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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

PTV Vistro merupakan salah satu perangkat lunak pemodelan transportasi yang 

dikembangkan PTV Group guna menganalisis kinerja lalu lintas dan 

mengoptimalkan waktu sinyal secara efisien. PTV Vistro menyediakan berbagai 

pilihan metode analisis, diantaranya adalah Highway Capacity Manual (HCM) 

2000 dan 2010, Canadian Capacity Guide, dan ITE Trip Generation. Pada 

penelitian ini, akan dilakukan analisis kinerja simpang bersinyal menggunakan 

perangkat lunak PTV Vistro dengan metode HCM 2010. 

Stevani Tia Pratisca dkk. (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kinerja Simpang Bersinyal Menggunakan Metode MKJI 1997 dan Perangkat 

Lunak PTV Vistro Simpang Empat Banjarsari dan Simpang Lima Balapan di 

Kota Surakarta”. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan antara hasil 

analisis metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997) dengan perangkat 

lunak PTV Vistro. Metodologi penelitian dimulai dengan mengumpulkan data 

sekunder dan data primer. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan MKJI 

1997 dan PTV Vistro hingga didapat hasil analisis kinerja simpang bersinyal 

dengan parameter derajat kejenuhan, panjang antrean, dan tundaan. Melalui 

tahapan uji T, didapatkan bahwa tundaan yang dihasilkan perangkat lunak PTV 

Vistro dengan metode MKJI 1997 memiliki perbedaan yang signifikan. 

Budi Yulianto dkk. (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analysis of 

signalized intersection performance using IHCM 1997 method and PTV Vistro 

software”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja  

simpang bersinyal di Jalan Brigjend Slamet Riyadi menggunakan metode MKJI 

1997 dan perangkat lunak PTV Vistro. Terdapat 6 simpang yang ditinjau, yaitu 

Purwosari, Gendengan, Sriwedari, Ngapeman, Pasar Pon, dan Nonongan. 

Perhitungan kinerja simpang bersinyal menggunakan 3 skenario: a) base model, 

menggunakan nilai bawaan; b) calibration 1 model, mengubah nilai arus jenuh 

dasar berdasarkan hasil penelitian; c) calibration 2 model, mengubah nilai arus 
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jenuh dasar dan ekivalensi mobil penumpang (EMP) sepeda motor berdasarkan 

hasil penelitian. Hasil analisis kinerja simpang bersinyal mengindikasikan bahwa 

panjang antrean metode MKJI 1997 dan PTV Vistro berbeda dengan panjang 

antrean berdasarkan data di lapangan. Perlu dilakukan kalibrasi dan validasi 

model yang dianalisis. Dengan mengubah arus jenuh dasar dan ekivalensi mobil 

penumpang (EMP) kendaraan bermotor, didapatkan hasil pemodelan yang 

mendekati data di lapangan. Nilai uji T juga menunjukkan tidak adanya perbedaan 

signifikan antara hasil pemodelan dan data lapangan. Hasil analisis metode MKJI 

1997 menghasilkan nilai derajat kejenuhan, tundaan, dan tingkat pelayanan yang 

lebih rendah dibanding metode PTV Vistro. 

Willy Kriswardhana dkk. (2019) melakukan penelitian yang berjudul 

“Intersection Performance Study Using PTV Vistro (Case Study: Jember)” 

dengan tujuan mengetahui kinerja berbagai simpang di Kabupaten Jember 

menggunakan perangkat lunak PTV Vistro berdasarkan nilai tundaan. Penelitian 

ini dilakukan pada 4 simpang bersinyal dan 17 simpang tak bersinyal dengan 

berbagai metode pengaturan, diantaranya adalah menggunakan two-way stop, all-

way stop, dan roundabout. Melalui penelitian ini didapatkan bahwa pada simpang 

bersinyal, Simpang Jarwo, Mastrip, dan Argopuro memiliki kinerja buruk ditandai 

dengan Level of Service (LOS) F. Pada simpang tak bersinyal, Simpang 

Tembakan dan Porsalina memiliki kinerja buruk ditandai dengan Level of Service 

(LOS) F. 

Willy Kriswardhana dkk. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen 

Rekayasa Lalu Lintas Central Business District Area Segitiga Emas Kabupaten 

Jember Menggunakan PTV Vistro” ingin mengetahui perbandingan kinerja 

simpang menggunakan PTV Vistro, MKJI 1997, dan HCM 2010 serta 

menentukan manajemen lalu lintas untuk meningkatkan kinerja simpang. 

Penelitian ini mendorong penerapan manajemen lalu lintas yang efektif dan 

efisien pada area CBD segitiga emas Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan 

dengan menganalisis kondisi eksisting tahun 2016 dan tahun rencana 2021. 

Berdasarkan hasil analisis, diperlukan pengubahan bundaran Polres menjadi 

simpang empat tak bersinyal. Simpang empat tak bersinyal dapat menghasilkan 
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kinerja simpang tertinggi terutama dari arah Jalan Kartini (lengan pendekat 

selatan) dimana nilai tundaan sebesar 669,48 det/smp dan derajat kejenuhan 

sebesar 0,532. Dalam penelitian ini, hasil analisis metode PTV Vistro cenderung 

menghasilkan data yang acak sehingga diperlukan data pembanding menggunakan 

metode MKJI 1997. 

Syamsul Arifin dkk. (2016) melakukan penelitian dengan judul “Optimasi 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Simpang pada Jalur Utama Antar Kota 

Kabupaten Lumajang Menggunakan PTV Vistro”. Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui hasil analisis kinerja simpang menggunakan PTV Vistro pada 

kondisi eksisting 2015, tahun rencana 2021, dan tahun rencana 2026. Terdapat 

delapan simpang yang ditinjau dalam penelitian ini, yang terdiri dari enam 

simpang bersinyal dan dua simpang tak bersinyal. Delapan simpang yang ditinjau 

memiliki tiga lengan pendekat dan pada simpang bersinyal memiliki tiga fase 

sinyal. Analisis kinerja simpang tahun rencana 2021 menggunakan data geometrik 

sesuai kondisi eksisting dengan waktu pengaturan sinyal dan jumlah fase pada 

simpang didapatkan dari hasil analisis optimasi kondisi eksisting. Analisis kinerja 

simpang tahun rencana 2026 menggunakan data geometrik sesuai kondisi 

eksisting dengan waktu pengaturan sinyal dan jumlah fase simpang yang 

digunakan sama dengan hasil analisis tahun rencana 2021. Hasil penelitian 

menunjukkan tingkat pelayanan simpang bersinyal tahun 2016 dan tahun rencana 

2021 berada dalam kategori LoS C sampai LoS E. Melalui optimasi waktu sinyal 

dengan pendekatan V/C balancing, kinerja simpang bersinyal dapat ditingkatkan. 

Sementara itu, pada tahun rencana 2026 diperlukan manajemen dan rekayasa lalu 

lintas dengan pendekatan kapasitas seperti pelebaran lengan pendekat pada 

beberapa simpang untuk mengatasi risiko kemacetan. 

Budi Yulianto dkk. (2018) melakukan penelitian dengan judul “Perhitungan 

Kinerja Simpang Bersinyal Menggunakan Metode MKJI 1997 dan Perangkat 

Lunak PTV Vistro (Studi Kasus Simpang Empat Ngemplak dan Simpang Tiga 

Gilingan Kota Surakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan kinerja simpang bersinyal menggunakan metode MKJI 1997 dan 

perangkat lunak PTV Vistro. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa panjang 
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antrean kendaraan di lapangan berbeda dengan hasil analisis menggunakan 

metode MKJI 1997 dan perangkat lunak PTV Vistro. Melalui proses kalibrasi dan 

validasi (mengubah nilai arus jenuh dasar dan EMP sepeda motor), dihasilkan 

panjang antrean yang mendekati data aktual di lapangan. Hasil uji T setelah 

melalui kalibrasi dan validasi menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan 

antara hasil pemodelan dengan data di lapangan. Derajat kejenuhan, tundaan, dan 

Level of Service (LoS) yang dihasilkan PTV Vistro cenderung lebih rendah 

dibandingkan dengan metode MKJI 1997. 

Nunung Nuring Hayati dkk. (2016) melakukan penelitian berjudul “Simulasi 

Dampak Lalu Lintas Pengoperasian Jember Sport Garden Menggunakan PTV 

Vistro”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja simpang di sekitar 

Jember Sport Garden (JSG) menggunakan perangkat lunak PTV Vistro dan 

menentukan metode penanganan untuk antisipasi dampak lalu lintas. Analisis 

dilakukan dalam dua skenario, yaitu kinerja simpang tanpa beban JSG dan kinerja 

simpang dengan beban JSG. Jember Sport Garden yang memiliki kapasitas 

20.000 penonton dapat menghasilkan bangkitan perjalanan sebesar 1.983 smp/jam 

dalam sebuah pertandingan sepak bola. Periode puncak bangkitan perjalanan 

terjadi dalam rentang waktu 1 sampai 2 jam baik sebelum pertandingan dimulai 

maupun setelah pertandingan selesai. Optimasi waktu sinyal dapat meningkatkan 

kinerja simpang bersinyal di sekitar JSG, hal ini dibuktikan dengan turunnya 

derajat kejenuhan rata-rata pendekat simpang bersinyal dari 1% sampai 34% dan 

tundaan dari 3% sampai 56%. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



9 
 

Tabel 2.1 Ringkasan Tinjauan Pustaka 

No. Judul dan Tahun Penelitian Nama Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Analisis Kinerja Simpang 

Bersinyal Menggunakan 

Metode MKJI 1997 dan 

Perangkat Lunak PTV Vistro 

Simpang Empat Banjarsari 

dan Simpang Lima Balapan 

di Kota Surakarta, 2019. 

Budi Yulianto, 

Setiono, dan 

Stevani Tia 

Pratisca 

Mengetahui 

perbandingan antara 

hasil analisis metode 

Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia 

(MKJI 1997) dengan 

perangkat lunak 

PTV Vistro. 

- MKJI 1997 

- PTV Vistro 

- Kinerja simpang bersinyal pada 

Simpang Empat Banjarsari dan 

Simpang Lima Balapan dianalisis 

menggunakan metode MKJI 1997 

dan perangkat lunak PTV Vistro 

berdasarkan skenario yang dibuat 

yaitu Base Model, Gati 1, Gati 1, 

Widodo, Ginung 1, Ginung 2, 

Ginung 3, dan Gati 3. 

- Kinerja Simpang Empat Banjarsari 

dan Simpang Lima Balapan 

menggunakan PTV Vistro dalam 

kondisi tidak stabil dengan hasil 

tundaan (D) lebih dari 35-55 

detik/kendaraan. 
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No. Judul dan Tahun Penelitian Nama Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

     - Hasil analisis berdasarkan 

parameter panjang antrean 

menggunakan metode MKJI 1997 

dan perangkat lunak PTV Vistro 

(skenario Gati 3) memiliki nilai 

mendekati data actual di lapangan. 

- Hasil analisis tundaan antara PTV 

Vistro dengan MKJI 1997 

memiliki perbedaan signifikan 

berdasarkan hasil analisis uji T. 

2 Analysis of signalized 

intersection performance 

using IHCM 1997 method 

and PTV Vistro software, 

2018. 

Budi Yulianto, 

Setiono, 

Adventaras 

Bani Setiawan, 

dan Dyan 

Radite Wijaya 

Putra 

Mengetahui 

perbandingan kinerja 

simpang bersinyal di 

Jalan Brigjend 

Slamet Riyadi 

menggunakan 

metode MKJI 1997 

dan perangkat lunak  

- MKJI 1997 

- PTV Vistro 

Hasil analisis kinerja simpang 

bersinyal mengindikasikan bahwa 

panjang antrean metode MKJI 1997 

dan PTV Vistro berbeda dengan 

panjang antrean berdasarkan data di 

lapangan. Perlu dilakukan kalibrasi 

dan validasi model yang dianalisis. 

Dengan mengubah arus jenuh dasar 
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No. Judul dan Tahun Penelitian Nama Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

   PTV Vistro.  dan ekivalensi mobil penumpang 

(EMP) kendaraan bermotor, 

didapatkan hasil pemodelan yang 

mendekati data di lapangan. Nilai uji 

T juga menunjukkan tidak adanya 

perbedaan signifikan antara hasil 

pemodelan dan data lapangan. Hasil 

analisis metode MKJI 1997 

menghasilkan nilai derajat 

kejenuhan, tundaan, dan tingkat 

pelayanan yang lebih rendah 

dibanding metode PTV Vistro. 

3 Intersection Performance 

Study Using PTV Vistro 

(Case Study:Jember), 2019. 

Willy 

Kriswardhana 

dan Sonya 

Sulistyono 

Mengetahui kinerja 

berbagai simpang di 

Kabupaten Jember 

menggunakan 

perangkat lunak 

PTV Vistro 

- PTV Vistro  Pada simpang bersinyal, Simpang 

Jarwo, Mastrip, dan Argopuro 

memiliki kinerja buruk ditandai 

dengan  Level of Service (LoS) F. 

Pada simpang tak bersinyal, 

Simpang Tembakan dan Prosalina 
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No. Judul dan Tahun Penelitian Nama Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

   berdasarkan nilai 

tundaan. 

 memiliki kinerja buruk ditandai 

dengan  Level of Service (LoS) F. 

4 Manajemen Rekayasa Lalu 

Lintas Central Business 

District Area Segitiga Emas 

Kabupaten Jember 

Menggunakan PTV Vistro, 

2016. 

Willy 

Kriswardhana, 

Nunung 

Nuring Hayati, 

dan Della Dwi 

N. 

Mengetahui 

perbandingan kinerja 

simpang 

menggunakan PTV 

Vistro, MKJI 1997, 

dan HCM 2010 serta 

menentukan 

manajemen lalu 

lintas untuk 

meningkatkan 

kinerja simpang. 

- MKJI 1997 

- PTV Vistro 

- Diperlukan pengubahan bundaran 

Polres menjadi simpang empat tak 

bersinyal. Simpang empat tak 

bersinyal dapat menghasilkan 

kinerja simpang tertinggi terutama 

dari arah Jalan Kartini (lengan 

pendekat selatan) dimana nilai 

tundaan sebesar 669,48 det/smp 

dan derajat kejenugan sebesar 

0,532.  

- Hasil analisis metode PTV Vistro 

cenderung menghasilkan data 

yang acak sehingga diperlukan 

data pembanding menggunakan 

metode MKJI 1997. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



13 
 

No. Judul dan Tahun Penelitian Nama Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

5 Optimasi Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas 

Simpang pada Jalur Utama 

Antar Kota Kabupaten 

Lumajang Menggunakan 

PTV Vistro, 2016. 

Syamsul 

Arifin, Sonya 

Sulistyono, 

Nunung 

Nuring Hayati, 

Willy 

Kriswardhana, 

dan 

Muhammad 

Yasthofi 

Mengetahui hasil 

analisis kinerja 

simpang 

menggunakan PTV 

Vistro  pada kondisi 

eksisting tahun 2015, 

tahun rencana 2021, 

dan 2026. 

- PTV Vistro  Tingkat pelayanan simpang 

bersinyal tahun 2016 dan tahun 

rencana 2021 berada dalam kategori 

LoS C sampai LoS E. Melalui 

optimasi waktu sinyal dengan 

pendekatan V/C balancing, kinerja 

simpang bersinyal dapat 

ditingkatkan. Sementara itu, pada 

tahun rencana 2026 diperlukan 

manajemen dan rekayasa lalu lintas 

dengan pendekatan kapasitas seperti 

pelebaran lengan pendekat pada 

beberapa simpang untuk mengatasi 

risiko kemacetan.  

6 Perhitungan Kinerja Simpang 

Bersinyal Menggunakan 

Metode MKJI 1997 dan 

Perangkat Lunak PTV Vistro  

Budi Yulianto, 

Edy Purwanto, 

dan Elsafan 

Gelar Geladi 

Mengetahui 

perbandingan kinerja 

simpang bersinyal 

menggunakan  

- MKJI 1997 

- PTV Vistro 

Berdasarkan analisis kinerja 

simpang bersinyal didapatkan 

bahwa panjang antrean kendaraan di 

lapangan berbeda dengan hasil 
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No. Judul dan Tahun Penelitian Nama Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

 (Studi Kasus Simpang Empat 

Ngemplak dan Simpang Tiga 

Gilingan Kota Surakarta), 

2018. 

 metode MKJI 1997 

dan perangkat lunak 

PTV Vistro. 

 analisis menggunakan metode MKJI 

1997 dan perangkat lunak PTV 

Vistro. Melalui proses kalibrasi dan 

validasi (mengubah nilai arus jenuh 

dasar dan EMP sepeda motor), 

dihasilkan panjang antrean yang 

mendekati data aktual di lapangan. 

Hasil uji T setelah melalui kalibrasi 

dan validasi menunjukkan tidak 

adanya perbedaan signifikan antara 

hasil pemodelan dengan data di 

lapangan. Derajat kejenuhan, 

tundaan, dan Level of Service (LoS) 

yang dihasilkan PTV Vistro 

cenderung lebih rendah 

dibandingkan dengan metode MKJI 

1997. 
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No. Judul dan Tahun Penelitian Nama Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

7 Simulasi Dampak Lalu Lintas 

Pengoperasian Jember Sport 

Garden Menggunakan PTV 

Vistro, 2016. 

Nunung 

Nuring Hayati, 

Sonya 

Sulistyono, 

Dewi Junita 

Koesoemawati, 

dan Fajar Tri 

Kuncoro 

Mengetahui kinerja 

simpang di sekitar 

Jember Sport 

Garden 

menggunakan 

perangkat lunak 

PTV Vistro dan 

menentukan metode 

penanganan untuk 

antisipasi dampak 

lalu lintas. 

- PTV Vistro  Jember Sport Garden yang memiliki 

kapasitas 20.000 penonton dapat 

menghasilkan bangkitan perjalanan 

sebesar 1.983 smp/jam dalam 

sebuah pertandingan sepak bola. 

Periode puncak bangkitan 

perjalanan terjadi dalam rentang 

waktu 1 sampai 2 jam baik sebelum 

pertandingan dimulai maupun 

setelah pertandingan selesai. 

Optimasi waktu sinyal dapat 

meningkatkan kinerja simpang 

bersinyal di sekitar JSG, hal ini 

dibuktikan dengan turunnya derajat 

kejenuhan rata-rata pendekat 

simpang bersinyal dari 1% sampai 

34% dan tundaan dari 3% sampai 

56%. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha yang bertujuan 

untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan dan mengefektifkan gerakan lalu 

lintas yang terjadi agar tercipta ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. 

Kegiatan ini meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan 

pemeliharaan fasilitas pendukung secara berkala dengan memperhatikan dinamika 

lalu lintas yang terjadi di lapangan. 

 

2.2.2 Simpang 

Menurut Hobbs (1995), persimpangan jalan merupakan simpul transportasi yang 

terbentuk dari beberapa pendekat dimana arus kendaraan dari beberapa pendekat 

bertemu dan memencar meninggalkan persimpangan. Terdapat empat tipe dasar 

pergerakan lalu lintas pada persimpangan yang dapat menimbulkan konflik, yaitu: 

1. Diverging, merupakan peristiwa dimana dua arus berpisah. 

2. Merging, merupakan peristiwa dimana dua arus bergabung. 

3. Weaving, merupakan peristiwa dimana dua arus saling bersilangan. 

4. Crossing, merupakan peristiwa dimana dua arus berpotongan langsung. 

 

2.2.3 Pengaturan Simpang 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 96 Tahun 

2015, pengaturan simpang dilakukan berdasarkan klasifikasi jaringan jalan dan 

gerakan lalu lintas yang terjadi di tiap pendekat maupun persimpangan. Kebijakan 

penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas meliputi perintah, larangan, 

peringatan, dan petunjuk. Tujuan adanya pengaturan simpang ini adalah untuk 

menjamin keamanan dan keselamatan para pengguna jalan baik pengguna 

kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Pemberian kebijakan penggunaan 

jaringan jalan seperti perintah, larangan, peringatan dan petunjuk yang jelas juga 

sangat diperlukan agar tidak menimbulkan rasa keraguan dalam pergerakan lalu 

lintas sehingga dapat meminimalisirkan permasalahan transportasi seperti 

kemacetan, kecelakaan, dan lainnya. Pengaturan persimpangan perlu 

memperhatikan arus lalu lintas terlebih dahulu baik dari jalan minor maupun jalan 
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mayor untuk menetapkan prioritas hak jalan dari suatu pendekat. Pengaturan 

simpang di Indonesia dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Simpang Tak Bersinyal (Unsignalized Intersection) 

Simpang tak bersinyal merupakan suatu persimpangan yang tidak diatur oleh 

lampu lalu lintas. Simpang tak bersinyal biasa diimplementasikan pada 

persimpangan yang memiliki volume lalu lintas yang relatif rendah. Kumpulan 

kendaraan yang datang lebih awal di salah satu pendekat simpang memiliki hak 

jalan lebih dahulu sehingga arus dari arah berlawanan harus menunggu giliran 

unutk melewati simpang. 

2. Simpang Bersinyal (Signalized Intersection) 

Pada simpang ini, arus kendaraan memasuki simpang secara bergantian karena 

diatur oleh lampu lalu lintas. Hal ini dilakukan pada arus lalu lintas yang 

memiliki volume yang cukup tinggi sehingga diperlukan lampu lalu lintas 

untuk mengatur pergerakan lalu lintas di sampang tersebut. Pengaturan 

simpang dengan menggunakan traffic control signal dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu : 

a. Fixed Time adalah fase waktu sinyal yang sudah ditentukan sedari awal 

sehingga fase waktu di suatu persimpangan menunjukkan fase yang tetap. 

b. Semi-Actuated Control adalah fase waktu sinyal yang sebagian sudah 

ditentukan dari awal dan ada juga sebagian pendekat yang menggunakan 

sensor dari detektor yang sudah dipasang. Detektor digunakan untuk 

mendeteksi kendaraan yang akan melewati simpang tersebut sehingga 

lampu hijau akan menyala, begitu sebaliknya. 

c. Fully-Actuated Control adalah fase waktu sinyal yang menggunakan 

detektor di setiap pendekat sehingga lama waktu sinyal tidak bisa diprediksi. 

Hal ini dikarenakan lampu hijau akan menyala ketika terdapat kendaraan 

yang akan melewati simpang tersebut, begitu sebaliknya. 

3. Bundaran (Roundabout) 

Bundaran adalah pengaturan alternatif pada persimpangan untuk menggantikan 

dan/atau menambahkan fungsi lampu lalu lintas baik pada kondisi arus lalu 

lintas rendah maupun tinggi. Bundaran banyak dijumpai di Indonesia termasuk 
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pada kondisi simpang tak bersinyal maupun bersinyal. Bundaran dapat 

meningkatkan pemilihan kontrol saat arus lalu lintas berlangsung. 

4. Simpang Susun 

Simpang susun dilakukan pada kondisi arus lalu lintas yang sangat tinggi 

karena sering kali di Indonesia dijumpai kondisi bottle neck (kondisi jalan yang 

mengecil akibat pertemuan arus lalu lintas). Simpang susun ini bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas suatu persimpangan agar tidak terjadi permasalahan 

lalu lintas.  

 

2.2.4 Kinerja Simpang Bersinyal 

Kinerja simpang bersinyal dapat dibagi menjadi dua, yaitu kinerja simpang secara 

tunggal (isolated) dan secara koordinasi. 

1. Simpang Tunggal (Isolated) 

Simpang bersinyal tunggal merupakan jenis simpang yang dikontrol 

menggunakan sistem lampu lalu lintas yang tidak berhubungan/terkoordinasi 

dengan simpang lain yang berdekatan. Waktu sinyal ditentukan tanpa melihat 

dinamika lalu lintas yang terjadi simpang lain. 

2. Simpang Koordinasi 

Simpang koordinasi merupakan kondisi saat dua atau lebih lampu lalu lintas 

dikoordinasikan operasinya sehingga memiliki waktu siklus yang sama dan 

saling mempengaruhi satu sama lain.. Skenario simpang terkoordinasi adalah 

salah satu cara yang efektif dalam mengatasi konflik lalu lintas di perkotaan 

yang disebabkan pertumbuhan kendaraan yang tinggi. Serangkaian lampu lalu 

lintas dikoordinasikan untuk memberi kesempatan bagi kumpulan 

kendaraan/platoon (dalam kecepatan rencana) melewati beberapa 

persimpangan tanpa harus berhenti di persimpangan. Apabila kecepatan 

kendaraan lebih besar dari kecepatan rencana, maka kendaraan akan mendapat 

periode merah di setiap sinyal.  
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Menurut McShane dan Roess (1990), diperlukan empat syarat yang harus 

dipenuhi agar simpang dapat dikoordinasikan: 

a. Jarak antar simpang yang dikoordinasikan tidak lebih dari 800 meter. 

Apabila lebih dari 800 meter, maka koordinasi sinyal yang direncanakan 

tidak efektif. 

b. Semua sinyal harus mempunyai waktu siklus (cycle time) yang sama. 

c. Umumnya digunakan pada jaringan jalan utama (arteri, kolektor) dan dapat 

digunakan untuk jaringan jalan berbentuk grid. 

d. Terdapat sekelompok kendaraan (platoon) sebagai akibat lampu lalu lintas 

di bagian hulu. 

 

2.2.5 Pengaturan Pergerakan pada Simpang Bersinyal 

Menurut Webster (1958), terdapat tiga teknik pengaturan pergerakan berdasarkan 

arus lalu lintas belok kanan pada simpang bersinyal, yaitu: 

1. Mengizinkan Pergerakan 

Prinsip dasar mengizinkan pergerakan pada suatu simpang dengan empat 

lengan adalah melepas arus lalu lintas dari dua arah yang berlawanan terlebih 

dahulu dengan menahan kedua arah lainnya. Kendaraan yang berjalan lurus 

mendapatkan prioritas untuk jalan terlebih dahulu dan kendaraan yang belok 

kanan harus menunggu kesempatan bergerak. Jika jumlah lajur pendekat hanya 

satu maka kendaraan yang hendak belok kanan dapat berjalan menuju tengah 

simpang untuk menunggu kesempatan sehingga kendaraan yang ada di 

belakang (akan berjalan lurus) tidak terganggu. Tipe pengaturan pergerakan ini 

hanya membutuhkan dua fase sinyal sehingga waktu siklus menjadi kecil. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengaturan Dua Fase dengan Konsep Mengizinkan Pergerakan 

 

Keterangan 

  : Prioritas untuk jalan 

  : Menunggu untuk jalan 

  : Tidak diizinkan jalan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



20 
 

2. Membatasi Pergerakan 

Prinsip kerja dari membatasi pergerakan adalah dengan melarang arus belok 

kanan. Teknik ini diterapkan dengan pengertian bahwa arus lalu lintas belok 

kanan cukup besar sehingga menghambat arus kendaraan lurus yang ada di 

belakang. Hal ini dapat terjadi karena ruang tengah simpang dipenuhi 

kendaraan belok kanan yang sedang menunggu kesempatan jalan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pengaturan Dua Fase dengan Konsep Membatasi Pergerakan 

3. Memisahkan Pergerakan 

a. Pemutusan Cepat (Early Cut Off) 

Pemutusan cepat digunakan apabila arus lalu lintas belok kanan pada salah 

satu lengan simpang cukup tinggi. Cara kerjanya adalah dengan 

mengizinkan dua arus lalu lintas yang berlawanan arah secara bersamaan 

bergerak dengan catatan arus belok kanan dari lengan simpang yang 

memiliki arus belok kanan yang cukup tinggi ditahan terlebih dahulu. 

Kemudian arus lalu lintas dari arah lawan ditahan dan dilanjutkan dengan 

mengizinkan arus lalu lintas belok kanan untuk bergerak sambil arus lalu 

lintas yang bergerak lurus pada lengan simpang yang sama tetap diizinkan 

bergerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

  : Prioritas untuk jalan 

  : Menunggu untuk jalan 

  : Tidak diizinkan jalan 
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Gambar 2.3 Pengaturan Dua Fase dengan Pemutusan Cepat (Early Cut Off) 

b. Awal yang Terlambat (Late Start) 

Salah satu alternatif jika arus belok kanan pada salah satu kaki cukup besar 

adalah teknik awal yang terlambat. Cara kerja awal yang terlambat adalah 

dengan mengizinkan arus lalu lintas lurus dan belok kanan terlebih dahulu 

untuk bergerak sedangkan arus lalu lintas yang berlawanan arah ditahan. 

Setelah beberpa detik kemudian, arus dari arah lawan dapat diizinkan untuk 

bergerak. Prinsip kerja cara awal yang terlambat dan pemutusan cepat 

memiliki kesamaan, yaitu arus lalu lintas yang berlawanan arah berjalan 

dalam satu fase. Teknik awal yang terlambat memiliki kelebihan daripada 

pemutusan cepat, yaitu arus lalu lintas yang hendak belok kanan dengan 

jumlah besar tidak perlu disediakan lajur khusus karena arus lalu lintas 

belok kanan bergerak terlebih dahulu sehingga tidak akan terjadi antrian 

kendaraan yang menunggu kesempatan untuk belok kanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

  : Prioritas untuk jalan 

  : Menunggu untuk jalan 

  : Tidak diizinkan jalan 
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Gambar 2.4 Pengaturan Dua Fase dengan Awal yang Terlambat (Late Start) 

c. Fase Khusus Belok Kanan 

Fase khusus belok kanan digunakan apabila arus lalu lintas belok kanan 

kedua lengan simpang cukup besar, yaitu dengan cara membuat fase khusus 

untuk arus lalu lintas belok kanan pada kedua lengan simpang yang 

berlawanan arah sehingga cara ini memiliki tiga fase dalam satu waktu 

siklus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Pengaturan dengan Fase Khusus Belok Kanan 

 

 

 

Keterangan 

  : Prioritas untuk jalan 

  : Menunggu untuk jalan 

  : Tidak diizinkan jalan 

Keterangan 

  : Prioritas untuk jalan 

  : Menunggu untuk jalan 

  : Tidak diizinkan jalan 
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2.2.6 Penerapan Contraflow Bus Lane di Jalan Brigjen Slamet Riyadi 

Kota Surakarta 

Dalam rangka mengatasi permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, 

dan polusi, Pemerintah Kota Surakarta mencanangkan visi Transportasi Perkotaan 

yang Berkelanjutan. Beberapa prinsip transportasi perkotaan yang berkelanjutan 

yaitu perencanaan kota yang terpadu dan berorientasi manusia, membangun kota 

yang berorientasi angkutan umum, mengoptimalkan jaringan jalan, menerapkan 

perbaikan sistem angkutan umum, dan mempromosikan kendaraan yang ramah 

lingkungan. Salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah memberikan 

prioritas bagi Batik Solo Trans (BST). Agar dapat menjangkau lebih banyak 

penumpang dan landmark Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta 

menerapkan sistem contraflow bagi Batik Solo Trans (BST) di Jalan Brigjen 

Slamet Riyadi yang dimulai dari Bundaran Gladag menuju Simpang Gendengan 

(arah pergerakan ke barat). Pada awalnya, lajur contraflow digunakan untuk 

melayani pergerakan BST Koridor 1 saja, pada akhir tahun 2021, diresmikan 

koridor 5 dan 6 yang juga menggunakan lajur contraflow. Sebelum penerapan 

contraflow, kinerja BST Koridor 1 kurang efektif dikarenakan jarak yang harus 

ditempuh dari timur ke barat sangat jauh dan memakan waktu yang lama 

(melewati Jalan Mayor Sunaryo-Jalan Kapten Mulyadi-Jalan Veteran-Jalan 

Bhayangkara-Jalan Radjiman- Jalan Dr. Wahidin). Masyarakat yang tinggal atau 

bekerja di sisi selatan Jalan Brigjen Slamet Riyadi dan ingin melakukan 

perjalanan ke arah barat tidak dapat mengakses BST sebagai moda 

transportasinya. 
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Gambar 2.6 Contraflow Bus Lane Batik Solo Trans (BST) di Jalan Brigjen 

Slamet Riyadi 

 

Gambar 2.7 Rute Batik Solo Trans (BST) Koridor 1 yang Melewati Simpang 

Empat Ngapeman 

Simpang Gendengan 

Bundaran Gladag 

Simpang Ngapeman 
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Gambar 2.8 Rute Batik Solo Trans (BST) Koridor 5 yang Melewati Simpang 

Empat Ngapeman 

 

Gambar 2.9 Rute Batik Solo Trans (BST) Koridor 6 yang Melewati Simpang 

Empat Ngapeman 

 

 

 

 

 

 

Simpang Ngapeman 

Simpang Ngapeman 
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2.2.7 Metode Perhitungan Kinerja Simpang dengan Perangkat Lunak 

PTV Vistro 

2.2.7.1 Perangkat Lunak PTV Vistro 

Menurut Aghabayk dkk. (2013), model simulasi lalu lintas menjadi alat yang 

penting dan populer dalam pengembangan sistem transportasi karena prosesnya 

yang cepat serta menghasilkan analisis yang akurat dan representatif dengan 

menggunakan teknologi komputer. Model simulasi lalu lintas diklasifikasikan 

menjadi tiga kategori, yaitu makroskopik, mesoskopik, dan mikroskopik. 

Makroskopik adalah simulasi section-by-section dari jaringan transportasi. 

Hubungan antara arus lalu lintas, kecepatan, dan kepadatan merupakan dasar 

dalam simulasi makro. Mesoskopik merupakan perpaduan sifat simulasi 

makroskopik dan mikroskopik. Mikroskopik adalah simulasi pergerakan 

kendaraan individu dalam arus lalu lintas. Car following model (model 

pembuntutan kendaraan) dan lane changing (model berpindah lajur) adalah dua 

komponen dasar dalam simulasi mikro. PTV Vistro adalah sebuah program 

simulasi makroskopis yang dapat memodelkan beberapa simpang sekaligus pada 

kawasan perkotaan. 

Gambar 2.10 User Interface PTV Vistro 
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2.2.7.2 Prosedur Metode HCM 2010 untuk Analisis Kinerja Simpang 

Bersinyal 

PTV Vistro menyediakan berbagai pilihan metode analisis, diantaranya adalah 

Highway Capacity Manual (HCM) 2000 dan 2010, Canadian Capacity Guide, 

dan ITE Trip Generation. Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis kinerja 

simpang bersinyal menggunakan perangkat lunak PTV Vistro dengan metode 

HCM 2010. Analisis menggunakan metode HCM 2010 didasarkan pada lane 

group yang merupakan suatu lajur atau kumpulan lajur yang ditujukan untuk 

analisis secara terpisah. Setiap pendekat pada simpang mungkin memiliki lebih 

dari satu lane group. Volume lalu lintas disesuaikan dengan faktor jam puncak 

atau faktor penyesuaian lainnya. Kapasitas ditentukan tiap lane group dengan 

mengalikan arus jenuh dengan banyak lajur dan rasio waktu hijau dibagi waktu 

siklus. Setelah menghitung volume dan kapasitas tiap lane group, berbagai 

parameter kinerja simpang dapat dihitung. Ukuran kinerja simpang pada 

penelitian ini adalah tundaan (D) dan derajat kejenuhan (DS). 

Pretime controller adalah sistem pengaturan waktu yang tetap dimana cycle time, 

fase, waktu hijau, merah, dan komponen lainnya diatur tetap sepanjang hari tanpa 

menyesuaikan fluktuasi arus lalu lintas yang terjadi. Sementara itu, actuated 

controller adalah sistem pengaturan yang menggunakan detektor sehingga waktu 

siklus, waktu hijau, dan lainnya berubah-ubah menyesuaikan kendaraan yang akan 

melewati pendekat simpang. 
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Berikut merupakan diagram alir analisis kinerja simpang bersinyal menggunakan 

Highway Capacity Manual (HCM) 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:HCM 2010, Exhibit 18-11 (PTV AG, 2017) 

Gambar 2.11 Diagram Alir Perhitungan Kinerja Simpang Bersinyal 

Menggunakan PTV Vistro 

 

Pretimed Controller Actuated Controller 

Langkah 1. Menentukan Movement Groups dan Lane Groups 

Langkah 2. Menentukan Arus Lalu Lintas Movement Groups  

Langkah 3. Menentukan Arus Lalu Lintas Lane Groups 

Langkah 4. Menentukan Arus Jenuh yang Sudah Disesuaikan 

Langkah 5. Menentukan Proporsi Kedatangan Kendaraan Saat Hijau 

Langkah 6. Menentukan Durasi Waktu Sinyal 

Langkah 7. Menentukan Kapasitas dan Derajat Kejenuhan (V/C) 

Langkah 8. Menentukan Tundaan 

Langkah 9. Menentukan Tingkat Pelayanan (LoS) 

Langkah 10. Menentukan Panjang Antrean 

Ya 

Sesuai 

Tidak 
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Level of Service (LOS) ditentukan untuk setiap lajur dan simpang secara 

keseluruhan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Tingkat Pelayanan Simpang Bersinyal Berdasarkan Metode HCM 2010 

Level of Service 

(LOS) 

Tundaan 

(detik/kendaraan) 
Deskripsi Umum 

LoS A ≤10 Arus bebas 

LoS B >10-20 Arus stabil (tundaan sedikit) 

LoS C >20-35 
Arus stabil (tundaan dapat 

diterima) 

LoS D >35-55 

Mendekati arus stabil (toleransi 

tundaan, sesekali menunggu lebih 

dari satu siklus sinyal sebelum 

melanjutkan perjalanan) 

LoS E >55-80 
Arus tidak stabil (tundaan tidak 

dapat diterima) 

LoS F >80 
Arus terhambat (macet dan 

antrean panjang) 

Sumber: Highway Capacity Manual (HCM) 2010 

 

2.2.8 Kalibrasi dan Validasi Pemodelan Perangkat Lunak PTV Vistro 

2.2.8.1 Kalibrasi dan Validasi 

Proses kalibrasi dan validasi dilakukan untuk mencari tahu persamaan antara hasil 

pemodelan dengan data di lapangan. Kalibrasi merupakan proses penyesuaian 

hubungan antara data atau sistem dengan nilai yang ditunjukkan melalui 

pengamatan atau pengukuran. Validasi merupakan proses yang dilakukan untuk 

membuktikan konsistensi metode, proses ataupun prosedur dengan hasil sesuai 

dengan parameter. Validasi digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah model 

simulasi dapat merepresentasikan pemodelan secara akurat sesuai dengan kondisi 

aktual di lapangan (Hellinga, 1996). Proses validasi dinyatakan sesuai apabila 

hasil analisis data dari pemodelan mendekati hasil observasi di lapangan. 

Parameter yang digunakan dalam proses kalibrasi adalah Ekivalensi Mobil 
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Penumpang (EMP) dan arus jenuh dasar (S0), sementara parameter proses validasi 

adalah panjang antrean kendaraan (m). 

 

2.2.8.2 Uji T 

Menurut Sudjiono (2010), T-Test atau Uji “T” adalah uji statistik yang dirancang 

untuk menguji kebenaran atau kepalsuan suatu hipotesis dan menunjukkan ada 

tidaknya perbedaan yang signifikan. T-Test dapat digolongkan menjadi dua jenis 

berdasarkan hubungan antar populasinya, antara lain: 

1. Dependent Sample t-Test (Paired Sample t-Test) adalah uji statistik untuk 

membandingkan rata-rata dua set komponen. Sampel berpasangan 

didefinisikan sebagai sampel dengan subjek yang sama tetapi menerima dua 

perlakuan yang berbeda. 

𝑡 =  
�̅�₁− �̅�₂

√
𝑠1

2

𝑛1
 + 

𝑠2
2

𝑛2
 − 2𝑟(

𝑠1

√𝑛1
)(

𝑠2

√𝑛2
)

  ............................................................................................................... (2.2) 

dimana: 

�̅�₁ = Rata-rata sampel 1 

�̅�2 = Rata-rata sampel 2 

𝑠1
2

 = Varians sampel 1 

𝑠2
2 = Varians sampel 2 

𝑠1 = Simpangan baku sampel 1 

𝑠2 = Simpangan baku sampel 2 

𝑟 = Korelasi antar kedua sampel 

2. Independent Sample t-Test adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata 

dua komponen yang tidak berpasangan. Tidak berpasangan artinya penelitian 

dilakukan pada dua subjek yang berbeda. Prinsip pengujian ini adalah untuk 

melihat perbedaan variasi antara dua data. Sebelum menjalankan pengujian, 

terlebih dahulu mengetahui apakah variansnya sama (Equal Variance) atau 

apakah variansnya berbeda (Unequal Variance).  
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Rumus t-Test untuk equal variance menggunakan Polled Varians: 

𝑡 =  
�̅�1− �̅�2

(𝑛1−1) 𝑠1
2  + (𝑛2−1) 𝑠2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
  (

1

𝑛1
 + 

1

𝑛2
)
 ...................................................................... (2.3) 

Rumus t-Test untuk unequal variance menggunakan Separated Varians : 

𝑡 =  
�̅�1− �̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
 + 

𝑠2
2

𝑛2

 ................................................................................................. (2.4) 

Untuk mengetahui signifikansi hasil t-Test yakni dengan melihat perbandingan 

Thitung dengan Ttabel(two-tailed) dan hasil P(two-tailed). Apabila nilai Thitung < Ttabel(two-

tailed) dan hasil P(two-tailed) > 0,05 maka perbedaan tidak signifikan. 

 

2.2.8.3 SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 

SPSS merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi melakukan analisis 

statistik tingkat menengah sampai tinggi serta memiliki grafis dan menu yang 

menarik sehingga mudah untuk dioperasikan. SPSS ditemukan pada tahun 1984 

dengan nama SPSS/PC+ untuk komputer desktop atau Personal Computer serta 

dikembangkan kembali dalam sistem operasi Windows pada tahun 1992. Pada 

awalnya, aplikasi SPSS dibuat hanya untuk keperluan pengolahan data statistik 

dalam kelompok ilmu sosial, namun pada era saat ini SPSS dikembangkan secara 

luas untuk keperluan ilmu sains, riset, dan pengembangan teknologi. Masukkan 

data perangkat lunak SPSS adalah baris (cases) dan kolom (variables) serta dapat 

membaca berbagai jenis data dari tipe file apapun dalam SPSS Data Editor. SPSS 

merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat melakukan analisis uji statistik 

terhadap data survei lalu lintas dengan data masukkan berupa panjang antrean 

kendaraan (m). 
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Tidak  

Ya  

Berikut merupakan diagram alir analisis uji statistik menggunakan perangkat 

lunak Statistical Product and Service Solutions (SPSS):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Diagram Alir Analisis Uji Statistik Menggunakan Perangkat Lunak 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 

 

Uji T 

Studi Literatur 

Mengumpulkan data primer: 

1. Survei geometrik 

2. Volume kendaraan 

3. Waktu sinyal dan waktu siklus 

4. Panjang antrean 

Analisis Kinerja Simpang dengan Perangkat Lunak PTV Vistro 

Entri Data pada Perangkat Lunak SPSS 

Pembuatan Laporan 

Pemodelan Skenario Optimasi PTV Vistro 

Validasi Model 
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