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PENGARUH ADANYA PUSAT PERBELANJAAN TERHADAP KARAKTERISTIK LALULINTAS 

Dewi Yuniar 1>, Iphan F. Radam 2', Rosehan Anwar 2l ABSTRA.K Kawasan pusar 

perbelanjaan Dura Mall Banjarmasin berada pada persimpangan Jalan A. Yani KM 2 dan 

Jalan Simpang Ulin Banjarmasin yang memiliki aksesbilitas yang tinggi dan mempunyai 

akses pintu masuk- keluar yang langsung menuju jalan sehingga menyebabkan 

merging. weaving dan u-turn yang mempengaruhi karateristik lalulintas dan 

menurunkan kinerja jalan terselntt.  

 

Penelitian ini bertujuan rmtuk mendapatkan karakreristik lalu lintas dan kinerja jalan 

pada saat sebelum dan sesudah Duta Mall beroperasi pada lokasi pengamatan sebe/um 

u-turn. sebelum dan sesudah pinru masuk Duta Mall sena pengaruh Duta Mallterhadap 

karalaeristik lalulint as dan kinerja jalan . Hasil penelit ian adalah model persamaan 

terbaik pada saat sebelum dan sesudah beroperasinya pusat perbelanjaan 

menggunakan greenberg dengan karakteristik sebelum pusat perbelanjaan beroperasi 

pada area sebelum u-turn yait u kecepatan maksimum (Smax) sebesar 240.96 smp/jam.  

 

Volume maksimum (Fe) sebesar 1798 smp/jam, pada area sebelum pintu masuk pusat 

perbelanjaan Smax sebesar 187.82 kmljam, Fe sebesar 1601 smpljam dan pada area 

sebelum pintu masuk pusat perbelanjaan Smax sebesar 264.61 km!jam, Fc sebesar /852 

smpljam . Sedangkan karakteristik sesudah pusat perbelanjaan beroperasi pada area 

sebelum u-turn yaitu Smax sebesar 103.2  

 

3 km!jam, Fe sebesar 2561 smp/jam, pada area sesudah pintu masuk pusat perbelanjaan 

Smax sebesar 102.63 km/jam. Fe sebesar 2335 smp,: ;am dan pada area sesudah pintu 

masuk Duta Mall yaitu Sma-c sebesar 108.56 kmljam, Fe sebesar 2338 smp1] am. 

Tingkat peloyananjalan sebelum pusat perbelanjaan berope.rasi pada semua area 



adalah C {arus stabil.  

 

tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan serta pengemudi dibatasi dalam 

memilih kecepatan) dan saat sesudah pusat perbelanjaan beroperasi pada semua area 

adalah D (arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan dan VIC masih 

dapat ditolerir). Sehingga terjadi perubahan karakteristik pada saat sebelum dan 

sesudah Duta Mall beroperasi yaitu sebelum u- turn terjadi peruba!wn kenaikan Fe 

29.79%, kenaikan kepadatan maksimum (Dmax) 77.78% dan penurunan Smax 57.16%: 

pada area sebelum pintu masuk pusat perbelanjaan rerjadi kenaikan Smax 31.43%, 

kenaikan Dmax 61.01% dan penurunan Smax 45.36%, sedangkan sesudah pintu masuk 

pusat perbelanjaan terjadi kenaikan Smax 20.78% , kenaikan Dmax 22.82% dan 

penurunan Smax 58.97%.  

 

Kat a kimci: pengaruh , pusat perbe/anjaan, karakteristik 1-' Dosen Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Balikpapan 2' Dosen Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas 

Lambung mangkurat PENDAHULUAN Kawasan pusat perbelanjaan Duta Mall 

Banjannasin terletak pada persimpangan Jalan A. Yani KM. 2 dan Jalan Simpang Ulin 

Banjannasin yang memiliki aksesibilitas tinggi dan merupakan kawasan mall yang sangat 

strategls dan satu-sarunya mall yang berada di Banjam1asin yang menjadi pusat 

perbelanjaan sekaligus hiburan dan rekreasi. sehingga menyebabkan bangkitan dan 

tarikan orang, barang dan jasa yang san gat besar.  

 

Pada awalnya kawasan Jl. A. Yani KM. 2 Banjannasin merupakan zona pennukiman, 

seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kawasan tersebut berubah 

menjadi salah satu lokasi perdagangan. terutama adanya Duta Mall Banjarmasin.  

 

Berdasarkan dari perubahan tersebut maka pergerakan lalu Jintas mengalami perubahan 

, seperti pada saat hari dan jam sibuk pada ruas jalan tersebut sehingga mengalami 

pembebanan lalu lintas dari kawasan pemukiman itu sendiri ditambah dari zona lainnya 

seperti tujuan berbelanja, hiburan, ketja dan sekolah. Sedangkan kapasitas jalan tersebut 

tidak mengalami perubahan/tetap.  

 

Kawasan Duta Mall ini mempunyai akses pinnt masuk-keluar yang langsung menuju 

jalan sehingga menyebabkan merging/penggabungan dengan arus utama. 

weaving/jalinan yang tetjadi apabila kendaraan yang baru menggabung bennaksud 

untuk memisahkan diri dalam jarak yang sangar dekat dan u-turn sehingga sering 

menyebabkan konflik pada jalan. bahkan kemacetan. Pada hari dan jam sibuk.  

 

arus lalu lintas pada kawasan ini macet, sehingga akan menghambat kelancaran ants 

lalulintas, mengurangi kecepatan lalulintas, menyebabkan tundaan arus Jalulintas 



bahkan bisa sangat membahayakan bagi pengguna jalan itu sendiri. sebesar 1990 

smp/jarn. Sedangkan pada Gambar 3 terlihat bahwa volume lalulintas rata-rata pada 

area sebelum pintu masuk sebesar 1948 smp/jam dan pada Gambar 4 terlihat bahwa 

volume Jalulintas rata-rata pada area sesudah pintu masuk sebesar 2051 smp/jam.  

 

Hal 1m memperlihatkan bahwa volume lalulintas rata- rata yang terbesar teljadi pada 

area sesudah pintu masuk Duta Mall dan pada hari Minggu. Data volume lalulintas 

tersebut dapat digunakan karena mempunyai pola volume lalulintas yang seragam dan 

tidak teljadi perubahan yang signifikan baik hari kerja maupun bukan hari kerja.  

 

Data Kecepatan lalolintas Hasil analisis data kecepatan lalulintas pada ruas jalan dapat 

dilihat pada Gambar 5 dan 6: Gambar 6 Kecepatan lalulintas sebelum pintu masuk Duta 

Mall Pada Gambar 5 menunjukkan kecepatan lalulintas rata-rata pada area sebelum 

u-turn sebesar 28,40 km/jam. Sedangkan pada Gambar 6 menunjukkan kecepatan 

lalulintas rata-rata pada area sebelum pintu masuk sebesar 25,70 km/jam Hal ini 

memperlihatkan bahwa kecepatan lalulintas rata-rata yang tertinggi te~jadi pada area 

sebelum u-tum.  

 

Selanjutnya data dianalisis untuk mendapatkan nilai parameter dari ketiga model yaitu 

model Greenberg dengan menggunakan Jficrosoft E1.:cel. Data dianalisis dengan 

pertimbangan korelasi yang dihasilkan oleh hubungan kepadatan (D) dan kecepatan (S) 

serta nilai variabel bebas yang realistis. Nilai korelasi yang dipertimbangkan adalah nilai 

yang menggambarkan hubungan antara variabel adalah kuat (> 0,599) dan nilai variabel 

bebas (x) pada kondisi y=O adalah realistis. Hasil model persamaan hubungan S-D dan 

korelasi • pada ruas Jl. A. Yani KM.  

 

2 Banjarmasin pada saat sebelum Duta Mall beroperasi dijabarkan pada Gambar 7, 8 

dan 9 sebagai berikut: 5000 ~00 .· I ::: ~ 3000 .· 2$DO -· 2000 .l ....... -------- - - .. . y• - 1 

.14-0b ·••.s-&1 Gam bar 8 - Hubungan Kecepatan vs. Kepadatan Area sebelum u-tum 

GAAF« KECEPA TAflll \a.KEPAOA TA .. .. -~9182...: ... ~ _ 723 •5oo ~ ~ -0 . 7063 2500 

2000 ...:... ~--- --------- --- _,.... .. , __ _ ___ _ _ _ _ _ _ ___ ____ _ 35.00 "0 .00 •s.oo sooo 

K£:CIEPATA.N  

 

Gambar 9 Hubungan Kecepatan vs. Kepadatan Area sebelum pintu masuk Duta Mall 

Hasil model persamaan hubungan S-D dan korelasi pada ruas Jl. A. Yani KM. 2 - 

Banjarmasin pada saat sesudah Duta Mall beroperasi dijabarkan pada Gam bar I 0 dan I 

I berikut - I l I_ 40, li y = .0 .1917x + 43 .B1 5; R'=OID12 j I y = · 17 .385l.J(x) + 11l2.ei i! 20 

4 c .. 15 4 .. ' a. 10 ~ 8 5 ~ j 0 ; ~= 0.954S i ,. = 51.oroe= ~ R 2 =0 .  

 

~ ! i i i L-----~------~-------------- ~ I ~ 2 4 Kep:>dnn {smp.'km) ! - 



L---------------~--~--------~ Gam bar I 0 Hubungan Kecepatan vs. Kepadatan Area 

sebelum u-tzn ·n . c 20 . • ~ iO 0 y z -Q 17Z'x + 42.331 y = - ~~100 . R~~%~.<UJa . R2= 

0 .9372 1 u+-----~----~~----~----~ ~~ Kep;oe~;tan (smplkm J 1QJ Gambar 11 

Hubungan Kecepatan vs. Kepadatan -' --- --l..-1 •• ~ _ ; _..._, ~-- .. 1· n .. +- ).A'-11 I Tabel 

I Model persamaan Terbaik Kecepatan-Kepadatan dan korelasi pada area sebelum 

u-turn. area sebelum dan area sesudah · masuk Outa Mall B.  

 

Sumber : Data primer pe-nelitian (2009) Hubungan antara kecepatan dan kepadatan 

dalam bentuk persamaan Tinier yaitu y = a + bx dapat dihat pada contoh basil analisis 

hubungan antara kecepatan dan kepadatan untuk model Greenberg adalah sebagai 

berikut: y=a+bln (x) diubah menjadi persamaan s = Sc .In Dj D dengan y = S, a = Sc In 

Dj = 240,96 km/jam; -b = Sc = -53,319; Dj = 4,5192 smplkm; x = D f ]-r:· .. I- / ; \\ l t ' I • I 

; I . I • .  

 

• I ~= j --= ;---·· · ·~ --A~• , . I ~ ; • ~ 1 I , I I • 4 I - -- - - - '- -- ---- - - - -- -- • , I ' . -- -- 

bar 12 Hubungan Greenberg F, S, D sebeltun Duta Mall beroperasi sebelum u-turn I. : 

/;'- " .. ~ \ i - -f : \ !· -~~ : \ ~ - ' ~ I \ 1 .. I '" · . : ""~ l ·r ---: ------·- ---- _:I! l . ..... ! • # • 1 I . 

r~ : ~ - -- - --~ ----- - -- -I - - _, .. .................... .._~ ,. ..._~ 13 Hubungan Greenberg F.  

 

S, D sebelum beroperasi sebelum pintu masuk 0.9334 0.7114 0.7617 0.8728 0.8723 

0.9340 0.9548 0.9771 0.9524 0.9159 t"" I"' i .. I • ! • I W - .. .......... ~ .................. Gambar 14 

Hubungan Greenberg F. S, D sebelum beroperasi sesudah pintu masuk Dari Gambar 12 

pada area sebelum u- turn didapat nilai Smax sebesar 240,96 km/jam dan Fe sebesar 

1798 smp(jam.  

 

Oari Gambar 13 pada area sebelum pintu masuk Duta Mall didapat nilai Smax sebesar 

187,82 km/jam dan Fe sebesar 1601 smp/jam. Dari Gambar 14 pada area sesudah pintu 

masuk Duta Mall didapat Smax sebesar 264,61 km/jaml dan Fe sebesar 1852 smp/jam . 

Nilai Fe yang didapat juga menggambarkan terhadap nilai kapasitas jalan (C) tersebut.  

 

Dari model persamaan pada Tabel 1 kolom sesudah Duta Mall beroperasi, dapat dibuat 

grafik hubungan antar karakteristik arus lalulintas pada area sebelum u-turn, area 

sebelum dan sesudah pintu masuk Duta Mall. Oari Gambar 15 dan 16 sebelum u-turn 

didapat nilai Smax sebesar 103,23 km/jam dan Fe sebesar 2561 smp/jam, sebelum pintu 

masuk didapat niliai Smax sebesar 108,56 km/jam dan Fr C:P~'.:Ir ')"l"l< <->YO .. I:n~ 

Gambar 15 Hubungan Greenberg F, S. D sesudah Duta ~tall beroperasi sebelum u-turn 

""'- t :i I • -·r ~ ~ r ......._...........  

 

.......~ Gambar 16 Hubungan Greenberg F. S. D sesudah Duta Mall beroperasi sebelum 

pintu masuk Tabel 2 lndeks Tingkat pelayanan area sebelum u-turn, sebelum dan 



sesudah pintu masuk Duta Mall Lok.asi Penga:rn.atan OFF PEAK P..r ea sebelurn turn u- 

V rata-rata .J>.re a sebelum pint u masuk "\_T rata-rata D u ta J: -A:all P.J  

 

e a se suda hpintu V rata-rata mas uk Duta Mall ON PEAK/ .J>.re a sebelum u- V 

rata-rata turn .Are a sebelum pint u masuk V rata-rata Dut a Mall .l>.re a sesu da hpintu 

V rata-rata ma s u k D•.1ta 1-A:all - - Su.nb e r : D&.t<L pnrner penehuen (2009) 

Menurut Peraturan Menhub No. KM 14 tahun 2006 bahwa '1ingkat pelayanan yang 

diinginkan pada ruas jalan pada sistem jaringan jalan primer sesuai dengan fungsinya 

untuk jalan arteri dan kolektor primer.  

 

tingkat pela: anan minimal B, dan menittiau hasil pada Tabel 2, maka ruas jalan yang 

ditinjau belum memenuhi tingkat pelayanan yang diinginkan baik sebelum dan sesudah 

Duta Mall beroperasi, yang mengalami penurunan dari C ke D. Pola Perger.1kan Arus 

Hasil analisis pola pergerakan lalulintas pada ruas jalan yang dUadikan sebagai objek 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 17. v c V/C ITP ~ 1663 0.649 c 1591 2561 0 .6 2 1 c 

1622 0 .6 3 3 c 2124 0.829 D 2021 2561 0 .789 D 2048 0 .800 D a u-tum weaving i!U 

DM=W Gambar 17 Pola pergerakan dalam % Pada Gambar 17 terlihat pola pergerakan 

a:- .  

 

yang tertinggi adalah u-tum akibat perputa:: kendaraan normal dengan rata-rata 199 

smp. : 3. (39.28% dari total pergerakan ar- Dari Gam bar 1 7 tersebut dibuat persamaan 

menggunakan perangkat lunak Jficrosoji Ex:ce/ der _:_ hasil pada Tabel 3 sebagai 

berikut: r;'sudah asuk Mall arus· · denga:- 1 Tabel 3 Hubungan pola pergerakan dengan 

karakteristik lalulintas No -:' HublJn&an · : _ ; Pola pergerakan r.iengan kecepatan 

lalulintas Y= 50.9129-0 . 02135 W- 0.8548 Berbanding 0.007065 M -0.07171 U (kuat) 

terbahk Po l.a pergerakan 2 dengan volume lalu lintas Y- 1464.63- 0.188 W- 1.5472 M- 

1.484 U 0,529 (sedang) Berbanding terbalik Pol a pergerakan 3 dengan kepadatan lalu 

lintas Y= 3.357 + 0.1429 Vv + 0.8290 Eerbanding 0.0251 M- 0.2002 U (kuat) Lurus 

Sumber : D ata pn:r.er peneliti&n (2009) Dari Gambar 18-20 dapat dilihat bahv.-a pola 

pergerakan arus se5udah beroperasi pada lokasi sebelum u-tum mempunyai hubungan 

yang kuat dengan kecepatan lalulintas (0, 70- 1 ,00) dan u-turn normal mempunyai 

hubungan yang paling kuat dengan kecepatan lalulintas rata-rata daripada weaving dan 

merging yaitu dengan r = 0,8150.  

 

Dari Gambar 21 - 23 dapat dilihat bahwa pola pergerakan arus pada lokasi sebelum 

pintu masuk Duta mall mempunyai hubungan yang rendah sampai sedang dengan 

volume lalulinta5 (0,20-0,69) dan merging mempunyai hubungan yang paling tinggi 

dengan volume lalulintas rata-rata daripada weaving dan u-tum yaitu dengan r = 

0,5692. Sernakin besar \Oiurne pola pergerakan arus maka semakin kecil volume 

lalulintas (berbanding terbalik).  



 

Sedangkan pada Gambar 24 - 26 dapat dilihat bahwa pola pergerakan 2 00 0 l ' ,:r---... I 

1 500 l _ 1 • ·~ ..E. 1 1)Q Q --; I + ~ 17 \ ~ 5 00 l ~\ o.! ~ 0 50 100 0 5 0 100 1 50 I SO 0 

arus sesudah pintu rnasuk Duta mall mempunyai hubungan yang sedang sampai kuat 

dengan kepadatan lalulintas (0.40-1.00) dan u-turn mempunyai hubungan yang paling 

tinggi dengan kepadatan lalulintas rata-rata daripada weaving dan merging yaitu 

dengan r = 0.7324.  

 

Sernakin besar volume pola pergerakan arus maka semakin besar pula kepadatan yang 

terjadi (berbanding lurus). PEMBAHASAN Analisis dampak lalu lintas akibat dari adanya 

pusat perbelanjaan diukur berdasarkan sebelurn dan sesudah Duta Mall beropera5i. Dari 

hasil analisis data dapat dilihat pengaruh pusat perbelanjaan terhadap karakieristik 

lalulinta5 pada 3 (tiga) area yang dibedakan pada saat sebelum Duta Mall beroperasi 

dan sesudah Duta Mall beroperasi berikut: 0 500 1000 1500 2000 Volurne fs;nlpljan1) 

Gambar 18 Perbandingan hubungan karateristik lalulintas pada saat sebelum Duta Mall 

beroperasi pada area sebelum u-tum.  

 

sebelum dan sesudah pintu masuk Duta Mall Keterangan: - Area sebelum u-turn - Area 

sebelum pintu masuk OM Area sesudah pintu masuk DM --· I Dan Garitbai 18 terliliat 

bahwa volume dan kecepatan lalulintas ·area sesudah pinto . masuk Duta Mall pada saat 

sebelurn Duta Mall beroperasi lebih besar dengan Fmax sebesar 1852 smp0am ; Smax 

sebesar 264;61 dari pada area sebelum u-turn dan sebelum pinto masuk Duta mall, hal 

ini dikarenakan volume lalulintas area sesudah pinto masuk Duta mall berasal dari area 

sebelum pinto masuk Duta mall ditambah arus dari belokan Jalan Simpang Ulin dan Dari 

basil analisis data dapat dilihat pengaruh pusat perbelanjaan terhadap karal'teristik 

lalulintas pada 3 (tiga) area yang T 'a: E ~ .. e = c; > -r c::- E o!!- Iii 10 f ""' ::IUU U 250 0 

200 0 150 0 100 0 50 0 0 25 0 20 0 15 0 10 0 5 0 0 0 0 1 00 200 300 .coo 1 00 200 3 0 0 

.coo Kepadatan (sn1p/l<rn) 500 510 volume cepat rnenurun akibat adanya u-tum yang 

tidak begitu jauh serta volume Jalulintas - masih dianggap normal/tidak padat Pada ! 

Gambar 19 terlihat bahwa pada area sesudah pinto masuk Duta mall pada saat Duta 

Mall beroperasi terjadi volume Jalulintas yang lebih besar, sebesar Fmax sebesar 2561 

smp0am dan pada area sesudah pinto masuk Duta Mall se.  

 

besar Smax sebesar 264,61 kffi0am- dibedakan pada saat sebelurn dan sesudah 

berciperasinya Duta Mall berikut: 250 200 150 100 50 0 0 1000 2000 3000 Volume 

(smp/jam) Gam bar 19 Perbandingan hubungan karateristik lalulintas saat sebelum dan 

sesudah Duta Mall beroperasi pada area sebelum u-tum =·1 e 2500 - .. 2000 - / = .,._ 

1500 (\ ~ • E 1000 ~ , ~ > ~ · ~ ~ 1 ~ · ~ ) 100 200 300 400 5 00 ~$0 = e 200 . .. 200 

-==- E ~ 150 150 ~ ,00 100 2- ¥ 50 50 :..:  

 



0 0 0 100 200 300 400 500 0 500 1000 1500 2000 2SOO 3UXl Kepadatan (smp/km) 

Volume (smp/ jam) Gambar 20 Perbandingan hubungan karateristik lalulintas saat 

sebelum dan sesudah Duta Mall beroperasi pada area sebelurn pintu rnasuk pusat 

perbelanjaan a u-turn ' lalulintas Pada I sesudah 1 uta Mall I lne lebih 1 ~ ~dan 1 trta 

Mall I sesudah 1 Mall 1 Mall 3000 -2500 E 'i:2000 ~1500 - E 1000 ::. 0 :> '500 0 0 300 ~ 

250 '=' 2DO E ~ c:: 150 .. ~ ~ 100 ¥ 50 ::.::: 0 0 100 200 300 \ "100 200 300 Kepa.d&ta.n 

(s"'plk"') 400 300 250 200 150 100 ~ 1--=;::=:::!::::'~~~~~~~~~ 0 500 1000 , 500 2000 

2500 3000 Volun1• (smplja.n.)  

 

Gam bar 2 I Perbandingan hubungan karateristik lalulintas saat sebelum dan sesudah 

Duta Mall beroperasi pada area sesudah pintu masuk pusat perbelanjaan Keterangan 

Sebelum beroperasinya Duta Mall Sesudah beroperasniya Duta Mall Dari Gam bar 19 - 2 

I dapat dilihat bahv.a adanya Duta Mall yang telah beroperasi berpengaruh terhadap 

arus lalulintas , dapat ditunjukkan dengan adanya penurunan kecepatan dan 

peningkatan volume lalulintas serta kepadatan lalulintas dibandingkan sebelum Duta 

Mall beroperasi. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel4 sebagai berikut: Tabel4 

Kinelja Jl. A.Yani Km 2 Banjarmasin pada 3 (tiga) area dan pada saat sebelum dan 

sesudah Duta Mall beroperasi t-fo • . ~ .. yane; · ditanje.u .I· ' F :max . . I ( sm.pli e.ttL) ·• 1 

Area seloebo.- u.-DU'W Sebel u zn Dute. Mall 1798 beropere.si Sesud.o.b Dute. Mall 

2.561 b e ropere.si Perubahan (off-on) Te<je.di kenaiken s"'besar 29 .79% 2 Area 

seloel•""- pix-t• -asuk. Du.-ta 1\i:all. Sebe1 u m Dute. Mall 1601 b e roperasi 

SesudahDut.a  

 

Mall 2335 b er opera"i Perub ah an (off-on) Terjadi kenaiken sebesar 31 . 43% 3 Area 

s~ukpi.n:tu. -asuk Du-ta Mall Sebe1 u m Dute.Mall 1852 b e roperasi Sesudm Dute. Mall 

2338 b e ropere.si Perubahan (off-on) Te<je.dikenaiken sebesar 20.78% .. &>m.ber Data 

pnmer penelitien (2009) Dari Tabel 4 terlihat bahwa perubahan antara sebelum dan 

sesudah Duta Mall beroperasi pada area sebelum u-hmz teljadi kenaikan volume 

lalulintas maksimum sebesar 29.79%, kenaikan kepadatan sebesar 77,78% dan teljadi 

penurunan kecepatan lalulintas sebesar 57.16%.  

 

Sedangkan perubahan antara sebelum dan I D ttULX I ··. s ttUI.X I.Ketc: I "901) I 

(Ku>Fj8.2ll) ., . 90 240.96 405 103 .23 Terje.di T e<j e.di kene.ikan penurunan s"'bes...-77 

.78% sebesar 57 .16% 142 .7 187.82 366 102.63 Te<je.di Terjadi ken&ikan penurunen 

sebesar61 .01% sebesar 45 . ~6% 260 .88 264 .61 338 187 .82 .56 Terjadi 

Terje.dikene.ikan penurunsn sebese.r 22 .82% sebesar 5897% sesudah Duta Mall 

beroperasi pada area sebelum pintu masuk Duta Mall teljadi kenaikan volume lalulintas 

maksimum sebesar 31,43%, kenaikan kepadatan sebesar 61.0 I% dan teljadi penurunan 

kecepatan lalulintas sebesar 45,36%.  

 



Pada perubahan antara sebelum dan sesudab Duta Mall beroperasi pada area sesudah 

pintu masuk Duta Mall terjadi kenaikan volume 1alulintas maksimum sebesar 20, 7SO/o, 

kenaikan kepadatan sebesar 22,82% dan terjadi penurunan kecepatan lalulintas sebesar 

58,97%. Pada Gambar 22 titik nol berada tepat pada pertengahan pusat perbelanjaan 

dan dapat ditarik garis sesuai dengan jarak pengamatan untuk memperkirakan nilai 

selisih kapasitas antara sebelum dan sesudah Duta Mall beroperasi sebagai berikut: · 

Tabel 5 Selisih kapasitas dengan jarak pengamatan No SeJisih b:pasitas Jarak (!o;ljam)' .· 

. ~ . . (m) 0 11453) Sebthl:l: pintu r=uk 2 !SJ !120 3) D M B.J (?5 3) 4 :2JO ;Q65} 5 ;:flO T 

epat p ~ ro m asuk D M 6 770 4Ui75 Ses .v.hl pmtu masuk DM 7 0 !3: 33 5 Sumber : 

Data primer penelitian (2009) 1500 (!50) 100 Gambar .,.,  

 

Model persamaan hubungan kecepatan dengan jarak pengamatan KESIMPULAN I . 

Karakteristik sebelum pusat perbelanjaan beroperasi pada area sebelum u~rurn yaitu 

Smax sebesar 240,96 km(iam, Fe sebesar 17 98 smp ~ am, pada area sebelum pintu 

masuk pusat perbelanjaan Smar sebesar I 87.82 km/jam, Fe sebesar 160 I smp/jam dan 

pada area sebelum pintu masuk pusat perbelanjaan Smax sebesar 264,61 km/jam, Fe 

sebesar 1852 smp/jam.  

 

Sedangkan karakteristik sesudah pusat perbelanjaan beroperasi pada area sebelum 

u-turn yaitu Smax sebesar 103,23 km/jam, Fe sebesar masuk pusat perbelanjaan Smax 

sere 102 ,63 kmljam, Fe sebesar 2335 smp/j; dan pada area sesudah pintu masuk Dt Mall 

yaitu Smax sebesar 1 08,56 km/jam, sebesar 2338 smp~am 2. Tingkat pelayanan jalan 

sebelum pu perbelanjaan beroperasi pada semua ru adalah C. dan sesudah pusat 

perbelanja beroperasi pada semua area adalah D. 3.  

 

Terjadi perubahan karak1:eristik pada s; sebelurn dan sesudah Duta Mall beroper yaitu 

pada area sebelum u-turn terj; perubahan kenaikan Fe 29,79%, kenaik Dmax 77,78% dan 

penurunan Smax 57.16 pada area sebelum pintu rnasuk pu perbelanjaan terjadi 

kenaikan Fe 31,43 . kenaikan Dmax 61,0 I% dan penurunan Sn. 45,36%, sedangkan pada 

area sesudah pi1 masuk pusat perbelanjaan terjadi kenai~ Fe 20,78%. kenaikan Dmax 

22,82% c penurunan Smax 58,97%.  
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