume lalu lintas puncak pada Simpang 

Tiga Bersinyal Jajar Surakarta terjadi pada 

hari Sabtu jam puncak 12.15-13.15, untuk 

pendekat barat1285smp/jam, pendekat 

timur 1330smp/jam. Kondisi Simpang Tiga 

Jajar saat ini sudah tidak layak lagi. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai DS sebesar 1,015, 

panjang antrian 348 m, dan kendaraan 

terhenti 1480 stop/jam. 

Suryono (2005) menyimpulkan 

bahwa hasil analisa data pada simpang 

stagger tak bersinyal Jl. Slamet Riyadi 

Sukoharjo-Jl. Dr Rajiman-Jl. Joko Tingkir-

Jl. Transito kondisinya jenuh pada jam 

sibuk. Hal ini dapat dilihat pada nilai 

derajat kejenuhan sebesar 0,87. Hal ini 

menunjukan kinerja simpang sudah tak 

layak lagi.  

 

Di  diverging 

merging 

Cr  crossing 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada simpang 

tiga berhimpit, Jl. Dr. Rajiman-Jl. Dr. 

Wahidin dan Jl. Baron Kecil Surakarta yang 

dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta lokasi penelitian 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a) Kondisi geometri yaitu dengan 

mengukur lebar jalan, lebar median, 

jumlah lajur. 

b) Kondisi lingkungan yaitu dengan 

mengamati aktifitas di sekitar 

persimpangan dan sepanjang jalan yang 

digunakan untuk penelitian. 

c) Kondisi lalu lintas yaitu dengan 

mencatat semua jenis kendaraan yang 

melewati ruas-ruas lengan simpang yang 

teliti dengan pembagian jenis kendaraan 

dan gerak lalu lintas serta pancatatan 

waktu siklus yang telah ada pada saat 

penelitian. 

d) Data lampu lalu lintas yaitu dengan 

mencatat waktu sinyal yang terjadi pada 

simpang Jl. Dr. Rajiman Surakarta. 

e) Peta lokasi penelitian. 

f) Jumlah penduduk. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan kondisi di lapangan tipe 

simpang tersebut diatur dengan sinyal yang 

berbeda antara Simpang 3 (A1-B2-D) dan 

Simpang 3 (B1-A2- C). Oleh karena itu, 

distribusi arus lalu lintas pada simpang juga 

dipisah, untuk mendapatkan arus jam 

puncak masing-masing simpang dapat 

dilihat pada Gambar 4 dan Tabel 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Denah Lokasi Simpang 

 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Arus Total Jam 

Puncak 

Hari 

Arus Jam Puncak (smp/jam) 

Simpang 3  

(A1, B2, D) 

Simpang 2  

(B1, A2, C) 

Kamis 2137,5 1791,5 

Sabtu 2171,4 2388,2 

 

Berdasarkan ke dua nilai arus jam 

puncak pada tabel di atas, arus lalu lintas 

yang dipakai dalam analisis selanjutnya 

adalah 2171,4 dan 2388,2 smp/jam. 

Kinerja Simpang Bersinyal Kondisi 

Exsisting 

Kapasitas untuk masing-masing 

pendekat dapat dihitung dengan rumus di 

bawah ini. Hasil perhitungan kapasitas  

ditampilkan pada Tabel 2. 

C = S x (g/c) 
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C (B1)  = 2405,6 x (60/117) =  

1233,6 (smp/jam) 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Kapasitas  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis pada kondisi 

eksisting diperoleh rekapitulasi kinerja 

simpang seperti pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Kinerja pada Kondisi 

Existing 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa, 

kondisi Simpang 3 (A1-B2-D) Jl. Dr. 

Rajiman Surakarta saat ini sudah tidak 

layak lagi. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

derajat kejenuhan Simpang pada pendekat 

Barat (A1), Pendekat Selatan (D), lebih dari 

nilai DS kritis yaitu 0,85 yang 

menunjukkan bahwa kondisi simpang 

sudah tidak layak. Panjang antrian 

maksimum sebesar 618,4 m menunjukkan 

bahwa antrian yang ditimbulkan sangat 

panjang, dan tundaan rata-rata simpang (Di) 

sebesar 693,8 detik/smp cukup besar. Oleh 

karena itu, untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada, dicari beberapa 

alternatif. Salah satu kemungkinan untuk 

mengoptimalkan kapasitas dan 

memperbaiki kinerja simpang adalah 

dengan pengaturan kembali waktu sinyal. 

Kinerja Simpang Bersinyal pada Kondisi 

Alternatif 1 

Pengaturan kembali waktu sinyal pada 

Simpang Jl. Dr. Rajiman dilakukan dengan 

menghitung ulang waktu hijau, waktu 

siklus, dan menjadikan jalan satu arah 

untuk Jl. Baron Kecil atau larangan gerakan 

membelok ke Jl. Baron Kecil untuk semua 

jenis kendaraan untuk simpang 3 (A1,B2,D) 

berdasarkan arus lalu lintas yang ada. 

Alternatif ini masih menggunakan 

pengaturan fase dan intergreen yang sama 

dengan kondisi eksisting. Berdasarkan hasil 

analisis setelah perubahan diperoleh 

rekapitulasi kinerja simpang seperti pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Kinerja simpang setelah perubahan 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat hasil analisis 

memberikan nilai DS lebih kecil dari 0,85 

sehingga sudah memenuhi syarat yang ada 

dalam MKJI 1997.  Alternatif pertama 

perbaikan ini dapat diterapkan pada masing 

- masing simpang bersinyal Jl. Dr. Rajiman. 

Karena lokasi simpang keduanya sangat 

dekat, maka akan dilakukan perencanaan 

ulang, dengan penggabungan kedua 

simpang tersebut menjadi simpang 

bersinyal berhimpit. 
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Kinerja Simpang Bersinyal pada 

Alternatif 2, Perencanaan Penggabungan 

Simpang 

Perencanaan waktu sinyal dilakukan 

dengan menghitung ulang waktu hijau, 

waktu siklus, dan dilakukan pengaturan 

arus dengan menghilangkan hambatan 

samping. Selain itu menjadikan Jl. Baron 

Kecil jalan satu arah dengan arah menuju 

utara untuk semua jenis kendaraan 

bermotor berdasarkan arus lalu lintas yang 

ada. Gambar diagram fase pada kondisi 

perencanaan dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram fase pada kondisi 

perencanaan 

 

Karena jarak simpang 4 (empat) 

berhimpit, oleh itu dilakukan modifikasi 

supaya pengendara tidak mengalami lampu 

merah lebih dari 1 kali pada 2 fase yang 

berurutan, dan diasumsikan bahwa awal 

diagram  fase ke (2,3,4) ada selisih sekitar 6 

detik. Asumsi ini mengacu pada tundaan 

geometri yang didasarkan pada anggapan-

anggapan dengan kecepatan 40 km/jam. 

Berdasarkan hasil analisis setelah 

perubahan diperoleh rekapitulasi kinerja 

simpang seperti pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Kinerja Simpang  Setelah 

Perubahan 

 

 

Karena jarak simpang yang berdekatan, 

maka pada pendekat Timur (B2) akan 

mengalami penumpukan jika pendekat dari 

Utara ada pergerakan, begitu juga 

sebaliknya pendekat Barat (A2), akan 

terjadi penumpukan jika pendekat Selatan 

ada pergerakan. Terlihat hasil analisis 

memberikan nilai DS sebesar 0,85, 

sehingga sudah memenuhi syarat yang 

disyaratkan dalam MKJI 1997. Maka 

perencanaan perbaikan dapat diterapkan 

pada simpang bersinyal berhimpitan Jl. Dr. 

Rajiman.   

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa dan pembahasan 

pada kinerja simpang bersinyal berhimpit 

Dr. Rajiman Laweyan Surakarta, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Volume total simpang pada, jam 

puncak terjadi pada hari Sabtu jam 

puncak 12.00 – 13.00 untuk Simpang 3 

(A1-B2-D) 2171,4 smp/jam, dan 

Simpang 3 (B1-A2-C) 2388,2 smp/jam. 

2) Kondisi terjelek kinerja existing 

simpang di atas terjadi pada pendekat 

Barat dengan derajat kejenuhan (DS) 

1,58, tundaan (D) 1119,3 dt/smp, dan 

panjang antrian (QL) 618,4 m.  

Kinerja Simpang Pendekat 

A1 B1 C D 

Kapasitas (smp/jam) 663,5 829,4 246,2 300,2 

Derajat Kejenuhan 0,85 0,83 0,80 0,79 

Panjang Antrian (m) 104, 120 64 0 

Kendaraan terhenti 

(stop/jam) 

556,8 641,6 216 247,8 

Tundaan  simpang 

(det/smp) 

53 
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3) Berdasarkan beberapa  perhitungan 

alternatif perbaikan pada tersebut di 

atas diperoleh hasil sebagai berikut: 

a) Perbaikan simpang 3 terpisah pada 

pendekat Timur (B1-A2-C) 

 Pembuatan jalan satu arah 

(dilarang membelok ke 

Selatan/ Jl. Baron Kecil) untuk 

semua jenis kendaraan 

bermotor. 

 Kinerja kondisi terjelek 

dengan derajat kejenuhan 

(DS) 0,75, tundaan (D) 35 

dt/smp dan panjang antrian 

(QL) 128m. 

 Derajat kejenuhan (DS) sudah 

memenuhi kriteria dalam 

MKJI 1997. 

b)  Perencanaan penggabungan 

simpang berhimpit. 

 Pembuatan jalan satu arah 

(dilarang membelok ke 

Selatan/ Jl. Baron Kecil) untuk 

semua jenis kendaraan 

bermotor. 

 Kondisi terjelek pada 

pendekat Barat dengan derajat 

kejenuhan (DS) 0,85, tundaan 

(D) 53 dt/smp dan panjang 

antrian (QL) 104 m.  

 (DS) sudah memenuhi kreteria 

dalam MKJI 1997. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

             . 1997. Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia. Direktorat Jendral 

Bina Marga Jakarta.  

Hastuti, Heni Wahyu. 2004. Analisis Dan 

Optimalisasi Simpang Tiga 

Bersinyal ( Studi Kasus Simpang 

Tiga Tegalyoso Klaten). Jurusan 

Teknik Sipil. Fakultas Teknik. 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Surakarta 

Hobbs, F.D.,1995, Perencanaan Dan 

Teknik Lalu Lintas, Gajdah Mada 

University Press, Yogyakarta. 

Indriyani, Erna Tsalatsatun Dyah 2006. 

Analisa arus lalu lintas pada 

simpang stagger tak bersinyal 

(studi kasus simpang empat tak 

bersinyal barom kecil). Jurusan 

Teknik Sipil. Fakultas Teknik. 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Surakarta 

O’ Flaherty, 1997, Transport Planning and 

Traffic Engineering, John Wiley 

and sons, inc, New York. 

Oglesby, C. H. dan Hicks, R.G., 1993, 

Teknik Jalan Raya, Penerbit 

Erlangga Jakarta. 

Prasetyo, Heri Dwi 2008. Evaluasi Kinerja 

Simpang Tiga Bersinyal (studi 

kasus Simpang tiga jajar 

Surakarta). Jurusan Teknik Sipil. 

Fakultas Teknik. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Surakarta 

Suryono, Endro 2005. Evaluasi Simpang 

Stagger Tak Bersinyal Dengan 

Metode MKJI 1997 (Studi Kasus 

Simapng Stagger Jalan Slamet 

Riyadi Sukoharjo-Jl Dr. Rajiman 

- Jl. Transito – Jl. Joko Tingkir). 

Jurusan Teknik Sipil. Fakultas 

Teknik. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Surakarta 

 


	Cover Skripsi 1
	Naskah Publikasi new

