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RINGKASAN 

 

Persaingan dalam dunia kerja sangat begitu pesat terutama dalam dunia teknik sipil sehingga 

para sarjana teknik sipil perlu membekali diri  dengan keahlian tambahan agar dapat bersaing 

dalam dunia kerja nantinya. 

Sebagai wujud dari kepedulian perguruan tinggi terhadap persaingan pasar bebas ini maka 

perlu mengadakan suatu pelatihan atau kursus singkat penggunaan komputer khususnya 

penguasaan software komputer aplikasi teknik sipil.  Software aplikasi teknik sipil yang 

banyak digunakan di bidang kerja teknik sipil bidang rekayasa lalu lintas seperti KAJI, PTV 

Visum, dan Vissim.  

Dalam pelatihan ini akan diajarkan perancangan rekayasa lalu lintas menggunakan software 

aplikasi teknik sipil KAJI yang berpedoman pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

(MKJI’97). Penggunaan software KAJI ini lebih dikarenakan software ini mudah dipahami 

serta hasilnya dapat di validasi secara manual dengan teori yang ada dalam MKJI.. 

 

Banjarmasin, Agustus 2018 

Team Mentor, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1  

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan aplikasi teknologi informasi saat  ini  sudah  berkembang  begitu  pesat  

dan  merambah diberbagai  bidang, seperti pendidikan, perbankan, perhubungan, 

perpajakan, perencanaan, dan pelayanan  umum. Perguruan tinggi yang dianggap 

sebagai tempat pusat ilmu pengetahuan, tentu saja dituntut untuk dapat mengikuti 

perkembangan tersebut. Terlebih lagi pada era teknologi informasi yang sangat cepat 

pertumbuhannya, diharapkan semua civitas akademika di semua perguruan tinggi dapat 

menggunakan segala fasilitas yang ada dalam menjalankan semua tugas-tugas yang 

diembannya. Selain itu tuntutan dunia kerja terutama bidang teknik sipil menginginkan 

mahasiswa calon sarjana memiliki keahlian tambahan selain bidang ilmu teknik sipil 

yaitu penguasaan bahasa asing dan penguasaan software aplikasi teknik sipil.  

Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan tuntutan dunia kerja yang 

begitu pesat maka perlu diadakan suatu pembekalan berupa pelatihan atau kursus 

singkat terhadap mahasiswa dalam penggunaan komputer sebagai alat untuk 

mengefektifkan segala kegiatan akademik khususnya penguasaan software komputer 

aplikasi teknik sipil.  Software aplikasi teknik sipil yang banyak digunakan di bidang 

kerja teknik sipil bidang rekayasa lalu lintas seperti KAJI, PTV Visum, dan VISSIM.  

Dalam pelatihan ini akan diajarkan perancangan rekayasa lalu lintas menggunakan 

software aplikasi teknik sipil KAJI yang berpedoman pada Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia (MKJI). Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) adalah panduan yang 

diperlukan untuk perencanaan, perancangan dan operasi fasilitas lalu-lintas jalan di 

Indonesia. Perangkat lunak KAJI menerapkan metoda perhitungan yang dikembangkan 

dalam MKJI. Tujuannya adalah menganalisis kapasitas dan perbedaan kinerja dari 

fasilitas lalu- lintas jalan (misalnya: ruas jalan, simpang, dll) pada geometri dan arus 

lalu-lintas yang ada. Penggunaan software KAJI ini lebih dikarenakan software ini 

sangat cocok untuk mahasiswa teknik sipil, mudah dipahami serta hasilnya dapat di 

validasi secara manual dengan teori yang ada dalam MKJI. 
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1.2  Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari pembekalan ini adalah: 

1) memberikan keahlian berupa penguasaan bidang  keahlian dalam merancang 

rekayasa lalu lintas menggunakan software aplikasi teknik sipil yaitu KAJI; 

2) memberikan  keterampilan  tambahan  dibidang  komputer aplikasi teknik sipil, 

sehingga  dapat  lebih  bersaing  dalam  memperoleh  pekerjaan. 
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BAB II 

PENGOPERASIAN SOFTWARE KAJI 

2  

2.1  Pengenalan Software KAJI 

Software KAJI (Kapasitas Jalan Indonesia) yang berkembang sekarang adalah versi 1.10F. 

Dasar analisis dalam program KAJI mengacu kepada Manual Kapasitas Jalan Indonesia 

(MKJI) Tahun 1997. Analisis yang disajikan oleh program KAJI meliputi  analisis simpang 

bersinyal, simpang tak bersinyal, bagian jalinan, bundaran, jalan perkotaan, jalan bebas 

hambatan, dan jalan luar kota. 

2.1.1  Cara memasang Program 

Cara memasang program KAJI tergantung kepada operating system (OS) setiap komputer. 

OS yang ada sekarang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 32-bit dan 64-bit. Setiap OS mempunyai 

cara pemasangan program KAJI yang berbeda dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Untuk OS 32-bit: 

1) Pastikan folder KAJI berada di drive C. 

2) klik start window...   search : cmd    <enter> 

(akan keluar run command: C:\Users\nama_komputer>) 

3) ketik: cd\       <enter> 

(akan keluar run command: C:\ >) 

4) ketik: cd kaji\                   <enter> 

(akan keluar run command: C:\kaji >) 

5) ketik: kaji                    <enter> 

 

Cara mudah  dapat dilakukan dengan membuat shotcut kaji.exe di desktop. 

 

Untuk OS 64-bit: 

1) Pastikan folder KAJI berada di drive C. 

2) Klik/masuk ke program Dosbox 0.74  

(akan keluar run command: Z:\ >) 

3) ketik: mount a c:\kaji   <enter> 

(akan keluar command: Drive A is mounted as local directory c:\kaji\) 
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4) ketik: a:                   <enter> 

(akan keluar run command: A:\>) 

5) ketik: kaji                    <enter> 

 

Apabila pemasangan program KAJI berhasil maka dilayar monitor akan muncul bentuk 

tampilan seperti Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1   Menu Pembuka KAJI 

 

2.1.2  Menjalankan KAJI 

Setelah program KAJI ter-install, langkah awal adalah masuk ke menu awal pekerjaan 

yang akan dijalankan dengan menekan  <enter> atau dengan klik tombol enter dan akan 

muncul tampilan seperti Gambar 2.2. 

Pada layar ini terdapat dua pilihan, memulai soal baru atau mengisi soal lama. Bila kita 

beroperasi dalam DOS, kita menentukan pilihan dengan <Tab> diikuti dengan <enter> 

untuk menegaskan pilihan (atau dengan mengklik opsi yang diinginkan), menutup jendela 

dan membuka jendela berikutnya. Pada saat ini kita hindari pilihan "soal lama" karena belum 

ada soal lama KAJI yang berada dalam file. 

Menutup jendela ini (dan yang lainnya) dapat juga dilakukan dengan kunci <ESC>. Kalau 

kita lakukan ini, harus dilanjutkan dengan alternatif "Begin" yang ada dalam daftar menu. 

Menu ini biasanya diakses dengan <Alt> dan angka atau huruf bersinar yang sesuai. Untuk 
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mencoba ini, tutup jendela "lama" atau "baru" dengan <ESC> dan tekan (tahan) <Alt> 

sambil menekan <B> untuk masuk menu Begin. Jika satu-satunya hasil yaitu Begin bersinar 

tetapi tidak ada menu terlihat, tekan <enter>. Perintah pendek untuk "Hal baru" adalah 

<Alt>-<N>. Di layar monitor Anda akan tampil jendela seperi gambar di bawah. 

 

Gambar 2.2   Menu Pilihan Kasus Pekerjaan 

Bila Anda beroperasionalisasi dengan "mouse", pilihan dapat dilakukan dengan lebih mudah 

yaitu dengan "menunjuk" dan "menekan". 

Pada kasus pekerjaan baru, ada tujuh modul didalam perangkat lunak KAJI yaitu; simpang 

bersinyal, simpang tak bersinyal, bagian jalinan, bundaran, jalan perkotaan, jalan bebas 

hambatan, dan jalan luar kota. Bentuk tampilan pilihan modul tersebut seperti terlihat pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3   Menu Modul Pilihan 
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Pada layar ini (Gambar 2.3), memilih modul di antara kelompok-kelompok dan kunci 

"menarik" menggunakan <TAB>. Untuk bergerak dalam kelompok modul atau untuk tujuan 

lain gunakan "panah naik" atau "turun". Jika tersedia mouse akan lebih mudah dengan 

"tunjuk" dan "tekan". 

2.2  Contoh Analisis Simpang Bersinyal (Utomo, 1997) 

Langkah awal yang dilakukan adalah pada Module pada Gambar 2.3 pilih Signalised 

Intersection, dilanjutkan dengan menekan <enter>. Bentuk pertama dari modul yang dipilih 

akan muncul dalam "jendela bentuk". Jika yang muncul "jendela informasi" bukan 

"formulir", tekan <enter> untuk melanjutkannya. Pada layar akan muncul jendela/ layar 

formulir seperti Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4   Form SIG-1 Simpang Bersinyal 

Pada layar formulir tersebut, sel masukan aktif ditunjukkan dengan warna yang kontras. Ketik 

data yang ingin dimasukkan sesuai dengan yang dibutuhkan pada sel masukan tersebut, 

kemudian lanjutkan dengan menekan tombol <enter>, atau <Tab>, atau <Shift><Tab>. 

Tombol <enter> akan memasukkan data ke dalam program dan akan tetap berada pada sel 

masukan aktif, <Tab> juga digunakan untuk memasukkan data tetapi sel masukan aktif akan 

berpindah ke sel masukan berikutnya, <Shift><Tab> masuk dan memindahkan ke sel 

sebelumnya. "Mouse" juga dapat digunakan untuk memasukkan dan berpindah (lebih cepat) 

ke sel masukan yang lain. 

Dengan cara yang sama masukkan data yang diminta semua bidang sel pada formulir. 

Kemudian lanjutkan dengan formulir berikutnya (tekan <Alt><2> untuk formulir nomor 2 

dan seterusnya.  
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Jika Anda memasukkan data yang salah (misalnya teks ke dalam bidang masukan 

bilangan/angka), KAJI tidak akan menerima masukan tersebut, tetapi akan menggunakan 

masukan sebelumnya atau menggunakan harga "default". Jika Anda menemukan kesalahan 

pada mengetik data, gunakan <Backspace> untuk menghapus karakter/ huruf terakhir. 

Tombol <Backspace> ini dapat juga digunakan utnuk data lama pada sel masukan aktif yang 

baru saja Anda masuki dengan <Tab>, <Shift><Tab> atau "mouse". 

Pada baris yang paling bawah di layar, Anda akan menemukan teks/ informasi yang berkaitan 

dengan sel masukan aktif. Dalam kebanyakan hal, informasi ini akan memberikan bantuan 

mengenai jenis input/data yang harus Anda siapkan. 

Setiap kali data masukan diisikan/ ditegaskan, akan menyebabkan sel keluaran/ perhitungan 

dalam formulir (ditunjukkan dengan warna yang lain) berubah. Perhitungan dilakukan secara 

otomatis ketika ada data masukan yang berubah atau dimasukkan. 

Banyak formulir mempunyai ukuran yang lebih besar daripada ukuran layar monitor. 

Umumnya Anda hanya dapat melihat sebagian dari formulir tersebut. Ada beberapa cara 

untuk dapat melihat seluruh bagian dari formulir tanpa memasukkan data. Salah satu cara 

adalah dengan menekan tombol <Tab> untuk berpindah dari satu bidang masukan ke bidang 

masukan berikutnya secara berurutan. <Shift><Tab> juga bekerja dengan cara yang sama 

hanya arahnya berlawanan. Cara lain adalah dengan menggunakan tombol tanda panah. Anda 

dapat bergerak ke atas, bawah, kanan, atau kiri secara berlahan. Cara yang lebih cepat adalah 

dengan menggunakan tombol <Home>, <End>, <PgUp>, atau <PgDn>. Jika Anda memiliki 

"mouse", maka Anda dapat melihat bagian lain dari formulir yang tidak terlihat dilayar 

dengan menggunakan "scroll bar" yang terdapat pada bagian bawah dan kanan layar. 

Jika Anda ingin menyimpan semua data dari soal yang sedang Anda kerjakan, pilihlah 

alternatif "Save" pada menu file, ketik nama file yang Anda inginkan dan lanjutkan dengan 

konfirmasi [OK]. Data yang telah disimpan dapat dibaca kembali kemudian melalui pilihan 

”Load" pada menu file. 

2.2.1  Formulir SIG-1 : geometri dan kondisi lingkungan 

Informasi untuk diisikan pada bagian atas Formulir SIG-1 adalah : 

1) Bagian kepala formulir 

 Isilah Kota, Tanggal, Dikerjakan oleh, periode (AM, PM peak), hal, dan letak 

persimpangan. 
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 City Size: Diisi Jumlah penduduk wilayah Kota dengan ketelitian 0,1 juta  penduduk. 

2) Pada bagian kiri tengah formulir SIG-1 Anda dapat mendefinisikan pendekat (approach 

indentities) sampai dengan 12 pendekat. Anda harus mendefinisikan pendekat sebelum 

memasukkan data di bagian dasar SIG-1. Anda juga dapat menghapus pendekat yang 

didefinisikan sebelumnya (dengan <Crtl><Del>). Jika Anda melakukan hal ini ada 

baiknya menyadari bahwa data yang telah dimasukkan (misalnya pada formulir SIG-2) 

mungkin hilang. Contoh pemasukan data dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gunakan Utara, Selatan, Timur, Barat atau tanda lainnya yang jelas untuk menamakan 

pendekat-pendekat tersebut. Perhatikan bahwa lengan simpang dapat dibagi oleh pulau 

lalu-lintas menjadi dua pendekat atau lebih, misal N(LT+ST), N(RT). Cara yang sama 

digunakan jika gerakan-gerakan lalu-lintas pada pendekat tersebut mempunyai lampu 

hijau yang berbeda fasenya. Contoh pemasukan data dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5   Contoh Pengisian Nilai Phase Form SIG-1 Simpang Bersinyal 

3) Jika menginginkan KAJI untuk menghitung "kondisi sekarang", anda memasukkan 

jumlah fase, waktu hijau dan antar hijau dan pola arus di Formulir SIG-1. Ini adalah nilai 

pada sel untuk jumlah fase sekarang (existing number of phase) pada "kondisi sekarang" 

yang menentukan apakah perhitungan pada formulir SIG-4 dibuat untuk "kondisi 

sekarang" atau yang "dihitung". Jika bidang sel untuk jumlah fase pada SIG-1 adalah 0 

maka SIG-4 akan menghitung kondisi yang optimum (dan sel untuk hijau, antar hijau 

dan seterusnya tidak dapat dimasukkan pada formulir SIG-1). Jika jumlah fase > 0, maka 

perhitungan pada SIG-4 adalah untuk "kondisi sekarang" yang didefinisikan di SIG-1. 

Perlu diingat bahwa jika Anda ingin menghitung "kondisi sekarang" , maka semua waktu 

hijau dan antar hijau harus dimasukkan dan juga pola arus yang lengkap untuk setiap 

fase. Nilai untuk hijau sekarang (existing green) dan antar hijau sekarang (existing 
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intergreen) dapat dimasukkan sampai mendekati sepersepuluh detik. 

4) Nilai masukan yang diperbolehkan untuk kontrol arus fase (phase flow control) 

umumnya GO/STOP. Jika belok kiri waktu merah (LTOR) diperbolehkan untuk 

pendekat, maka bidang kontrol arus fase untuk LT (belok kiri) selalu LTOR. KAJI 

tidak memeriksa konsistensi untuk perangkat yang sekarang (misalnya semua arus 

mempunyai hijau paling sedikit sekali selama siklus). Pemeriksaan hanya dilakukan 

jika gambar fase menunjukkan hijau awal atau hijau akhir. Kemudian hal ini 

diperhitungkan di SIG-4. 

5) Masukan data kondisi dari lokasi lainnya yang berhubungan dengan kasus ini pada 

tabel di bagian bawah (gunakan <PgDn> atau tAnda panah bawah) dari formulir 

adalah seperti pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6   Contoh Pengisian Data Kondisi Form SIG-1 Simpang Bersinyal 

6) Tipe lingkungan jalan (kolom 2): Masukkan tipe linkungan jalan (COM = 

Komersial; RES = Permukiman; RA = Akses terbatas) untuk setiap pendekat. 

7) Tingkat hambatan samping (kolom 3) : Masukkan tingkat hambatan samping: 

(1) Tinggi (Hi): Besar arus berangkat pada tempat masuk dan keluar berkurang 

karena aktivitas disamping jalan pada pendekat seperti angkutan umum behenti, 

pejalan kaki berjalan sepanjang atau melintas pendekat, keluar masuk halaman 

disamping jalan tersebut. 

(2) Sedang (Med): Besar arus berangkat pada tempat masuk dan keluar terpengaruh 

oleh aktivitas disamping jalan pada pendekat seperti angkutan umum behenti, 

pejalan kaki berjalan sepanjang atau melintas pendekat, keluar masuk halaman 

disamping jalan tersebut. 

(3) Rendah (Lo): Besar arus berangkat pada tempat masuk dan keluar tidak 
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berkurang oleh hambatan samping dari jenis-jenis yang disebut di atas. 

(4) Apabila tingkat hambatan samping tidak diketahui maka berdasarkan MKJI 

1997 dapat dianggap tinggi agar tidak menilai kapasitas terlalu besar. 

8) Median (kolom 4): Masukkan jika terdapat median pada bagian kanan dari garis 

henti dalam pendekat (Ya/Tidak). 

9) Kelandaian (kolom 5): Masukkan kelandaian dalam % (naik = + %; turun = - %), 

jika Anda tidak memasukkan angka maka nilai dasarnya adalah 0,0. 

10) Belok kiri langsung (kolom 7): Masukkan jika belok kiri langsung (LTOR) diijinkan 

(Ya/Tidak) pada pendekat tsb (pada diagram fase secara otomatis akan tertulis 

LTOR pada pendekat yang bersangkutan). 

11) Jarak ke kendaraan parkir (kolom 8): Masukkan jarak normal antara garis-henti dan 

kendaraan pertama yang diparkir di sebelah hulu pendekat, untuk kondisi yang 

dipelajari. 

12) Lebar pendekat (kolom 8 s.d. 11): Masukkan lebar (keteliatian samapi sepersepuluh 

meter terdekat) bagian yang diperkeras dari masing-masing pendekat (hulu titik 

belok untuk LTOR), Belok-Kiri langsung, Tempat masuk dan Tempat Keluar 

(bagian tersempit setelah melewati jalan melintang). Sel untuk LTOR hanya perlu 

jika LTOR diperbolehkan. Jika LTOR dilarang sel ini diabaikan. Perlu diperiksa 

bahwa lebar pendekat adalah benar jika Anda menguji (antara alternatif) LTOR dan 

bukan LTOR dalam menjalankan KAJI. Jika pendekat secara fungsional mempunyai 

lajur khusus RT (exclusive RT-lane) maka hal ini harus ditunjukkan. Pada beberapa 

persoalan Anda mungkin juga harus menunjukkan jika pendekat adalah jalan satu 

arah (one-say street). Sel tambahan KAJI ini (dibandingkan dengan formulir untuk 

perhitungan manual) adalah perlu untuk estimasi lebar efektif, kapasitas, faktor 

koreksi dan seterusnya pada SIG-4. 

2.2.2  Formulir SIG-2 dan SIG-2S: arus lalu lintas 

Formulir tambahan SIG-2S (arus lalu-lintas yang disederhanakan) terdapat pada perangkat 

lunak KAJI. Dibandingkan dengan formulir SIG-2 formulir tambahan membolehkan data 

arus lalu-lintas sebagai arus per jam yang tidak diklasifikasikan (unclassified hourly flows) 

atau LHRT (arus rata-rata per hari dalam setahun). SIG-2S dapat juga menangani data 

klasifikasi arus per jam (classified hourly flow data), SIG-2S hanya dapat digunakan jika 

Anda menetapkan "Planning" (Perancangan) atau "Design" (Perencanaan) dalam layar dialog 
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"module-and-purpose" (modul dan tujuan) (umumnya pada awal perbahan). 

Formulir komputerisasi SIG-2 secara garis besar tidak berbeda dari formulir yang digunakan 

untuk perhitungan manual. Gambar layar SIG-2 dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7   Form SIG-2 Simpang Bersinyal 

Semua nilai arus untuk pendekat disarankan selalu diisi, juga arus belok kiri untuk pendekat 

dengan LTOR yang diperbolehkan. Alasannya adalah arus ini mempengaruhi proporsi arus 

RT dan ST terhadap total arus. Dalam beberapa hal proporsi ini tidak digunakan (untuk kasus 

yang masukan arus LTOR-nya tidak berpengaruh) tetapi untuk kasus lain akan 

mempengaruhi faktor koreksi. Jika arus LTOR adalah masukan, perangkat lunak KAJI akan 

mempergunakannya bila perlu. Arus LTOR juga diperlukan untuk perhitungan pada formulir 

SIG-5. 

Masukkan data arus lalulintas untuk masing-masing jenis kendaraan bermotor dalam 

kendaraan/jam pada kolom 3, 6, 9, dan arus kendaraan tak bermotor pada kolom 17. 

2.2.3  Formulir SIG-3: waktu antar hijau dan waktu hilang 

Pada baris kiri vertikal dari tabel Anda menemukan pendekat yang didefinisikan di formulir 

SIG-3. Pada baris atas tabel Anda memasukkan identities for conficting approaches/flow 

(tanda untuk pendekat/arus yang konflik) yang mungkin mempengaruhi waktu semua merah. 

Layar formulir SIG-3 adalah seperti pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8   Form SIG-3 Simpang Bersinyal 

Formulir komputerisasi SIG-3 kurang otomatis dibandingkan dengan formulir SIG yang lain. 

Pada tahap ini perhitungan perangkat lunak KAJI tidak perlu mengetahui suatu pendekat yang 

mempunyai waktu hijau utnuk suatu fase. Sebenarnya informasi bahwa KAJI menggunakan 

formulir SIG-3 terlihat dari sel untuk allred and amber time (waktu semua merah dan kuning) 

untuk setiap fase yang didefinisikan pada bagian dasar formulir. Nilai dasar untuk waktu 

kuning (3,0 detik) terdapat di SIG-3 merupakan waktu kuning yang biasa digunakan pada 

sinyal lalu-lintas perkotaan di Indonesia. Waktu kuning = 0,0 detik tidak dapat diterima oleh 

KAJI. Jika anda "harus" memasukkan nilai kurang dari 0,001 detik bisa diterima (Ini juga 

berlaku untuk waktu semua merah, didasar formulir). 

Jika Anda mendefinisikan fase awal atau akhir hijau dalam SIG-4 maka KAJI akan 

mengabaikan waktu kuning dan semua merah dari SIG-3 antara awal hijau dan hijau utama 

atau antara merah utama dan akhir hijau. Jika Anda tidak memasukkan apapun dalam 

formulir SIG-3, KAJI akan menggunakan nilai normal untuk perhitungan pada formulir SIG-

4. Nilai normal tergantung dari lebar yang diberikan pada formulir SIG-1. Nilai normal ini 

biasanya digunakan untuk keperluan perancangan. Nilai normal waktu antar-hijau tersebut 

seperti Tabel 2.1. 

Tabel 2.1   Nilai Normal Waktu Antar-Hijau (Untuk Perancangan) (MKJI, 1997) 

Ukuran Simpang 
Lebar Jalan Rata-Rata 

(m) 

Nilai Normal Waktu Antar-

Hijau 

(detik/fase) 

Kecil 

Sedang  

Besar  

6 – 9  

10 – 14  

≥ 15 

4 

5 

≥ 6 
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Jika Anda sudah menetapkan perangkat lunak dalam formulir SIG-1, KAJI akan mengabaikan 

informasi dari formulir SIG- 3 sebelumnya. 

2.2.4  Formulir SIG-4: penentuan waktu sinyal dan kapasitas 

Ini adalah salah satu formulir yang kompleks dalam perangkat lunak KAJI. Meskipun 

data yang dimasukkan sedikit, tetapi sangat penting (untuk perhitungan) bahwa data adalah 

benar. Layar formulir SIG-4 adalah seperti pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9   Form SIG-4 Simpang Bersinyal 

Jika pengaturan waktu lampu lalu-lintas untuk setiap pendekat (approach) ingin dihitung, 

maka kita harus memasukkan nomor fase pendekat yang mendapat hijau. Jika perhitungan 

KAJI dilakukan untuk pengaturan yang sudah ada, sel nomor fase tidak dapat dimasuki 

(pengaturan yang ada kemudian harus dispesifikasikan di formulir SIG-1). 

Tipe arus terbagi atas arus terlindung (protected) atau gerak terlawan (opposed) juga harus 

dimasukkan. Untuk disain yang sangat kompleks (banyak pendekat dan pengaturan sinyal 

tidak "konvensional"), KAJI dapat mengeluarkan hasil yang kurang tepat. Nilai ini (arus 

belok kanan melawan) harus diperiksa terhadap sketsa arus pada bagian kiri atas dari lembar 

SIG-4 dan catat setiap kesalahan yang ditemui. 

Jika hijau awal atau hijau akhir ingin ditetapkan untuk setiap pendekat, lakukanlah hal ini 

pada sel "split". Nilai antara 0 dan 1 harus dimasukkan. Jika menginginkan hijau awal, 

spesifikasikan 0,2 - 0,3 di sel ini. Baris ini akan digunakan untuk perhitungan yang 

berhubungan dengan hijau awal dan dua baris berikutnya, yang akan dibuat KAJI, akan 

digunakan untuk hijau utama dan total (hijau awal + hijau utama) secara berturut-turut. Jika 

ditetapkan 0,7 - 0,8 baris ini biasanya akan digunakan utnuk hijau utama dan baris berikutnya 
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untuk hijau awal. 

Nilai masukan antara 0 dan 1 pada sel "split" ini akan menyebabkan KAJI memperbanyak 

jumlah baris utnuk pendekat dari satu ke tiga dan menyarankan nomor fase untuk hijau. 

Keterangan tentang nilai "split" (perbandingan yang sebenarnya antara waktu hijau untuk 

hijau awal atau hijau akhir dengan hijau utama) dapat ditemukan di MKJI. 

Jika hijau awal atau hijau akhir ditetapkan, periksalah dan perbaiki tipe arusnya (arus 

telindung atau gerak terlawan). Adalah kesalahan umum bahwa pemakai tidak 

memeriksanya. KAJI tidak dapat menangani pendekat yang mempunyai baik hijau awal dan 

hijau akhir secara bersamaan dengan memuaskan. 

Sel penting lainnya (termasuk hasilnya) adalah sel untuk lebar efektif. Periksalah apakah nilai 

ini sesuai dengan nilai yang dimasukkan di formulir SIG-1. Perlu diperhitikan juga bahwa 

lebar "exit" harus berdimensi. Pada KAJI keluaran terbaru, hal ini ditandai dengan tanda "*" 

sesudah nilai lebar efektif. Nilai "saturation flow" (kolom17) dapat dikalikan dengan faktor 

koreksi yang didapat dari perbandingan antara "basic saturation flow" hasil survey dengan 

"saturation flow" dari KAJI pada koreksi eksisting. 

2.2.5  Formulir SIG-5: panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti, tundaan 

Hasil utama dari model simpang bersinyal terdapat di formulir SIG-5. Formulir SIG-5 berisi 

rangkuman dari semua hasil utama untuk masalah tertentu. Layar formulir SIG-5 dapat 

dilihat pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Form SIG-5 Simpang Bersinyal 
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Di formulir SIG-5 hanya terdapat satu sel-input. Peluang antrian (lihat MKJI untuk 

keterangan dan nilai yang sesuai yang bergantung pada tujuan analisis). Jika dibandingkan 

dengan formulir untuk perhitungan manual, formulir SIG-5 memiliki tambahan kolom, yaitu 

untuk arus lalulintas Q,masuk (Q,entry). Hal ini memungkinkan untuk melakukan 

perbandingan antara arus yang digunakan untuk menghitung ukuran kinerja dalam SIG-5 

(Q,masuk) dengan arus yang digunakan untuk menentukan waktu sinyal di SIG-4. Nilai 

tundaan untuk menggambarkan tundaan simpang adalah nilai tundaan terbesar yang terjadi 

pada salah satu lengannya. Pada bagian bawah SIG-5 terdapat sel yang menunjukkan tingka 

kinerja (LOS) yang berdasar pada US HCM 1985. Jika konsep LOS ini dibuat untuk 

Indonesia, maka sel KAJI ini harus dimodifikasi untuk mencerminkan hal itu. 

2.3  Definisi Tombol Keyboard untuk KAJI 

Key                           Fungsi 

 

<Tab>                         In form windows: Moves to next 

                              input field. If a value has 

                              been typed enters this value 

                              before moving to next input 

                              field. 

                              Other windows: Moves between 

                              groups of choices or between 

                              simple choices. 

 

<Shift>-<Tab>                 In form windows: Moves to 

                              previous input field. If a 

                              value has been typed enters 

                              this value before moving to 

                              previous input field. 

                              Other windows: Moves backward 

                              between groups of choices or 

                              between simple choices or 

                              stylized keys. 

 

<Carriage return>             In form windows: Enters a value that has 

 been typed into an input field. 

                               

<Enter>                       Other windows: Confirms choices made and 

  Closes window (or cancels if the choice  

 'Cancel' is highlighted). 

                              Menus: Confirms highlighted 

                              menu item. 

 

<Del>                         In form windows: Clears an 

<Ctrl>-<Del>                  input field (i.e. resets it to 

<Shift>-<Del>                 default value). If input 

                              fields are related (like 

                              vehicle composition or 

                              directional split) all related 

                              fields may have to be cleared 
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                              to obtain the original 

                              defaults. 

 

<Backspace>                   In form windows: Deletes the 

                              last input character in a 

                              field. Also applies to old 

                              input in a field immediately 

                              after using <Tab>, 

                              <Shift>-<Tab> or mouse to 

                              access it. 

 

Arrow keys                    In form windows: Moves the 

                              form up, down, left or right 

                              within the form window (unless 

                              in resize mode). 

                              In resize mode: modifies window size. 

 

<PgUp>,<PgDn>                 Moves the form within the form 

                              window but in 

 

<Home>, <End>                 much larger steps than the 

                              arrow keys. 

 

<F1>                          Help 

 

<F5>, <F6>                    Zoom 

 

<F10>                         Opens menubar if no window is open. 

 

<Esc>                         In form windows: closes the form 

  /window/. 

                              Other windows: Cancel. 

                              If in resize mode: Exit. 

 

<Alt>-<F3>                    In form windows: Normal 

                              closing of window 

 

<Alt>-<F6>                    Exit to DOS, temporarily 

 

 

<Alt>-<1>,                    Selects Form-1, -2 ... -5 in 

                              the selected module. 

<Alt>-<2>                     It is not necessary to close a 

                              form (with <Alt>-<F3> or 

 .. <Alt>-<5)                 <Esc> before opening another. 

 

<Alt>-<A>                     ASCII output (menubar, file menu) 

 

<Alt>-<B>                     Begin (menubar) 

 

<Alt>-<C>                     Change colour of form (menubar, video 

   menu) 

 

<Alt>-<E>                     Information on program version (menubar, 

                              information menu) 

 

<Alt>-<F>                     File menu(menubar) 
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<Alt>-<H>                     Help (menubar) 

 

<Alt>-<I>                     Information (menubar) 

 

<Alt>-<K>                     Information on KAJI (menubar, information 

  menu) 

 

<Alt>-<L>                     Load old case (menubar, file menu) 

 

<Alt>-<M>                     Toggles between 25- and 50-lines display, 

   if possible (menubar, video menu) 

                               

<Alt>-<N>                     New case (menubar, file menu) 

 

<Alt>-<O>                     Opens forms (menubar, forms menu) 

 

<Alt>-<P>                     PostScript output (menubar, file menu) 

 

<Alt>-<R>                     Displays names of loaded and saved files 

                              (menubar, file menu) 

 

<Alt>-<Q>                     Normal end of program (menubar, file 

  menu). 

 

<Alt>-<S>                     Save case (menubar, file menu) 

 

<Alt>-<T>                     Test (menubar). Not used! 

 

<Alt>-<U>                     To read the user manual 

 

<Alt>-<V>                     Video menu (menubar, video) 

 

<Alt>-<W>                     Test graph (menubar, test menu) 

 

<Alt>-<X>                     Terminates program without warning 

       (menubar, file menu). Data may be lost! 

 

                               

<Shift>-<F1>                  Changes colour of form background 

  (menubar, video menu) 

                               

<Ctrl>-<F1>                   ditto, but in the other direction 

 

<Shift>-<F2>                  Changes colour of background text in form 

                              (menubar, video menu) 

 

<Ctrl>-<F2>                   ditto, but in the other direction 

 

<Shift>-<F3>                  Changes colour of active input fields in  

 form(menubar, video menu) 

                               

<Ctrl>-<F3>                   ditto, but in the other direction 

 

<Shift>-<F4>                  Changes colour of result field in form  

 (menubar, video menu) 

                               

<Ctrl>-<F4>                   ditto, but in the other direction 
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<Shift>-<F5>                  Changes colour of "passive" input fields 

 of form(menubar, video menu) 

                               

<Ctrl>-<F5>                   ditto, but in the other direction 

 

<Ctrl>-<F6>                   In form windows: Enters resize mode. 

 

<Shift>-<F7>                  Next window, if more than one window is 

 open. 

 

<Ctrl>-<F7>                   Previous window, if more than one window  

 is open. 
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BAB III 

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA 

3  

3.1  Tingkat Pelayanan Pada Ruas Jalan 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, tingkat 

pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional 

lalu lintas. Tingkat pelayanan harus memenuhi indikator: 

1) rasio antara volume dan kapasitas jalan; 

2) kecepatan yang merupakan kecepatan batas atas dan kecepatan batas bawah yang 

ditetapkan berdasarkan kondisi daerah. 

3) waktu perjalanan; 

4) kebebasan bergerak; 

5) keamanan; 

6) keselamatan; 

7) ketertiban; 

8) kelancaran; dan 

9) penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas. 

 

Tingkat pelayanan pada ruas jalan diklasifikasikan atas: 

1) tingkat pelayanan A, dengan kondisi: 

a) arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan sekurang-kurangnya 80 

(delapan puluh) kilometer per jam; 

b) kepadatan lalu lintas sangat rendah; 

c) pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan 

sedikit tundaan. 

2) tingkat pelayanan B, dengan kondisi: 

a) arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan sekurang-sekurangnya 70 

(tujuh puluh) kilometer per jam; 

b) kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi 

kecepatan; 
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c) pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan 

yang digunakan. 

3) tingkat pelayanan C, dengan kondisi: 

a) arus stabil tetapi pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang 

lebih tinggi dengan kecepatan sekurang-sekurangnya 60 (enam puluh) kilometer per 

jam; 

b) kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat; 

c) pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau 

mendahului. 

4) tingkat pelayanan D, dengan kondisi: 

a) arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan sekurang-

sekurangnya 50 (lima puluh) kilometer per jam; 

b) masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus; 

c) kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan 

temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar; 

d) pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, 

kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat. 

5) tingkat pelayanan E, dengan kondisi: 

a) arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan 

kecepatan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) kilometer per jam pada jalan antar kota 

dan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer per jam pada jalan perkotaan; 

b) kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi; 

c) pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek. 

6) tingkat pelayanan F, dengan kondisi: 

a) arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang dengan kecepatan kurang 

dari 30 (tiga puluh) kilometer per jam; 

b) kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan untuk 

durasi yang cukup lama; 

c) dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai 0 (nol). 

 

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada ruas jalan pada sistem jaringan jalan primer sesuai 

fungsinya, meliputi: 

1) jalan arteri primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B; 

2) jalan kolektor primer, tingkat pelayanan sekurang- kurangnya B; 
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3) jalan lokal primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C; 

4) jalan tol, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B. 

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada ruas jalan pada sistem jaringan jalan sekunder sesuai 

fungsinya meliputi: 

1) jalan arteri sekunder, tingkat pelayanan sekurang- kurangnya C; 

2) jalan kolektor sekunder, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C; 

3) jalan lokal sekunder, tingkat pelayanan sekurang- kurangnya D; 

4) jalan lingkungan, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya D. 

Tingkat pelayanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai 

kewenangan. 

Dalam Permenhub. No. KM 14 Tahun 2006 lebih terinci membagi nilai tingkat pelayanan 

seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1   Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) pada Jalan (Permenhub. No. KM 14 Tahun 2006) 

ITP 
Karakteristik Operasi Terkait 

Arteri Primer Kolektor Primer Arteri / Kolektor Sekunder 

A 

o Arus bebas 

o Kecepatan lalu lintas > 100 

km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,2 

o Kecepatan lalu lintas > 

100 km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,3 

o Arus bebas 

o Kecepatan perjalanan rata-

rata ≥ 80 km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,6 

B 

o Awal dari kondisi arus 

stabil 

o  Kecepatan lalu lintas > 80 

km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,45 

o Awal dari kondisi arus 

stabil 

o  Kecepatan lalu lintas 

sekitar 90 km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,5 

o Arus stabil 

o Kecepatan perjalanan rata-

rata ≥ 40 km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,7 

C 

o Arus masih stabil 

o  Kecepatan lalu lintas > 65 

km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,7 

o Arus stabil 

o Kecepatan lalu lintas > 75 

km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,75 

o Arus stabil 

o Kecepatan perjalanan rata-

rata ≥ 30 km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,8 

D 

o Mendekati arus tidak stabil 

o  Kecepatan lalu lintas turun 

sampai 60 km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,85 

o Mendekati arus tidak 

stabil 

o  Kecepatan lalu lintas 

sekitar 60 km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,90 

o Mendekati arus tidak stabil 

o Kecepatan perjalanan rata-

rata ≥ 25 km/jam 

o V/C ratio ≤ 0,9 

E 

o kondisi mencapai kapasitas  

o  kecepatan lalu lintas pada 

umumnya berkisar 50 

km/jam 

o Arus pada tingkat 

kapasitas  

o  Kecepatan lalu lintas 

sekitar 50 km/jam 

o Arus tidak stabil, Kecepatan 

perjalanan rata-rata sekitar 

25 km/jam 

o Volume pada kapasitas 
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ITP 
Karakteristik Operasi Terkait 

Arteri Primer Kolektor Primer Arteri / Kolektor Sekunder 

F 

o kondisi arus tertahan 

o  kecepatan lalu lintas < 50 

km/jam 

o  volume dibawah 2000 smp 

per jam 

o arus tertahan, kondisi 

terhambat (congested) 

o  Kecepatan lalu lintas < 50 

km/jam 

o Arus tertahan, macet 

o Kecepatan perjalanan rata-

rata < 15 km/jam 

o V/C ratio permintaan 

melebihi 1 

 

 

3.2  Tingkat Pelayanan Pada Persimpangan 

Tingkat pelayanan pada persimpangan dibedakan antara simpang bersinyal dan simpang tak 

bersinyal.  

3.2.1  Simpang bersinyal 

Pada simpang bersinyal, nilai tingkat pelayanan berdasarkan nilai tundaan rata-rata simpang 

dan derajat kejenuhan (DS) dari DS terbesar antara semua lengan. Interpretasi dari penilaian 

tersebut seperti pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2   Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) pada Simpang Bersinyal (APILL) 

Tingkat Pelayanan 

Tundaan Rata-rata 

(detik per kendaraan) 

Permenhub. No. PM 

96 Tahun 2015 

Permenhub. No. KM 

14 Tahun 2006 

Derajat Kejenuhan 

(DS) 

 

Permenhub. No. 

KM 14 Tahun 2006 

A ≤ 5,0 0,0 

B 5,10 - 15,0 ≤ 0,1 

C 15,1 - 25,0 ≤ 0,3 

D 25,1 - 40,0 ≤ 0,7 

E 40,1 - 60,0 ≤ 1,0 

F > 60 NA 

 

Selain nilai tundaan rata-rata dan DS yang harus dipertimbangkan berdasarkan MKJI 1997 

adalah: 

1. Waktu hijau setiap lengan tidak boleh kurang dari 10 detik, dalam pekerjaan 

menggunakan program KAJI nilai yang kurang akan menyesuaikan sendirinya. 

2. Cycle time (waktu siklus) sesuai dengan tipe pengaturan seperti Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3   Waktu Siklus yang Layak (MKJI, 1997) 

Tipe Pengaturan 
Waktu Siklus 

(detik) 

2-fase 

3-fase 

4-fase 

40 – 80 

50 – 100 

80 – 130 

Nilai-nilai yang lebih rendah dipakai untuk simpang dengan lebar jalan <10 m, nilai yang 

lebih tinggi untuk jalan yang lehih lebar. Waktu siklus lebih rendah dari nilai yang 

disarankan, akan menyebabkan kesulitan bagi para pejalan kaki untuk menyeberang 

jalan. Waktu siklus yang melebihi 130 detik harus dihindari kecuali pada kasus sangat 

khusus (simpang sangat besar), karena hal ini sering kali menyebabkan kerugian dalam 

kapasitas keseluruhan. 

3.2.1  Simpang tak bersinyal (simpang prioritas) 

Tingkat pelayanan simpang tak bersinyal mengacu kepada tingkat pelayanan ruas jalan 

terutama pada jalan mayornya. Nilai yang digunakan sebagai indikator kinerja dari simpang 

tak bersinyal adalah: 

1. Nilai Derajat kejenuhan (DS) simpang tidak boleh lebih dari 0,80 (HCM, 1985). 

Berdasarkan MKJI 1997 karena risiko penutupan simpang oleh kendaraan yang 

berpotongan dari berbagai arah, disarankan untuk menghindari nilai DS > 0,75 selama 

jam puncak pada semua tipe simpang tak bersinyal. 

2. Kinerja berdasarkan tundaan rata-rata simpang untuk persimpangan prioritas ”STOP” 

seperti pada  Tabel 3.4.  

Tabel 3.4   Persimpangan prioritas ”STOP” (Permenhub. No. KM 14 Tahun 2006) 

Tingkat Pelayanan 
Rata-rata Tundaan Berhenti 

(detik/perkendaraan) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

< 5 

5 – 10 

11 – 20 

21 – 30 

31 – 45 

> 45 

 

3. Tundaan rata-rata lalulintas sebaiknya tidak lebih dari 10 det/smp. 
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4. Peluang antrian rata-rata (QP) sebaiknya tidak lebih dari 35%. 

5. Rasio arus jalan minor (Pmi) berdasarkan empirical base antara 0,15 – 0,50. 

 

3.3  Jalinan dan bundaran 

Penilaian kinerja bundaran hampir sama dengan kinerja simpang tak bersinyal. Bedanya pada 

bundaran tidak mengkategorikan tingkat pelayanan dalam 6 (enam) ITP. Nilai yang 

digunakan sebagai indikator kinerja dari bundaran adalah: 

1. Derajat kejenuhan (DSr) bundaran yaitu tidak boleh lebih dari 0,80 (HCM, 1985). 

Berdasarkan MKJI 1997 karena risiko penutupan bundaran oleh kendaraan yang 

berpotongan dari berbagai arah, disarankan untuk menghindari nilai DS > 0,75 selama 

jam puncak. Antrian pada daerah keluar bundaran yang menutup daerah sirkulasi arus 

juga penting untuk dihindari. 

2. Tundaan rata-rata lalulintas sebaiknya tidak lebih dari 10 det/smp. 

3. Peluang antrian (QP) rata-rata sebaiknya tidak lebih dari 35%. 
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