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ABSTRAK 

Simpang Empat Bengkel merupakan simpang tak bersinyal dengan pengelolaan 

simpang prioritas.Tingginya volume kendaraan dan hambatan samping serta kurangnya 

kesadaran masyarakat akan sistem prioritas berkendara mengakibatkan besarnya peluang 

kemacetan yang terjadi pada simpang tersebut.  Agar kinerja pada simpang menjadi lebih 

baik, maka penelitian ini bertujuan menemukan alternatif sebagai solusi untuk meningkatkan 

kinerja simpang.Alternatif dilakukan dengan menurunkan nilai hambatan samping, 

pelebaran jalan, dan penerapan lampu lalu lintas. 

Variabel yang digunakan untuk menganalisis kinerja simpang pada penelitian ini 

adalah volume dan kapasitas, dimana volume kendaraan diperoleh dari survei langung 

dilapangan dan dianalisis menggunakan metode MKJI 1997. 

Hasil analisis pada kondisi eksisting diperoleh nilai derajat kejenuhan > 0.75, hal ini 

dapat diartikan simpang tersebut belum optimal.Penerapan alternatif dengan menurunkan 

nilai hambatan samping dan pelebaran jalan juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Di 

sisi lain  penerapan pengelolaan simpang dengan traffic light menghasilkan kinerja simpang 

yang lebih baik, dengan derajat kejenuhan < 0.75. Sehingga penerapan pengelolaan simpang 

dengan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) perlu dilakukan uji coba. 

Kata kunci :Simpang Tak Bersinyal, Simpang Bersinyal, Kinerja Simpang, Hambatan 

Samping, Traffic Light 

MahasiswaJurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 
1
Dosen Pembimbing Utama Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 

2
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PENDAHULUAN 

Transportasi sangat penting untuk 

manusia, karena memudahkan manusia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu 

saling menghubungkan daerah yang satu 

dengan yang lainnya.Adanya aktifitas 

transportasi tersebut dapat meningkatkan 

nilai penggunaan transportasi yang apabila 

tidak ditunjang dengan prasarana yang baik 

maka dapat menimbulkan beberapa 

permasalahan transportasi. 

Permasalahan transportasi terjadi 

pada setiap ruas jalan terutama pada 

persimpangan.Persimpangan adalah bagian 

dari ruas jalan dimana arus dari berbagai 

arah atau jurusan bertemu, sehingga 

terjadinya konflik Konflik tersebut 

menyebabkan terjadinya tundaan, antrian, 

kemacetan dan kecelakaan di persimpangan. 

Simpang Empat Bengkel yang 

berlokasi di Kabupaten Lombok Barat 

merupakan simpang tak bersinyal dengan 

pengelolaan simpang prioritas.Dimana 

simpang tersebut menjadi jalur yang ramai 

dilalui kendaraan berat dengan persentase 

mencapai 6,6% dari jumlah kendaraan total. 

Terlebih lagi kawasan tersebut merupakan 

kawasan komersial yang diantaranya 
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terdapat pertokoan, perkantoran, masjid, dan 

sekolah.Hal ini menyebabkan banyak 

kegiatan di sekitar lengan simpang seperti 

keluar masuknya kendaraan dari sisi 

simpang dan kendaraan yang parkir hingga 

melebihi bahu jalan, selain itu yang 

mempengaruhi kinerja simpang tersebut 

adalah pejalan kaki dan kendaraan bergerak 

lambat seperti gerobak dan 

cidomo.Tingginya hambatan samping 

tersebut menyebabkan berkurangnya 

kapasitas jalan yang tersedia, sehingga 

mengakibatkan kemacetan pada simpang. 

Kondisi di atas menggambarkan 

bahwa pengelolaan simpang prioritas belum 

efektif, apabila dibiarkan akan 

meningkatkan permasalahan yang akan 

terjadi dimasa depan, sehingga diperlukan 

bentuk pengelolaan simpang yang lain guna 

meningkatkan kinerja simpang. Oleh karena 

itu,  penting untuk dilakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kinerja Simpang 

Tak Bersinyal pada Simpang Empat 

Bengkel” untuk mengevaluasi kinerja 

simpang saat ini dan mencarikan solusi 

penanganan simpang yang lebih baik. 

DASAR TEORI 

Simpang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari jaringan jalan. Di 

daerah perkotaan biasanya banyak memiliki 

simpang , dimana pengemudi harus 

memutuskan untuk berjalan lurus atau 

berbelok dan pindah jalan untuk mencapai 

satu tujuan. Simpang  dapat didefenisikan 

sebagai daerah umum dimana dua jalan atau 

lebih bergabung atau bersimpangan, 

termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan untuk 

pergerakan lalu lintas di dalamnya (Khisty, 

2005). 

Simpang Tak Bersinyal 
Jenis simpang jalan yang paling 

banyak dijumpai di perkotaan adalah 

simpang jalan tak bersinyal.Jenis ini cocok 

diterapkan apabila arus lalu lintas di jalan 

minor dan pergerakan membelok 

sedikit.Namun apabila arus lalu lintas di 

jalan utama sangat tinggi sehingga resiko 

kecelakaan bagi pengendara di jalan minor 

meningkat (akibat terlalu berani mengambil 

gap yang kecil), maka dipertimbangkan 

adanya sinyal lalu lintas, (Ahmad Munawar, 

2006). 

Simpang tak bersinyal secara formil 

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 antrian, (MKJI, 1997).  

Simpang Bersinyal 

Simpang bersinyal adalah simpang 

yang dikendalikan oleh sinyal lalu 

lintas.Sinyal lalu lintas adalah semua 

peralatan pengatur lalu lintas yang 

menggunakan tenaga listrik, rambu dan 

marka jalan untuk mengarahkan atau 

memperingatkan pengemudi kendaraan 

bermotor, pengendara sepeda, atau pejalan 

kaki (Oglesby dan Hick, 1982). 

Konflik Lalu Lintas Simpang 

Didalam daerah simpang, lintasan 

kendaraan akan berpotongan pada satu titik 

konflik. Konflik ini akan menghambat 

pergerakan dan juga merupakan lokasi 

potensial untuk terjadinya bersentuhan / 

tabrakan (kecelakaan). Setiap gerakan 

berbelok (ke kiri atau ke kanan) ataupun 

lurus masing-masing menghadapi konflik 

yang berbeda dan berhubungan langsung 

dengan tingkah laku gerakan tersebut. 

Pengendalian Persimpangan 

Menurut Abubakar, dkk., (1995), 

dalam upaya meminimalkan konflik dan 

melancarkan arus lalu lintas ada beberapa 

metode pengendalian persimpangan yang 

dapat dilakukan, yaitu: 

1. Persimpangan dengan adanya prioritas 

Metode pengendalian persimpangan ini 

adalah memberikan prioritas yang lebih 

tinggi kepada yang datang dari jalan utama 

dari semua kendaraan yang bergerak dari 

jalan kecil (jalan minor). 

2. Bundaran (roundabout) 

Metode ini mengendalikan persimpangan 

dengan cara membatasi alih gerak kendaraan 

sehingga dapat memperlambat kecepatan 

kendaraan. 
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3. Persimpangan dengan lampu lalu lintas. 

Metode ini mengendalikan persimpangan 

dengan suatu alat yang sederhana dengan 

memberikan prioritas bagi masing-masing 

pergerakan lalu lintas secara berurutan. 

4. Persimpangan tidak sebidang 

Metode ini mengendalikan konflik dan 

hambatan dengan cara menaikkan lajur lalu 

lintas atau jalan di atas jalan yang lain. 

LANDASAN TEORI 

Nilai Konversi Satuan Mobil Penumpang 

Menurut MKJI 1997, smp (satuan 

mobil penumpang) merupakan satuan arus 

lalu lintas, dimana arus lalu lintas dari 

berbagai jenis kendaraan diubah menjadi 

kendaraan ringan (termasuk mobil 

penumpang) dengan mengalikan faktor 

konversinya yaitu emp. Faktor konversi ini 

merupakan perbandingan berbagai jenis 

kendaraan dengan mobil penumpang atau 

kendaraan ringan lainnya sehubungan 

dengan dampaknya terhadap perilaku lalu 

lintas. Yang harus diperhatikan dalam 

perencanaan jalan adalah terdapatnya 

bermacam-macam ukuran dan beratnya 

kendaraan, yang mempunyai sifat operasi 

yang berbeda. 

Tabel 1 Konversi kendaraan terhadap 

satuan mobil penumpang 

Jenis 

kendaraan 

emp untuk tipe pendekat 

Terlindung  Terlawan 

Kendaraan 

Berat 

(HV) 

1,3 1,3 

Kendaraan 

Ringan 

(LV) 

1,0 1,0 

Sepeda 

Motor 

(MC) 

0,2 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebar Pendekat, Jumlah lajur, dan Tipe 

Simpang 

Tabel 2 Hubungan Lebar Pendekat 

dengan Jumlah Lajur 

Lebar rata-rata pendekat 

minor dan mayor, WBD, WAC 

(m) 

Jumlah 

lajur 

WBD = (b/2 + d/2)/2 < 5,5  

> 5,5  

2 

4 

WAC = (a/2 + c/2)/2 < 5,5  

>5,5  

2 

4 

Kinerja Simpang Tak Bersinyal 

Kapasitas Simpang 

Kapasitas adalah arus lalu-lintas 

maksimum yang dapat dipertahankan (tetap) 

pada suatu bagian jalan dalam kondisi 

tertentu (MKJI 1997). Kapasitas total suatu 

persimpangan dapat dinyatakan sebagai 

hasil perkalian antara kapasitas dasar (Co) 

dan faktor-faktor penyesuaian (F). Rumusan 

kapasitas simpang menurut MKJI 1997 

dituliskan sebagai berikut : 

 

C = Co x Fw x Fm x Fcs x FRSU x FLT x FRT x 

FMI…………………………………..(1) 

 

Dimana:  

C = Kapasitas (smp/jam)  

Co = Nilai Kapasitas Dasar (smp/jam)  

Fw = Faktor koreksi lebar masuk  

Fm = Faktor koreksi median jalan utama  

Fcs = Faktor koreksi ukuran kota  

FRSU = Faktor koreksi tipe lingkungan dan 

hambatan samping  

FLT    = Faktor koreksi persentase belok kiri  

FRT    = Faktor koreksi persentase belok 

kanan  

FMI    =Faktor koreksi rasio arus jalan 

minor 

Derajat Kejenuhan  

Derajat kejenuhan (DS) merupakan 

rasio arus lalu lintas (smp/jam) terhadap 

kapasitas (smp/jam), dapat ditulis dengan 

persamaan sebagai berikut : 

DS = Q / C…………………..………… (2) 
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Dimana:   

DS = Derajat kejenuhan.  

Q= Total arus aktual (smp/jam).  

C = Kapasitas actual 

Adapun untuk nilai derajat kejenuhan, 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

menyarankan DS ≤ 0,75, apabila nilai DS 

melebihi yang diarankan MKJI, maka 

simpang tersebut perlu ditinjau ulang dan 

menerapkan alternatif-alternatif untuk 

meningkatkan kinerja simpang. 

Perencanaan Simpang Bersinyal 

Arus Jenuh (S) 

Arus jenuh adalah keberangkatan 

antrian didalam suatu pendekat selama 

kondisi yang ditentukan. Nilai arus jenuh 

yang disesuaikan dihitung dengan 

persamaan : 

S = So x FCS x FSF x FP x FRT x FLT …... (3) 

Dengan : 

So     = Arus Jenuh Dasar  

FCS   = Faktor penyesuaian akibat ukuran 

kota (jumlah penduduk) 

FSF  = Faktor penyesuaian tipe lingkungan 

jalan, hambatan samping dan kendaraan tak 

bermotor  

FP    = Faktor penyesuaian parkir  

FLT  = Faktor penyesuaian belok kiri  

FRT  = Faktor penyesuaian belok kanan 

Arus Jenuh Dasar (So) 

Arus jenuh dasar adalah besarnya 

keberangkatan antrian didalam pendekat 

selama kondisi ideal (mp/jam hijau). Untuk 

pendekat tipe P (arus terlindung ) arus jenuh 

dasar dihitung dengan persamaan :  

So = 600 x We smp/jam ……………… (4) 

Dengan : 

So  = Arus jenuh dasar (smp/jam hijau)  

We = Lebar efektif (m)  

Rasio Arus Jenuh 

Rasio arus jenuh adalah rasio arus 

terhadap arus jenuh dari suatu pendekat, 

yang nilainya dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan berikut : 

FR = Q / S  …………………………….. (5) 

Dengan : 

FR = Rasio arus jenuh  

Q   = Arus Lalu lintas (smp/jam)  

S    = Arus jenuh (smp/jam hijau) 

Rasio Arus Fase 

 Rasio arus fase adalah rasio arus kritis 

dibagi dengan rasio arus simpang, yang 

nilainya dicari dengan persamaan 2.25 

berikut : 

PR = FRcrit/IFR …………………….….. (6) 

Dengan : 

PR       = Rasio fase  

FR crit   =  Rasio arus kritis  

IFR     =  Rasio arus samping  

Penentuan Fase Sinyal dan Waktu Sinyal 

Penentuan Waktu Antar Hijau dan 

Waktu Hilang 

Merah semua i =  
         

   
 

   

   
 max .(7) 

Dengan : 

LEV , LAV = Jarak dari garis henti ke titik 

konflik masing-masng untuk kendaraan 

yang berangkat dan yang datang (m)  

IEV                = Panjang kendaraan yang 

berangkat dengan nilai : 

 5 m (untuk LV atau HV)  

 2 m (untuk MC atau UM)  

VEV , VAV = Kecepatan masing-masing 

untuk kendaraan yang berangkat dan yang 

datang (m/det), dengan nilai :  

VAV     = kecepatan kendaraan yang datang 

,10 m/det (kendaraan bermotor) 

VEV = kecepatan kendaraan yang berangkat, 

10 m/det (kendaraan bermotor),  

3 m/det (kendaraan tak bermotor),  

1,2 m/det (pejalan kaki) 

Waktu Siklus Sebelum Penyesuaian 

(Cua) 

Waktu siklus sebelum penyesuaian 

digunakan untuk pengendalian waktu tetap, 

yang besarnya dihitung dengan rumus 

berikut:  

Cua = (1.5 x  LTI + 5) / (1-IFR) ……….(8) 
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Dengan : 

Cua  = waktu siklus sebelum penyesuaian 

(det)  

LTI  = Waktu hilang total per siklus (det)  

IFR = Rasio arus simpang Σ (FRcrit)  

Waktu Hijau (g) 

Waktu hijau untuk masing-masing 

fase dapat dihitung dengan persamaan 

berikut: 

g = (cua – LTI) x PR i ………………... (9) 

Dengan : 

g      = Tampilan waktu hijau pada fase i 

(det)  

cua= Waktu siklus sebelum penyesuaian 

(det)  

LTI = Waktu hilang total per siklus (det)  

PR I = Rasio fase FRcrir / Σ(FRcrit)  

Waktu Siklus Penyesuaian (c) 

Waktu siklus yang diperoleh dapat 

dihitung dengan persamaan berikut : 

c = Σg + LTI ……………………….. (10) 

Dengan : 

c = Waktu siklus yang disesuaikan (det)  

Σg = Σ Tampilan waktu hijau (det)  

LTI = Waktu hilang total per siklus (det)   

Kinerja Simpang Bersinyal 

Kapasitas 

Kapasitas pendekat simpang bersinyal 

dapat dinyatakan sebagai berikut : 

C = S × g/c………………………….. (11) 

Dimana :  

C = Kapasitas (smp/jam) 

S = Arus jenuh (smp/jam hijau) 

g = Waktu hijau (det) 

c = Waktu siklus 

Derajat Kejenuhan 

Menurut MKJI 1997 derajat 

kejenuhan (DS) masing-masing pendekat 

dapat diketahui melalui persamaan sebagai 

berikut : 

DS = Q / C = Qxc / Sxg……………. (12) 

 

Dimana : 

DS = Derajat kejenuhan 

Q = Arus lalu lintas (smp/detik) 

C = Kapasitas (smp/jam) 

c = Waktu siklus yang ditentukan (detik) 

S = Arus jenuh (smp/jam) 

g = Waktu Hijau (detik) 

Tundaan 

DI = 
      

    
………………………….. (13) 

Dimana : 

D     = Tundaan rata-rata (detik/smp) 

Q     = Arus lalu lintas (smp/detik) 

Qtotal                = Arus lalu lintas total 

(smp/detik) 

METODE PENELITIAN 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan Alir Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di 

simpang tak bersinyal di Lombok 

Barat.Simpang tersebut adalah Simpang 

Empat Bengkel, Kecamatan Labuapi, 
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Kabupaten Lombok Barat.Titik lokasi 

ditunjukan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Lokasi Pengamatan untuk Survei 

Volume Lalu lintas 

Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang dibutuhkan pada 

penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. 

Data primer terdiri dari: 

1. Data Geometrik Jalan 

2. Data Volume Lalu Lintas 

3. Data Hambatan Samping 

Data Sekunder terdiri dari: 

Data jumlah penduduk Lombok Barat 

Tahun 2017 yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram dan 

data volume kendaraan diperoleh dari 

Sekolah Tinggi Transportas Darat. 

Waktu Pelaksanaan Survei 

 Survei gometrik 

Waktu Pelaksanaa Survei dilakukan pada 

hari Sabtu, 17 Maret 2018 mulai pukul 

06.00 WITA sampai pengukuran selesai 

dilakukan. 

 Survei volume lalu lintas 

Kondisi Eksisting (saat ini) 

Hari/Tanggal : Sabtu, 7 April 2018 

: Minggu, 8 April2018 

  : Selasa, 10April 2018 

Pukul : Pagi = 08.00–09.00 WITA 

Siang = 12.00–13.00 WITA 

Sore = 17.00 – 18.00 WITA 

 

 

 

 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Analisa Data Volume Lalu Lintas 

Maksimum 

Dari hasil penelitian survei lalu lintas 

pada simang empat Bengkel yang dilakukan 

pada jam sibuk selama 3 hari maka 

didapatkan volume lalu lintas pada jam 

puncak. Rekapitulasi total arus kendaraan 

per jam dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3Volume Jam Puncak Pada 

Simpang 

 

Dimana : 

LV  = Kendaraan ringan  

HV = Kendaraan berat  

MC = Kendaraan sepada motor  

Dari hasil survei yang dilakukan, 

didapatkan volume kendaraan pada Simpang 

Bengkel yang tertinggi adalah pada pukul 

17.00 – 18.00 WITA sore, yaitu 3132,4 

smp/jam. Data volume ini akan menjadi 

acuan yang dipakai dalam melakukan 

analisis Simpang Bengkel. 

Analisis Kinerja Simpang  

Tabel 4 Kinerja Simpang Kondisi 

Eksisting 

 
Pada kondisi eksisting menghasilkan 

nilai derajat kejenuhan 0,85. Nilai ini lebih 

besar dari nilai derajat kejenuhan yang 

disarankan oleh MJKI 1997 yaitu DS ≤ 0,75. 

Jl. TGH Shaleh Hambali
Jl. Raya Bengkel - Merembu

Jl. TGH Faesal

Jl. TGH Ibrahim Khalidy

Pilihan Kapasitas Arus Lalu 

Lintas   

smp/jam

Derajat 

Kejenuhan

Tundaan 

Simpang

Sasaran

C  (Q) (DS) (D)

Kondisi Eksisting 2796,63 2387,00 0,85 14,16 ≤ 0.75

Peluang 

Antrian

(QP %)

50.13 - 25.19
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Oleh karena itu, perlu diadakan rekayasa 

perancangan. Rekayasa pertama (Alternatif 

1) yang akan dilakukan adalah merubah 

nilai hambatan samping dari tinggi menjadi 

rendah, alternatif 2 adalah merubah nilai 

hambatan samping dari tinggi menjadi 

rendah dan pelebaran jalan utama, dan 

alternatif terakhir (alternatif 3) adalah 

kombinasi alterinatif 2 dan pelebaran jalan 

minor. 

 

Tabel 5 Hasil Analisis Data Eksisting, 

Alternatif 1, Alternatif 2, Alternatf 3, dan 

Alternatif 4 

 
Karena nilai derajat kejenuhan dengan 

alternatif simpang tak bersinyal masih 

menghasilkan nilai derajat kejenuhan > 0,75 

maka dilakukan rekayasa untuk simpang 

bersinyal. 

Tabel 6 Hasil Rekapitulasi Derajat 

Kejenuhan, Tundaan Lalu Lintas Rata-

Rata (DT), dan Tundaan Geometrik 

Rata-Rata (DG) Pada Perencanaan 

Simpang Bersinyal 

 
Dari hasil analisis simpang bersinyal 

di atas, dengan penerapan waktu siklus 80 

detik dapat menjadi salah satu solusi untuk 

mengatasi masalah pada simpang, karena 

menghasilkan derajat kejenuhan yang 

memenuhi syarat menurut MKJI 1997 yaitu 

DS < 0,75 dan menghasilkan indikator 

tundaan simpang rata-rata terkecil dari 

waktu siklus lain yang dianalisis. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan diambil kesimpulan: 

1. Kinerja simpang untuk kondisi simpang tak 

bersinyal pada keadaan eksisting 

menunjukkan nilai derajat kejenuhan DS = 

0,80, setelah dilakukan kombinasi pelebaran 

jalan utama, pelebaran jalan minor dan 

merubah nilai hambatan samping dari tinggi 

menjadi rendah pada simpang tak bersinyal 

menghasilkan DS > 0,75. Nilai ini lebih 

besar dari nilai yang disarankan oleh MKJI 

1997 yaitu DS ≤ 0,75, sehingga alternatif 

pemecahan masalah dengan manajemen 

simpang tak bersinyal menunjukkan kinerja 

simpang masih kurang optimal. 

2. Kinerja simpang dengan pengelolaan 

simpang bersinyal menghasilkan kinerja 

simpang yang lebih baik dibandingkan 

dengan pengelolaan simpang tak berinyal 

karena menghasilkan indikator DS ≤ 0,75, 

sesuai dengan nilai yang disarankan oleh 

MKJI 1997.  

3. Penerapan waktu siklus 80 detik 

menghasilkan indikator nilai tundaan 

simpang rata-rata lebih kecil dibandingkan 

dengan waktu siklus 83 detik, 93 detik, 103 

detik, dan 120 detik yaitu 20,53 det/smp, 

dengan derajat kejenuhan yaitu DS = 0,49 

pada pendekat utara, DS = 0,49 pada 

pendekat barat, DS = 0,25 pada pendekat 

timur, dan DS = 0,49 pada pendekat selatan. 

Saran 
Dari penelitian dapat diberikan 

beberapa saran: 

1. Sebaiknya dilakukan uji coba penerapan 

lampu lalu lintas pada simpang tersebut dan 

pemasangan rambu penanda bahwa ada 

lampu lalu lintas pada setiap lengan pada 

simpang. 

2. Jika penerapan simpang tak bersinyal masih 

dipertahankan, sebaiknya menurunkan nilai 

hambatan samping dan melebarkan lengan 

utama dan lengan minor. 

 

 

 

Pilihan Kapasitas Arus Lalu 

Lintas   

smp/jam

Derajat 

Kejenuhan

Tundaan 

Simpang

Sasaran

C  (Q) (DS) (D)

Kondisi Eksisting 2796,63 2387,00 0,85 14,16 ≤ 0.75

Alternatif 1 3050,93 2387,00 0,78 12,73 ≤ 0.75

Alternatif 3 3078,66 2387,00 0,78 12,73 ≤ 0.75

Alternatif 4 3161,87 2387,00 0,755 12,29 ≤ 0.75

Peluang 

Antrian

(QP %)

50.13 - 25.19

49 - 24.58

49 - 24.58

46.26 - 23.1

Waktu Tundaan 

Siklus Simpang 

(c) U B T S U B T S U B T S Rata-Rata

80 dtk 0,49 0,49 0,25 0,49 24,26 30,49 31,62 26,98 3,38 3.74 3,64 3,17 20,53 det/smp

83 dtk 0,48 0,47 0,26 0,48 25,03 31,17 33,14 27,71 3,38 3,73 3,65 3,16 31,30 det/smp

93 dtk 0,46 0,44 0,29 0,46 27,03 33,75 38,24 30,44 3,34 3,72 3,68 3,13 33,85 det/smp

 103 dtk 0,46 0,41 0,32 0,43 29,86 36,35 43,34 32,32 3,34 3,70 3,69 3,07 36,47 det/smp

 120 dtk 0,43 0,37 0,38 0,44 33,13 40,01 52,05 37,90 3,30 3,67 3,72 3,08 40,90 det/smp

Tundaan Geometrik Rata-

Rata (DG)

Derajat Kejenuhan

(DS)

Tundaan Lalu Lintas 

Rata-Rata (DT)
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