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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah suatu zona untuk ruas jalan tertentu 

pada lingkungan sekolah dengan kecepatan yang berbasis waktu. Melalui rekayasa 

lalu lintas maka zona ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang dapat mengatur 

kecepatan kendaraan. Pada Zona Selamat Sekolah (ZoSS) diharapkan lalu lintas yang 

aman, nyaman, mudah dan ekonomis. Berdasarkan tipe ZoSS, dapat ditentukan batas 

kecepatan ZoSS dan panjang ZoSS. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) sekolah yang 

berdekatan (jarak < 100 meter ), maka ZoSS dapat digabung sesuai kriteria panjang 

yang diperlukan. 

Fasilitas ZoSS dipasang pada sekolah yang berada pada jalan arteri dan 

kolektor. Pemasangan ZoSS pada jalan nasional yang merupakan jalan arteri atau 

kolektor primer1 (KP1) diperuntukan khusus untuk sekolah - sekolah yang sudah 

terbangun di tepi jalan nasional dan tidak ada alternatif pemindahan jalan masuk ke 

sekolah. Pada ZoSS fasilitas keselamatan jalan yang diperlukan adalah zebra cross, 

rambu-rambu peringatan, petunjuk lokasi penyeberangan dan rambu-rambu banyak 

anak-anak. Pembagian tipe  ZoSS berdasarkan fungsi jalan dan tipe jalan disajikan 

pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Pembagian Tipe ZoSS Berdasarkan Fungsi Jalan dan Tipe Jalan 

Fungsi Jalan 
Jenis 

Jalan 

Batas 

Kecepatan 

Rencana 

(km/jam) 

Jarak 

Pandang 

Henti (meter) 

Batas 

Kecepatan 

ZoSS (km/jam) 

Tipe 

Jalan 

Panjang 

ZoSS 

(meter) 

Arteri & 

Kolektor Primer 
Luar Kota 

≥60 ≥85 20 2/2 UD 200 

≥60 ≥85 20 4/2 UD 200 

≥60 ≥85 20 4/2 D 200 

Arteri Sekunder 

& Kolektor 

Sekunder 

Perkotaan 

≥30 ≥35 20 2/2 UD 150 

≥30 ≥35 20 4/2 UD 150 

≥30 ≥35 20 4/2 D 150 

Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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2.2  Fasilitas Pelengkap Jalan Pada Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 

Fasilitas pelengkap jalan pada Zona Selamat Sekolah (ZoSS) meliputi: 

2.2.1 Marka Jalan 

  Marka jalan adalah suatu tanda yang ada di permukaan jalan yang meliputi 

peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong 

serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan 

membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Dalam Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 

terdapat beberapa marka yang digunakan seperti: 

a. Marka Merah Batas Awal ZoSS 

Batas Awal ZoSS pada kedua arah ditandai dengan marka garis berwarna 

merah yang melintang sepanjang lebar jalan seperti disajikan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Marka Merah Batas Awal ZoSS 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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b. Karpet Merah 

Karpet Merah di daerah zebra cross diperlukan untuk memberikan perhatian 

kepada pengemudi bahwa pengemudi melintasi ZoSS dan berada di area yang 

mendekati zebra cross. Karpet merah dipasang sepanjang 20 meter di kiri dan 

kanan zebra cross seperti disajikan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Karpet Merah 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 

 

c. Pita Penggaduh 

Pita Penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk 

membuat pengemudi lebih meningkat kewaspadaan menjelang suatu bahaya. 

Pita penggaduh berupa bagian jalan yang sengaja dibuat tidak rata dengan 

menempatkan pita-pita setebal 10 mm sampai 40 mm melintang jalan pada 

jarak yang berdekatan. Apabila mobil melewatinya akan diingatkan oleh 

getaran dan suara gaduh yang ditimbulkan pada ban kendaraan. Dari awal ZoSS 

pita penggaduh dipasang pada jarak 50 meter dengan ketinggian 1 (satu) 

centimeter seperti disajikan pada Gambar 2.3. 



7 
 

 
 

Gambar 2.3 Pemasangan Pita Penggaduh 
pada Zona Selamat Sekolah 

Sumber: Departemen Perhubungan (2009 
 

d. Zebra Cross 

Zebra cross adalah tempat penyeberangan di jalan yang diperuntukkan bagi 

pejalan kaki yang akan  menyeberang jalan, dinyatakan dengan marka jalan 

berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam yang tebal garisnya 

300 mm dan dengan celah yang sama dan panjang sekurang-kurangnya 

2500 mm. Zebra Cross ditempatkan pada titik terdekat pintu gerbang sekolah 

dimana anak-anak aman untuk menyeberang dan tidak terhalang oleh 

kendaraan keluar atau masuk sekolah seperti disajikan pada Gambar 2.4. 

 

 

 

Gambar 2.4. Zebra Cross pada Zona Selamat Sekolah 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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e. Tulisan “ZONA SELAMAT SEKOLAH” 

Adalah marka berupa kata-kata sebagai pelengkap rambu batas kecepatan Zona 

Selamat Sekolah. Tulisan berwana putih dan diletakkan sesudah garis batas 

awal ZoSS seperti disajikan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Ukuran Huruf Zona Selamat Sekolah 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 

f. Tulisan “TENGOK KANAN KIRI” 

Adalah marka berupa kata-kata pada tepi zebra cross. Marka ini dimaksudkan 

agar penyeberang khususnya penyeberang anak-anak memperhatikan arah 

datangnya kendaraan sebelum menyeberang seperti disajikan pada Gambar 2.6. 

 
 

Gambar 2.6. Ukuran Huruf Tengok Kanan Kiri 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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2.2.2 Rambu-rambu Lalu Lintas 

Rambu adalah salah satu perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, 

kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, atau 

petunjuk bagi pemakai jalan. 

Rambu-rambu lalu lintas (selanjutnya disebut rambu) yang digunakan pada 

Zona Selamat Sekolah disajikan pada Tabel 2.2.   

Tabel 2.2 Rambu-rambu lalu lintas  yang digunakan pada Zona Selamat Sekolah. 
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Tabel 2.2  Rambu-rambu lalu lintas  yang digunakan pada Zona Selamat Sekolah. 
(Lanjutan) 

 
Sumber : Departemen Perhubungan (2009) 
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2.3    Petugas Pemandu Penyeberangan 

 Selain ZoSS harus dilengkapi dengan petugas pemandu penyeberangan. 

Pemandu penyeberangan dapat dilakukan oleh polisi lalu lintas atau petugas pemandu 

khusus yang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang keselamatan lalu lintas jalan 

dan tata cara memberhentikan kendaraan. 

 

2.3.1 Perlengkapan Petugas Pemandu Penyeberangan 

Petugas pemandu penyeberangan harus mengunakan rompi dan tongkat rambu 

yang bertuliskan STOP dan JALAN pada masing-masing sisinya seperti disajikan 

pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. Papan Stop , Papan Jalan Dan Rompi Petugas Pemandu 
Penyeberangan 

Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 

 

2.3.2 Pendidikan Petugas Pemandu Penyeberangan 

Petugas pemandu penyeberangan harus mengikuti pendidikan tentang 

pemahaman ZoSS dan keselamatan lalu lintas jalan yang diselenggarakan oleh 

Kepolisian. 

 

2.4    Sosialisasi dan Penegakan Hukum 

Dalam penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) supaya berjalan dengan baik 

harus ada sosialisai dan penegakan hukum. 
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2.4.1 Sosialisasi 

Sosialisasi terkait dengan fasilitas ZoSS yang diperlukan meliputi : 

a. Sosialisasi Cara menyebrang (“Empat T”) kepada murid , guru pra sekolah 

dasar dan masyarakat pengguna jalan. 

b. Sosialisasi pemahaman ZoSS (arti ZoSS, rambu dan marka yang terpasang 

pada ZoSS) kepada seluruh masyarakat pengguna jalan. 

c. Sosialisasi sanksi atas pelanggaran rambu dan marka yang terpasang pada 

ZoSS kepada seluruh masyarakat pengguna jalan. 

Jenis sosialaisasi, media yang digunakan serta pihak yang terkait disajikan 

pada  Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Sosialisasi ZoSS yang perlu dilakukan 

Jenis Sosialisasi Media Dan Koordinasi 

Cara menyeberang "Empat T" Guru dan murid pra sekolah dasar : melalui 

kurikulum sekolah. Koordinasi dengan Diknas 

Masyarakat : melalui media masa, televisi, 

booklet, baliho. 

Arti ZoSS, rambu dan marka 

yang terpasang pada ZoSS (guru, 

murid, pengemudi,  masyarakat 

pengguna jalan) 

Masyarakat : melalui media masa, televisi, 

booklet, baliho. 

Pengemudi : melalui pelajaran teori yang diujikan 

pada saat pembuatan SIM 

Guru dan murid pra sekolah dasar : melalui 

kurikulum sekolah. Koordinasi dengan Diknas 

Sanki atas pelanggaran rambu 

dan marka lalu lintas yang 

terpasang pada ZoSS 

Masyarakat : melalui media masa, radio, televisi, 

booklet, baliho. 

Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
 

2.4.2 Penegakan Hukum 

Penegakan Hukum atas pelanggaran rambu dan marka lalu lintas pada ZoSS 

harus secara khusus terus menerus dilakukan agar masyarakat pengguna jalan 

memiliki kebiasaan untuk mematuhi rambu dan marka lalu lintas. 
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2.5   Tata Letak Zona Selamat Sekolah 

   Letak Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dibedakan berdasarkan tipe jalan, seperti : 

2.5.1  Jalan Arteri dan Kolektor Primer 

a. Tipe Jalan 2 Lajur 2 Arah Tidak Terbagi (2/2 UD) 

Tipe ini diperuntukan untuk jalan Arteri dan Kolektor Primer. Tipe jalan 

adalah 2 lajur tak terbagi (UnDivided), dengan kecepatan rencana jalan diluar 

Zona Selamat Sekolah lebih besar dari 60 km/jam seperti yang disajikan pada 

Gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Tipe Jalan 2 Lajur 2 Arah Tidak Terbagi (2/2 UD) 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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b. Tipe Jalan 4 Lajur 2 Arah Tidak Terbagi (4/2 UD) 

Tipe ini diperuntukan untuk jalan Arteri dan Kolektor Primer. Tipe jalan 

adalah 4 lajur tak terbagi (UnDivided), dengan kecepatan rencana jalan diluar 

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) lebih besar dari 60 km/jam seperti yang 

disajikan pada Gambar 2.9. 

 

 

Gambar 2.9 Tipe Jalan 4 Lajur 2 Arah Tidak Terbagi (4/2 UD) 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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c. Tipe Jalan 4 Lajur 2 Arah Terbagi (4/2 D) 

Tipe ini diperuntukan untuk jalan Arteri dan Kolektor Primer. Tipe jalan 

adalah 4 lajur terbagi (Divided), dengan kecepatan rencana jalan diluar Zona 

Selamat Sekolah (ZoSS) lebih besar dari 60 km/jam seperti yang disajikan 

pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Tipe Jalan 4 Lajur 2 Arah Terbagi (4/2 D) 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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2.5.2 Jalan Arteri dan Kolektor Sekunder 
a. Tipe Jalan 2 Lajur 2 Arah Tidak Terbagi (2/2 UD) 

Tipe ini diperuntukan untuk jalan Arteri dan Kolektor Sekunder. Tipe jalan 

adalah 2 lajur tak terbagi (UnDivided), dengan kecepatan rencana jalan diluar 

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) lebih besar dari 30 km/jam seperti yang 

disajikan pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Tipe Jalan 2 Lajur 2 Arah Tidak Terbagi (2/2 UD) 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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b. Tipe Jalan 4 Lajur 2 Arah Tidak Terbagi (4/2 UD) 

Tipe ini diperuntukan untuk jalan Arteri dan Kolektor Primer. Tipe jalan 

adalah 4 lajur tak terbagi (UnDivided), dengan kecepatan rencana jalan diluar 

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) lebih besar dari 30 km/jam seperti yang 

disajikan pada Gambar 2.12. 

Gambar 2.12 Tipe Jalan 4 Lajur 2 Arah Tidak Terbagi (4/2 UD) 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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c. Tipe Jalan 4 Lajur 2 Arah Terbagi (4/2 D) 

Tipe ini diperuntukan untuk jalan Arteri dan Kolektor Sekunder. Tipe jalan 

adalah 4 lajur terbagi (Divided), dengan kecepatan rencana jalan diluar Zona 

Selamat Sekolah (ZoSS) lebih besar dari 30 km/jam seperti yang disajikan 

pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Tipe Jalan 4 Lajur 2 Arah Terbagi (4/2 D) 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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2.6   Zona Selamat Sekolah (ZoSS) pada Persimpangan dan Tikungan 

   Pada umumnya Zona Selamat Sekolah (ZoSS) diletakan pada segmen jalan. 

Tapi tidak mustahil jika Zona Selamat Sekolah (ZoSS) juga dibutuhkan pada 

persimpangan dan tikungan yang tentunya memerlukan perencanaan yang lebih 

banyak dan kompleks. Seperti diuraikan berikut ini. 

 

2.6.1 Zona Selamat Sekolah (ZoSS) pada Persimpangan 

Apabila ZoSS berada pada lokasi yang berdekatan dengan persimpangan, 

maka rambu-rambu peringatan ZoSS dan papan tambahan yang menunjukan jarak 

dan lokasi ZoSS harus dipasang pada pendekat/kaki simpang yang tidak searah 

dengan lokasi ZoSS tersebut. Kebutuhan rambu pada pendekatan (kaki simpang) di 

dekat sekolah seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Kebutuhan rambu pada pendekatan (kaki simpang) di dekat sekolah 

 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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Adapun kelengkapan dari rambu dan marka Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 
dipersimpangan seperti yang disajikan pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Zona Selamat Sekolah (ZoSS) pada Persimpangan 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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2.6.2 Zona Selamat Sekolah (ZoSS) pada Tikungan 

Adapun kelengkapan dari rambu dan marka Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 
dipersimpangan seperti yang disajikan pada Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 Zona Selamat Sekolah (ZoSS) pada Tikungan 
Sumber: Departemen Perhubungan (2009) 
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2.7 Klasifikasi Jalan 

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2004  jalan adalah prasarana transportasi darat 

yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntungkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan 

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan sebagai 

bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, 

sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan. Berdasarkan UU 

diatas,  jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan sistem jaringannya, jalan dibedakan menjadi: 

a. Jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah 

di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi 

yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 

b. Jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan 

perkotaan. 

2. Berdasarkan fungsinya, jalan dibedakan menjadi: 

a. Jalan arteri adalah jalan yang berfungsi melayani angkutan utama dengan 

ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 

masuk dibatasi secara berdaya guna. 

b. Jalan kolektor adalah jalan yang berfungsi melayani angkutan pengumpul 

atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata 

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

c. Jalan lokal adalah jalan yang berfungsi melayani angkutan setempat 

dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah 

jalan masuk tidak dibatasi. 

d. Jalan lingkungan adalah jalan yang  berfungsi melayani angkutan 

lingkungan dengan ciri perjalanan dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. 
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3. Berdasarkan statusnya, jalan dibedakan menjadi: 

a. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan 

jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan 

strategis nasional, serta jalan tol. 

b. Jalan provinsi adalah jumlah kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, 

atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. 

c. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang 

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar pusat 

kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 

dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 

d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 

menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, serta menghubungkan 

antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. 

e. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau 

antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 

 

2.8  Kinerja Ruas Jalan  Perkotaan  

 Kinerja merupakan suatu ukuran kuantitatif mengenai kondisi operasional dari 

fasilitas lalu lintas seperti yang dinilai oleh pembina jalan (Departemen P.U, 1997). 

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997, ukuran kinerja ruas jalan 

berupa kapasitas, derajat kejenuhan dan kecepatan arus bebas. 

2.8.1 Arus dan Komposisi Lalu Lintas 

         Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melalui titik pada jalan persatuan 

waktu, dinyatakan dengan kend/jam, smp/jam, LHRT (lalu lintas rata-rata tahunan). 

Nilai arus lalu lintas / Quantity (Q) mencerminkan komposisi lalu lintas, dengan 

menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang (smp) dengan menggunakan 

ekivalensi mobil penumpang (emp) yang diturunkan secara empiris untuk tipe 

kendaraan berikut (Departemen PU, 1997): 
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a. Kendaraan ringan / Light Vehicle (LV) termasuk mobil penumpang, 

minibus, pick-up dan jeep. 

b. Kendaraan berat / Heavy Vehicle (HV) termasuk bus dan truk. 

c. Sepeda motor / Motor Cycle (MC) termasuk kendaraan bermotor beroda 

dua  atau sepeda motor dan skuter. 

d. Kendaraan tak bermotor / Un-Motorized (UM) termasuk kendaraan beroda 

yang menggunakan tenaga manusia atau hewan yaitu: sepeda, becak, kereta 

kuda dan gerobak / kereta dorong. 

Nilai ekivalensi mobil penumpang (emp) dapat dilihat pada Tabel 2.5 

Tabel 2.5   emp untuk jalan perkotaan tak terbagi 

Tipe jalan:  Jalan 
tak terbagi 

Arus lalu lintas 
total dua arah 

(kend/jam) 

emp 

HV 

MC 
Lebar jalur lalu lintas Cw 

(m) 
≤6 >6 

Dua lajur tak 
tebagi (2/2 UD) 

0 1,3 0,5 0,4 
≥1800 1,2 0,35 0,25 

Empat lajur tak 
terbagi (4/2 UD) 

0 1,3 0,4 
≥3700 1,2 0,25 

Sumber: Departemen PU, 1997 

2.8.2 . Kapasitas 

 Kapasitas / Capacity adalah arus maksimum yang melalui suatu titik di jalan 

yang dapat dipertahankan per satuan waktu pada kondisi tertentu. Untuk jalan dua 

lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi 

untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan 

per lajur. 

 Nilai kapasitas telah diamati melalui pengumpulan data lapangan selama 

memungkinkan. Kapasitas (C) dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp). 

Persamaan dasar untuk menentukan kapasitas adalah sebagai berikut : 

C = Co x FCw x FCSP x FCSF x FCCS (smp/jam) .......................................... (2.1) 
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Keterangan : 

 C  =  Kapasitas sesungguhnya (smp/jam) 

 Co =  Kapasitas dasar  (smp/jam) 

 FCW =  Faktor penyesuaian lebar jalan 

 FCSP =  Faktor penyesuaian pemisah arah 

 FCSF =  Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan 

 FCCS =  Faktor penyesuaian ukuran kota 

 

2.8.3 Kapasitas Dasar (Co) 

Kapasitas dasar/Base Capacity merupakan kapasitas pada kondisi ideal. 

Kapasitas dasar jalan lebih dari empat lajur (banyak lajur) dapat ditentukan dengan 

menggunakan kapasitas per lajur yang diberikan pada Tabel 2.6 

Tabel 2.6  Kapasitas dasar  

Sumber: Departemen PU, 1997 
 

2.8.4 Faktor Penyesuaian untuk Kapasitas 

 Faktor penyesuaian kapasitas terdiri dari faktor penyesuaian lebar jalan, faktor 

penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, baik dengan bahu 

maupun dengan kerb dan faktor penyesuaian ukuran kota. 

a. Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas (FCw) 

Untuk mencari besarnya faktor penyesuaian lebar jalan/Capacity Adjustment 

Factor for Carriageaway Width yaitu dengan memasukkan nilai lebar jalur 

lalu lintas efektif / carriageway width (Wc), dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

 

 

Tipe Jalan 
Kapasitas 

dasar Keterangan 
  

(smp/jam) 
Empat lajur terbagi atau jalan satu arah 1650 Per lajur 

Empat lajur tak terbagi 1500 Per lajur 
Dua lajur tak terbagi 2900 Total dua arah 
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Tabel 2.7   Faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 
 
 

b. Faktor penyesuaian pemisah arah ( FCSP) 

Untuk menentukan faktor penyesuaian kapasitas pemisah arah / Capacity 

Adjustment Factor for Directional Split yaitu dengan memasukan persentase 

arus ke Tabel 2.8. Tabel ini hanya memberi nilai untuk jalan dua-lajur dua 

arah (2/2) dan empat-lajur dua-arah (4/2) tak terbagi. Sedangkan untuk jalan 

terbagi dan satu arah faktor penyesuaian pemisah arah nilainya 1,0. Factor 

pemisah arah (FCSP) dapat dilihat pada Table 2.8. 

Tipe Jalan 
Lebar jalur lalu lintas efektif 

(m) 
FCw 

  Per lajur   

  3,00 0,92 

Empat lajur terbagi atau  3,25 0,96 

jalan satu arah 3,50 1,00 

  3,75 1,04 

  4,00 1,08 

  Per lajur   

  3,00 0,91 

Empat lajur tak terbagi 3,25 0,95 

  3,5 1,00 

  3,75 1,05 

  4,00 1,09 

  Total dua arah   

  5,00 0,56 

  6,00 0,87 

  7,00 1,00 

Dua lajur tak terbagi 8.00 1,14 

  9,00 1,25 

  10,00 1,29 

  11,00 1,34 
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      Tabel 2.8   Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah (FCSP) 
Pemisahan arah SP %-% 50-50 60-40 70-30 80-20 90-10 100-0 

FCSP Dua-lajur 2/2 1,00 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 

Empat-lajur 4/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 

 

c. Faktor penyesuaian hambatan samping (FCSF) 

Didalam menentukan faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu 

jalan/kreb (capacity adjustment factor for side friction) dapat dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu: 

1. Faktor penyesuaian kapasitas untuk pengaruh hambatan samping dan bahu 

(FCSF) pada jalan perkotaan dapat dilihat pada Tabel 2.9.  

 

Tabel 2.9  Faktor penyesuaian FCSF untuk pengaruh hambatan samping dan  
lebar bahu jalan untuk jalan perkotaan dengan bahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 

Tipe jalan 
Kelas 

Hambatan 
Samping 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping 
dan Lebar bahu (Ws) 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 

4/2 D 

VL 0,96 0,98 1,01 1,03 
L 0,94 0,97 1,00 1,02 
M 0,92 0,95 0,98 1,00 
H  0,88 0,92 0,95 0,98 

VH 0,84 0,88 0,92 0,96 

4/2 UD 

VL 0,96 0,99 1,01 1,03 
L 0,94 0,97 1,00 1,02 
M 0,92 0,95 0,98 1,00 
H 0,87 0,91 0,94 0,98 

VH 0,80 0,86 0,90 0,95 
 

2/2 UD 
atau jalan 
satu arah 

 

VL 0,94 0,96 0,99 1,01 
L 0,92 0,94 0,97 1,00 
M 0,89 0,92 0,95 0,98 
H 0,82 0,86 0,90 0,95 

VH 0,73 0,79 0,85 0,91 
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2. Penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping FCSF berdasarkan jarak 

antara kerb dan penghalang ada trotoar (Wk) dan hambatan samping dapat 

dilihat pada Tabel 2.10. 

 

 Tabel 2.10    Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping FCSF 

 berdasarkan jarak antara kerb penghalang   

Tipe Jalan 

Kelas 
Hambatan
Samping 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping 
dan jarak kerb penghalang (FCSF) Jarak kerb (WK) 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0  

4/2 D 

VL 0,95 0,97 0,99 1,01 
L 0,94 0,96 0,98 1,00
M 0,91 0,93 0,95 0,98
H 0,86 0,89 0,92 0,95

VH 0,81 0,85 0,88 0,92

4/2 UD 

VL 0,95 0,97 0,99 1,01 
L 0,93 0,95 0,97 1,00 
M 0,90 0,92 0,95 0,97 
H 0,84 0,87 0,90 0,93 

VH 0,77 0,81 0,85 0,90 

2/2 UD 
atau jalan 
satu arah 

VL 0,93 0,95 0,97 0,99 
L 0,90 0,92 0,95 0,97 
M 0,86 0,88 0,91 0,94 
H 0,78 0,81 0,84 0,88 

VH 0,68 0,72 0,77 0,82 
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 

 

3. Selanjutnya untuk nilai faktor berbobot untuk tipe hambatan samping dapat 

dilihat pada Tabel 2.11. 

Tabel 2.11 Faktor berbobot hambatan samping 

Tipe kejadian hambatan samping Simbol Bobot 
Pejalan kaki yang berjalan dan menyeberang PED 0,5 
Kendaraan lambat SMV 0,4 
Kendaraan masuk dan keluar ke/dari lahan 
samping EEV 0,7 
Parkir dan kendaraan berhenti  PSV 1,0 

 Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 
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4. Selanjutnya dengan menggunakan Tabel 2.12 akan didapat kelas hambatan 

samping pada ruas jalan daerah studi.   

Tabel 2.12 Kelas hambatan samping untuk jalan perkotaan 

Kelas 
Hambatan 

Samping (SFC) 

 

Kode 

Jumlah 
Berbobot 

kejadian per 
200 m per jam 

(dua sisi) 

 

Kondisi Khusus 

Sangat rendah VL < 100 Daerah permukiman, jalan  
dengan jalan samping 

Rendah L 100 – 299 Daerah permukiman, beberapa  
kendaraan umun, dsb 

Sedang M 300 – 499 Daerah industri, beberapa toko 
di sisi jalan 

Tinggi H 500 – 899 Daerah komersial, aktivitas sisi  
jalan tinggi 

Sangat tinggi VH > 900 Daerah komersial, dengan  
aktivitas pasar di samping jalan 

     Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 

d. Faktor penyesuaian ukuran kota ( FCCS) 

Untuk memperoleh faktor penyesuaian ukuran kota (Capacity Adjustment 

Factor for Directional City Size) yaitu dengan memasukkan jumlah penduduk 

ke dalam Tabel 2.13. 

Tabel 2.13 Faktor penyesuaian FCCS untuk pengaruh ukuran kota pada   
kapasitas jalan perkotaan. 

     Sumber: Departemen Pekerjaan Umum,1997 

2.8.5 Derajat Kejenuhan 

   Derajat kejenuhan / Degree of Saturation (DS) didefinisikan sebagai ratio 

volume (Q) terhadap kapasitas (C), digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan 

Ukuran Kota Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 
(Juta penduduk) FCCS 

< 0,1 0,86 

1,0 ≤ CS < 0,5 0,90 

0,5  ≤ CS < 1,0 0,94 

1,0  ≤ CS < 3,0 1,00 

≥ 3,0 1,04 
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perilaku lalu lintas pada suatu ruas jalan. Nilai derajat kejenuhan akan menentukan 

apakah ruas jalan akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak. 

Persamaan derajat kejenuhan yaitu: 

 DS = 
C

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

Keterangan: 

DS  = Degree of Saturation / Derajat Kejenuhan 

                Q  = Quantity/Volume lalu lintas yang melalui suatu titik pengamatan   
pada jalan persatuan waktu   (smp/jam) 

     C  =  Capacity/Arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan pada 

kondisi tertentu (smp/jam) 

2.8.6 Kecepatan  

    Klasifikasi utama yang sering digunakan dalam analisis kecepatan adalah : 

1. Kecepatan sesaat (spot speed) adalah kecepatan sesaat kendaraan pada lokasi 

jalan tertentu. 

2. Kecepatan rata-rata ruang (space mean speed) adalah kecepatan rata-rata 

kendaraan pada lokasi jalan tertentu. 

3. Kecepatan rata-rata waktu (time mean speed) adalah distribusi kecepatan 

kendaraan pada suatu titik pengamatan di jalan. 

4. Kecepatan jalan (running speed) adalah hasil pembagian jarak yang ditempuh 

selama kendaraan dalam keadaan bergerak. 

5. Kecepatan perjalanan (journey speed) adalah kecepatan efektif kendaraan 

menempuh rute tertentu. 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), menggunakan kecepatan tempuh 

sebagai ukuran utama kinerja segmen jalan, karena mudah dimengerti dan diukur, dan 

merupakan masukan yang penting untuk biaya pemakai jalan dalam analisis ekonomi. 

Kecepatan tempuh didefinisikan dalam manual ini sebagai kecepatan rata-rata ruang 

dari kendaraan sepanjang segman jalan. 
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TT

L
  V    ........................................................................................ (2.3) 

 

Dimana: 

V =  Kecepatan rata-rata ruang LV (km/jam) 

L =  Panjang segmen (m) 

TT =  Waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen (jam) 

 

2.8.7 Kecepatan Arus Bebas 
Kecepatan arus bebas/Free Flow Speed (FV) didefinisikan sebagai kecepatan 

pada tingkat arus nol, yaitu kecepatan yang dapat dipilih pengemudi jika mengendarai 

kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi kendaraan bermotor lain di jalan. 

Persamaan umum untuk kecepatan arus bebas adalah sebagai berikut : 

        FV= (FV0 + FFVw) x FFVSF x FFVcs ....................................   (2.4) 

Keterangan : 

FV  = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan sesungguhnya (km/jam) 

FVo = Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam) 

FFVw = Penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (km/jam) 

FFVSF = Faktor penyesuaian kondisi hambatan samping 

FFVcs = Faktor penyesuaian ukuran kota 

 

1. Kecepatan arus bebas dasar adalah ( FV0) 

Kecepatan arus bebas dasar/Base Free-Flow Speed ditentukan berdasarkan 

jenis jalan dan jenis kendaraan. Secara umum kendaraan ringan memiliki 

kecepatan arus bebas lebih tinggi daripada kendaraan berat dan sepeda motor. 

Jalan terbagi memiliki kecepatan arus bebas lebih tinggi daripada jalan tidak 

terbagi. Bertambahnya jumlah lajur sedikit menaikan kecepatan arus bebas. 

Untuk nilai kecepatan arus bebas dasar dapat dilihat pada Tabel 2.14. 
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Tabel 2.14   Kecepatan arus bebas dasar adalah (FV0) untuk jalan perkotaan 

Tipe Jalan 
Kecepatan arus bebas dasar adalah (FV0) 

Kendaraan 
ringan LV 

Kendaraan 
berat HV 

Kendaraan 
MC 

Semua Kend. 
(Rata-rata) 

6/2 terbagi atau 
tiga lajur satu arah 

61 52 48 57 

4/2 terbagi atau 
dua lajur satu arah 

57 50 47 55 

4/2 tak terbagi 53 46 43 51 

2/2 tak terbagi 44 40 40 42 
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997  

 
2. Penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (FFVW)  

Penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas/Speed Adjustment Factor for 

Carriageway Width ditentukan berdasarkan jenis jalan dan lebar jalur lalu 

lintas efektif (WSe). Pada jalan 2/2 UD pertambahan/pengurangan kecepatan 

bersifat linier sejalan dengan selisihnya dengan lebar jalur standar (3,5 meter). 

Hal ini berbeda terjadi pada jalan 2/2 UD terutama untuk We (2 arah) kurang 

dari 6 meter.  

Nilai untuk penyesuaian kecepatan arus bebas untuk lebar jalur lalu lintas 

dapat dilihat pada Tabel 2.15. 

Tabel 2.15 Penyesuaian (FFVW) untuk pengaruh lebar jalur lalu lintas pada 
kecepatan arus bebas kendaraan ringan, jalan perkotaan 

Tipe Jalan 
Lebar jalur lalu lintas efektif  

(We) (m) 
FCw 

  Per lajur   
  3,00 -4,00 

Empat lajur terbagi atau  3,25 -2,00 
jalan satu arah 3,50 0,00 

  3,75 2,00 
  4,00 4,00 
  per lajur   
  3,00 -4,00 

Empat lajur tak terbagi 3,25 -2,00 
  3,50 0,00 
  3,75 2,00 
  4,00 4,00 
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Lanjutan tabel 2.15 Penyesuaian (FFVW) untuk pengaruh lebar jalur 
lalu lintas pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan, jalan perkotaan 

Tipe Jalan Lebar jalur lalu lintas efektif  
(We) (m) 

FCw 

  Total dua arah   
  5,00 -9,50 
  6,00 -3,00 
  7,00 0,00 

Dua lajur tak terbagi 8,00 3,00 
  9,00 4,00 
  10,00 6,00 
  11,00 7,00 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 

 

3. Faktor penyesuaian hambatan samping ( FFVSF) 

Faktor penyesuaian hambatan samping/Speed Adjustment Factor for Road 

Functional Class ditentukan berdasarkan jenis jalan, kelas hambatan samping, 

lebar bahu (atau jarak kerb ke penghalang) efektif dapat dilihat pada Tabel 

2.16. 

 

Tabel 2.16 Faktor penyesuaian samping FFVSF untuk pengaruh hambatan 
samping dan bahu pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan 
untuk jalan perkotaan dengan bahu 

 

Tipe jalan Kelas Faktor penyesuaian untuk hambatan samping 

  Hambatan dan jarak bahu penghalang (FCSF) 

  Samping Jarak bahu (Ws) 

    ≤ 0,5 1 1,5 ≥ 2,0 

4/2 D 

VL 1,02 1,03 1,03 1,04 

L 0,98 1,00 1,02 1,03 

M 0,94 0,97 1,00 1,02 

H  0,89 0,93 0,96 0,99 

VH 0,84 0,88 0,92 0,96 

4/2 UD 

VL 1,02 1,03 1,03 1,04 

L 0,98 1,00 1,02 1,03 

M 0,93 0,96 0,99 1,02 

H 0,87 0,91 0,94 0,98 

VH 0,80 0,86 0,90 0,95 
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Lanjutan Tabel 2.16 Faktor penyesuaian samping FFVSF untuk pengaruh 
hambatan samping dan bahu pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan untuk 
jalan perkotaan dengan bahu 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 

 
Tabel 2.17 Faktor penyesuaian samping FFVSF untuk pengaruh hambatan 

samping dan kerb pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan 
untuk jalan perkotaan dengan Kerb 

 
 

Tipe Jalan 

Kelas 
Hambatan 
Samping 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping 
Dan jarak kerb penghalang (FCSF) 

Jarak kerb (WK) 

≤ 0,5 1 1,5 ≥ 2,0 
 
 

4/2 D 

VL 1,00 0,97 0,99 1,01 
L 0,97 0,96 0,98 1 
M 0,93 0,93 0,95 0,98 
H  0,87 0,89 0,92 0,95 

VH 0,81 0,85 0,88 0,92 
 
 

4/2 UD 

VL 1,00 1,01 1,01 1,02 
L 0,96 0,98 0,99 1,00 
M 0,91 0,93 0,96 0,98 
H 0,84 0,87 0,9 0,94 

VH 0,77 0,81 0,85 0,9 
 

2/2 UD 
atau jalan 
satu arah 

VL 0,98 0,99 0,9 1,00 
L 0,93 0,95 0,96 0,98 
M 0,87 0,89 0,92 0,95 
H 0,78 0,81 0,84 0,88 

VH 0,68 0,72 0,77 0,82 
  Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 
 

6. Faktor penyesuaian ukuran kota (FFVCS) 

Faktor penyesuaian ukuran kota (FFVCS) ditentukan berdasarkan jumlah 

penduduk di kota tempat ruas jalan yang bersangkutan berada. MKJI 1997 

menyarankan reduksi terhadap kecepatan arus bebas dasar bagi kota 

Tipe jalan Kelas Faktor penyesuaian untuk hambatan samping 

  Hambatan dan jarak bahu penghalang (FCSF) 

  Samping Jarak bahu (Ws) 

    ≤ 0,5 1 1,5 ≥ 2,0 

2/2 UD atau 
jalan satu 

arah 

VL 1,00 1,01 1,01 1,01 

L 0,96 0,98 0,99 1,00 

M 0,91 0,93 0,96 0,99 

H  0,82 0,86 0,90 0,95 

VH 0,73 0,79 0,85 0,91 
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berpenduduk kurang dari 1 juta jiwa dan kenaikan terhadap kecepatan arus 

bebas dasar kota berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa.  

 

Tabel 2.18 Faktor penyesuaian ukuran kota ( FFVCS) untuk pengaruh ukuran 
kota pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan, jalan 
perkotaan 

Ukuran kota ( juta penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota  
         (FVCS) 

     
< 0,10 0,90 

0,10  ≤ CS < 0,50 0,93 
0,50  ≤ CS < 1,00 0,95 
1,00  ≤ CS < 3,00 1,00 

≥ 3,00 1,03 
 

2.8.8 Hubungan Kecepatan dengan Arus 

 Prinsip dasar analisis kapasitas segmen jalan adalah kecepatan berkurang jika 

arus bertambah. Pengurangan kecepatan akibat penambahan arus adalah kecil pada 

arus rendah tetapi lebih besar pada arus yang lebih tinggi. Dekat kapasitas, 

pertambahan arus yang sedikit akan menghasilkan pengurangan kecepatan yang besar 

seperti Gambar 2.16.  

V/C ( smp/jam)

Kapasitas

Kecepatan arus bebas

K
ec

ep
at

an
 (

km
/j

am
)

1,0

 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 

Gambar 2.16 Bentuk Umum Hubungan Kecepatan-Arus 
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 
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Hubungan ini telah ditentukan secara kuantitatif untuk kondisi standar untuk 

setiap tipe jalan. Setiap kondisi standar mempunyai goemetri strandar dan 

karakteristik lingkungan tertentu. Jika karakteristik jalan “lebih baik” dari kondisi 

standar (misalnya lebih lebar dari lebar jalur lalu lintas normal), kapasitas menjadi 

lebih tinggi dan kurva bergeser ke sebelah kanan, dengan kecepatan lebih tinggi pada 

arus tertentu. Jika karakteristik jalan “lebih buruk” dari kondisi standar (misalnya 

hambatan samping tinggi) kurva bergeser ke sebelah kiri, kapasitas menjadi 

berkurang dan kecepatan pada arus tertentu lebih rendah seperti Gambar 2.17. 

A /V ( smp/jam)

Kondisi
standar

K
ec

ep
at

an
 (

km
/ja

m
)

Kondisi lebih
buruk

Kondisi lebih
baik

 
 
 

 
2.8.9 Hubungan Kecepatan dengan Derajat Kejenuhan 

  Untuk menentukan kapasitas ruas jalan, diasumsikan kelas hambatan 

samping paling menentukan dimana faktor lain yang idealnya juga berpengaruh 

terhadap hambatan samping diasumsikan kecil pengaruhnya. Dalam perhitungan 

kinerja ruas jalan, yang berubah adalah volume lalu lintas dan kelas hambatan 

samping. Faktor-faktor tersebut dimasukkan sehingga didapat nilai kapasitas dan 

derajat kejenuhan pada ruas jalan tersebut. Perubahan kecepatan perjalanan akan 

Gambar 2.17 Hubungan Kecepatan-Arus Pada Kondisi Standar 
dan Bukan Standar 

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 
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dianalisis berdasarkan grafik hubungan antara kecepatan dengan derajat kejenuhan 

seperti terlihat pada Gambar 2.18 sehingga didapat besarnya kecepatan perjalanan.   

 

 

 

2.8.10 Tingkat Pelayanan Jalan  

Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif yang mencerminkan persepsi 

pengemudi tentang kualitas mengendarai kendaraan. Hubungan secara umum antara 

kecepatan, tingkat pelayanan, dan rasio volume terhadap kapasitas terlihat pada 

Gambar 2.19  

 

Gambar 2.19  Tingkat pelayanan 
Sumber: Tamin, 2000 

Gambar 2.18 Kecepatan sebagai fungsi dari Q/C untuk jalan 2/2 UD 
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1997 



38 
 

Tabel 2.19 Kriteria tingkat pelayanan jalan dengan rasio volume terhadap kapasitas 
Tingkat Pelayanan (Level of servive) Q/C Ratio 

A 0,00 - 0,19 

B 0,20 - 0,44 

C 0,45 - 0,74 

D 0,75 - 0,84 

E 0,85 - 1,00 

F  -  

Sumber: Transportation Research Board (1994)
 

Penjelasan singkat mengenai tingkat pelayanan jalan (Saodang, 2004) adalah 
sebagai berikut: 

1. Tingkat Pelayanan A 

Arus lalu lintas bebas tanpa hambatan, volume dan kepadatan lalu lintas 

rendah, serta kecepatan kendaraan merupakan pilihan pengemudi. 

2. Tingkat Pelayanan B 

Arus lalu lintas stabil, kecepatan mulai dipengaruhi oleh keadaan lalu lintas, 

tetapi tetap dapat dipilih sesuai kehendak pengemudi. 

3. Tingkat Pelayanan C 

Arus lalu lintas masih stabil, kecepatan perjalanan dan kebebasan bergerak 

sudah dipengaruhi oleh besarnya volume lalu lintas sehingga pengemudi tidak 

dapat lagi memilih kecepatan yang diinginkan. 

4. Tingkat Pelayanan D 

Arus lalu lintas sudah mulai tidak stabil, perubahan volume lalu lintas sangat 
mempengaruhi besarnya kecepatan perjalanan. 

5. Tingkat Pelayanan E 

Arus lalu lintas mulai tidak stabil, volume kira-kira sama dengan kapasitas, 
serta sering terjadi kemacetan. 

6. Tingkat Pelayanan F 

Arus lalu lintas tertahan pada kecepatan rendah, seringkali terjadi kemacetan, 

serta arus lalu lintas rendah. 
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2.9   Bagian-bagian Jalan 

Bila jalan raya dipotong maka akan tampak penampang melintang jalan yang 

merupakan potongan melintang tegak lurus ()  sumbu as jalan. Pada potongan 

melintang jalan dapat dilihat bagian-bagian dari jalan seperti ditunjukan pada Gambar 

2.20. 

 

Gambar 2.20  Bagian-bagian Jalan 
Sumber: PP. 34 Tahun 2006 

 
2.9.1 Ruang Manfaat Jalan 

Ruang Manfaat  Jalan (RUMAJA) adalah ruang yang meliputi seluruh badan 

jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas 

dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan. Ruang manfaat jalan dibatasi oleh : 

‐ Lebar antara batas ambang pengaman jalan di kedua sisi jalan 

‐ Tinggi 5 meter diatas permukaan perkerasaan pada sumbu jalan 

‐ Kedalaman ruang bebas 1,5  meter dibawah permukaan jalan 
 

2.9.2 Ruang Milik Jalan 

Ruang Milik Jalan (RUMIJA) adalah ruang yang meliputi seluruh ruang 

manfaat jalan dan ruang yang diperuntukan bagi pelebaran dan penambahan jalur lalu 

lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan. Ruang milik 

jalan juga merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi 5 

meter yang dikuasai oleh pemilik jalan dengan suatu hak tertentu dan biasanya pada 

jarak 1 km dipasang patok RMJ (dulu disebut patok DMJ) berwarna kuning. 
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2.9.3 Ruang Pengawasan Jalan 

Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) adalah lajur lahan yang berada di 

bawah pengawasan pemilik jalan, ditunjukan untuk menghindari terhalangnya 

pandangan bebas pengendara kendaraan bermotor dan untuk pengamanan konstruksi 

jalan dalam hal ruang milik jalan tidak mencukupi. Ruang Pengawasan Jalan dibatasi 

oleh tinggi dan lebar tertentu diukur dari sumbu jalan sebagai berikut: 

‐ Jalan arteri minimum 20 meter 

‐ Jalan kolektor minimum 15 meter 

‐ Jalan kabupaten minimum 10 meter 

 
2.9.4 Bagian - Bagian Jalan yang Berguna untuk Lalu Lintas 

Bagian – bagian jalan berguna untuk lalu lintas adalah sebagai berikut: 

‐ Jalur lalu lintas : Bagian ruang manfaat jalan yang direncanakan khusus untuk 

lintasan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih. 

‐ Lajur lalu lintas : Bagian pada jalur lalu lintas yang ditempuh oleh satu 

kendaraan  bermotor beroda 4 atau lebih, dalam satu jurusan. 

‐ Badan Jalan : Bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan 

bahu jalan. 

‐ Bahu Jalan : Bagian ruang manfaat jalan, yang berdampingan dengan jalur 

lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti untuk kepentingan 

darurat dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapisan 

pondasi atas dan lapis permukaan. 

‐ Trotoar : Bagian jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki, umumnya 

ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas dan harus terpisah dari jalur lalu 

lintas oleh struktur fisik seperti kerb. 

‐ Median : Ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan serta untuk 

membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang 

bebas samping jalur lalu lintas. 
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2.9.5 Bagian yang Berguna untuk Drainase Jalan 

Adapun bagian yang berguna untuk drainase jalan antara lain: 

‐ Saluran samping, berguna untuk menampung dan mengalirkan air akibat 

curah hujan atau air limbah rumah tangga disepanjang jalan. 

‐ Kemiringan melintang jalur lalu lintas berguna untuk mengalirkan air kedalam 

saluran samping. 

‐ Kemiringan melintang bahu jalan, berguna untuk mengalirkan air kedalam 

saluran samping. 

 

2.9.6 Bagian Pelengkap Jalan 

Bagian pelengkap jalan diantaranya adalah: 

‐ Kerb: Beton persegi yang dapat digunakan untuk berbagai kegunaan pada 

jalan seperti untuk menghalangi kedaraan keluar dari jalur lalu lintas. 

‐ Pengaman Tepi: Suatu konstruksi yang berguna untuk mengamankan 

pengendara kendaraan agar tidak keluar dari jalur lalu lintas atau jalur jalan, 

terbuat dari berbagai macam material seperti besi (guard rail), beton (parapet), 

tanah timbunan, pasangan batu kali dan balok kayu. 

 

2.10    Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 

2012). Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan.  

Adapun jenis teknik sampling dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

A. Probability Sampling   

Dalam probability sampling, pemilihan sampel tidak dilakukan secara 

subyektif, dalam arti sampel yang dipilih tidak didasarkan semata-mata pada 

keinginan peneliti sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan 

yang sama (acak) untuk terpilih sebagai sampel. Beberapa jenis probability 

sampling (metode acak) adalah sebagai berikut : 
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a. Metode Pengambilan Sampel Acak Sederhana (Simple Random Sampling) 

Adalah  metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi 

dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel. Ini 

berarti semua anggota populasi menjadi anggota dari kerangka sampel. 

b. Metode Pengambilan Sampel Acak Sistematis (Systematic Random 

Sampling) 

Adalah  metode untuk mengambil sampel secara sistematis dengan 

interval (jarak) tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan. 

Dengan demikian tersedianya suatu populasi sasaran yang tersusun 

(ordered population target) merupakan prasyarat penting bagi 

dimungkinkannya pelaksanan pengambilan sampel dengan metode acak 

sistematis. 

c. Metode Pengambilan Sampel Acak Terstratifikasi (Stratified Random 

Sampling) 

Adalah  metode pemilihan sampel dengan cara  membagi populasi ke 

dalam kelompok-kelompok yang homogen yang disebut strata dan 

kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut. 

d. Metode Pengambilan Sampel Bloking (Cluster Sampling) 

Adalah  metode yang digunakan untuk memilih sampel yang berupa 

kelompok dari beberapa kelompok (groups atau cluster) dimana setiap 

kelompok terdiri atas beberapa unit yang lebih kecil (elements). Jumlah 

elements dari masing-masing kelompok (size of the clusters) bisa sama 

maupun berbeda. Kelompok-kelompok (groups) tersebut dapat dipilih 

baik dengan menggunakan metode acak sederhana maupun acak 

sistematis dengan pangacakan pada kelompok pertamanya saja. 
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B. Non Probability Sampling (Metode Tak Acak) 

Non Probability Sampling (penarikan sampel secara tak acak) dikembangkan 

untuk menjawab kesulitan yang ditimbulkan dalam menerapkan metode acak, 

terutama dalam kaitannya dengan pengurangan biaya permasalahan yang 

mungkin timbul dalam pembuatan kerangka sampel. Hal ini dapat 

dimungkinkan karena kerangka sampel tidak diperlukan dalam pengambilan 

sampel secara non probability. Akan tetapi, ketepatan dari informasi yang 

dapat diperoleh juga akan terpengaruh. Hasil dari non probabilty sampling ini 

seringkali mengandung bias dan ketidaktentuan yang bisa berakibat lebih 

buruk. Permasalahan yang muncul ini dapat dihilangkan dengan hanya 

menambah ukuran sampelnya. Alasan inilah yang mengakibatkan keengganan 

para statistikawan untuk menggunakan metode ini. Beberapa prosedur non 

probability sampling yang sering digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Sampling Kemudahan (Convenience Sampling) 

Pada pengambilan sampel dengan cara ini, sampel diambil berdasarkan 

pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. 

Dengan kata lain sampel diambil atau terpilih karena sampel tersebut ada 

pada tempat dan waktu yang tepat. Penarikan sampel dengan cara ini 

nyaris tidak dapat diandalkan, tetapi biasanya paling murah dan cepat 

dilakukan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja 

yang mereka temui. 

b. Sampling Pertimbangan (Judgment Sampling) 

Pada sampling pertimbangan, sampel yang diambil berdasarkan pada 

kriteria-kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. 

Dalam perumusan kriterianya, subyektifitas dan pengalaman dari peneliti 

sangat berperan. Sampling pertimbangan pada umumnya lebih cocok 

dipakai pada tahap awal suatu studi eksploratif. Dalam hal ini, sampel 

yang diambil dari anggota polpulasi dipilih sekehendak hati oleh peneliti 

menurut pertimbangan dan intuisinya. Apabila dalam hal ini subyektifitas 
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dan intuisi dari peneliti tersebut benar, maka sampel yang dipilih oleh 

peneliti tersebut akan dapat mencerminkan karakteristik populasi. 

c. Quota Sampling  

Pada dasarnya, quota sampling ini sama dengan judgment sampling. 

Quota sampling ini dapat dikatakan sebagai judgment sampling dua 

tahap. Tahap pertama adalah tahap dimana peneliti merumuskan kategori 

kontrol atau quota dari populasi yang akan diteliti seperti jenis kelamin, 

usia, ras yang terdefinisikan dengan baik sebagai basis dari keputusan 

pemilihan sampel. Tahap kedua adalah penentuan bagaimana sampel 

akan diambil, dapat secara convenience atau judgment tergantung pada 

situasi dan kondisi pada saat akan dilakukan penelitian dan apa yang akan 

diteliti serta kemampuan dari peneliti sendiri. Perbedaan antara judgment 

sampling dan quota sampling terletak pada adanya suatu batasan pada 

quota sampling bahwa sampel yang diambil harus sejumlah tertentu yang 

dijatah (quotum) dari setiap subgroup yang telah ditentukan dari suatu 

populasi. 

d. Snowball Sampling  

Snowball Sampling ini sangat tepat digunakan apabila populasinya sangat 

spesifik. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara 

berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil. Semakin lama menjadi 

semakin besar seperti halnya bola salju yang menggelinding menuruni 

lereng gunung.  

 

2.10.1 Penentuan Jumlah Sampel 

Sampel yang diambil agar dapat mewakili kondisi seluruh populasi pada 

dasarnya dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu : 

a. Tingkat variabilitas dari parameter yang ditinjau dari seluruh populasi yang 

ada. 

b. Tingkat dibutuhkan ketelitian yang untuk mengukur parameter yang 

dimaksud. 
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c. Besarnya populasi dari parameter yang akan disurvei. 

 
Langkah-langkah untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, yaitu : 

a. Melakukan survai pendahuluan untuk memeriksa apakah metode sudah sesuai 

untuk data yang dibutuhkan serta formulir apakah sudah lengkap. 

b. Berdasarkan besaran parameter tersebut dapat dihitung. 

1. Rata-rata (mean) sampel  

n

Xi
X

n

i

 1   ............................................................................. (2.5) 

Dimana : 

X  = nilai rata-rata 

Xi = nilai data sampel 

n = jumlah sampel 

 

2. Standar deviasi  

Sd = 

 
 1

1

2






n

XXi
n

i (untuk n ≤ 30) .............................................. (2.6) 

Sd = 

 
 n

XXi
n

i




1

2

(untuk n > 30) .............................................. (2.7) 

 

Dalam pengambilan sampel tingkat ketelitian yang diinginkan sebesar 95% 

yang berarti bahwa besarnya tingkat kesalahan yang ditoleransi tidak lebih dari 5%, 

dengan kondisi seperti ini maka besarnya standard error yang dapat diterima yang 

ditunjukkan dalam tabel distribusi normal adalah 1,96 dari acceptable sampling 

error. Pada tingkat ketelitian 95% maka besarnya acceptable sampling error (Se) 

adalah 5% dari sample mean, sehingga : 

Se = 0,05 x mean parameter yang dikaji .................................... (2.8) 
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Dengan demikian demikian besarnya acceptable sampling error adalah 

Se(x) = Se/1,96 ............................................................................. (2.9) 

 

Secara matematis, besarnya jumlah sample dari suatu populasi dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

- Untuk populasi yang besarnya tak hingga (infinite): 

n’ = 2

2

))(( xSe

Sd
 ........................................................................... (2.10) 

Dimana : 

n’  = jumlah sampel yang representatif 

Sd2  = standar deviasi kuadrat 

(Se(x))2 = acceptable sampling error dikuadratkan 

Untuk populasi yang jumlahnya hingga digunakan rumus slovin yaitu: 

n =   ............................................................................. (2.10) 

               

Dimana : 

n = jumlah sampel minimal           

N = jumlah populasi 

x = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel  

 

2.11     Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. 
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2.12     Skala Pengukuran 

 Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan kecepatan yang digunakan sebagain acuan untuk menentukan 

panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tesebut bila 

digunakan pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. 

 Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian (Sugiyono, 2012) 

adalah : 

a. Skala Likert 

b. Skala Guttman 

c. Rating Scale 

d. Semantic Deferential 

Keempat jenis skala ini bila digunakan dalam pengukuran, akan mendapatkan 

data interval atau rasio. 

 

2.12.1 Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara sfesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian. 

 Dengan Skala Likert maka variabel yang akan diukur sebagai titik tolak untuk 

menyusun item – item instrument yang dapat berupa peryataan atau pertanyaan. 

 Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata – kata antara 

lain :  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu – ragu 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang – kadang 

d. Tidak pernah 
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a. Sangat Tahu 

b. Tahu 

c. Kurang Tahu 

d. Tidak Tahu 

a. Sangat Efektif 

b. Efektif 

c. Kurang Efektif 

d. Tidak Efektif 

 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, 

misalnya: 

1. Sangat setuju/selalu/sangat tahu/ sangat efektif diber skor  5 

2. Setuju/sering/tahu/efektif/ diberi skor     4 

3. Ragu – ragu/kadang – kadang  diberi skor    3 

4. Tidak setuju/tidak pernah/kurang tahu/kurang efektif diberi skor 2 

5. Sangat tidak setuju/tidak tahu/tidak efektif diberi skor  1 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam 

bentuk check list ataupun pilihan ganda. 

2.12.2 Skala Guttman 

Skala pengukuran tipe ini, akan diapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak” ; 

“benar-salah” ; “pernah-tidak pernah” dan lain-lain. Data yang diperoleh dapt berupa 

data interval yaitu “setuju” atau “tidak setuju”. Penelitian menggunakan skala 

guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 

permasalahan yang ditanyakan. 

Skala Guttman selain dapat dibuat dalam pilihan ganda juga dapat dibuat 

dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi satu dan terendah nol. 

Misalnya untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. 

 

2.12.3 Rating Scale 

Dalam rating scale data mentah  yang diperoleh berupa angka kemudian 

ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Responden menjawab, senang atau tidak 

senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah adalah merupakan data 

kualitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak menjawab salah satu dari 
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jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban 

kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu rating scale ini lebih fleksibel, tidak 

terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden 

terhadap fenomena lainnya. 

 

2.12.4 Sematic Deferential 

Skala pengukuran yang berbentuk sematic defferensial dikembangkan oleh 

Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak 

pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dlam satu garis kontinu yang jawaban 

“sangat positif” terletak dibagian kanan garis dan jawaban yang “sangat negatif” 

terletak dibagian kanan garis atau sebaliknya, dan biasanya skala ini digunakan untuk 

mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. 

 

  


