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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Perlintasan Sebidang Jalan dengan jalan Rel 

 Perlintasan kereta api adalah persilangan antara jalur kereta api dengan jalan, 

baik jalan raya ataupun jalan kecil lainnya. Persilangan bisa terdapat di pedesaan 

ataupun perkotaan. Perlintasan terdiri dari perlintasan sebidang dan perlintasan tak 

sebidang. Perlintasan tak sebidang adalah persilangan antara jalur kereta api dengan 

jalan raya yang tidak pada satu bidang, misal dengan flyover atau underpass (Purnomo, 

A., 2012).  

Perlintasan sebidang adalah persilangan antara jalur kereta dengan jalan raya 

pada satu bidang, yaitu di atas tanah. Persilangan ini banyak terdapat di pedesaan yang 

arus lalu lintas pada jalan tersebut masih relatif jarang.  

Persyaratan pembangunan perlintasan sebidang antara lain:  

1. Permukaan jalan tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah dengan kepala rel, dengan 

toleransi 0,5 cm.  

2. Terdapat permukaan dapat sepanjang 60 cm diukur dari sisi terluar jalan rel.  

3. Maksimum gradien untuk dilewati kendaraan dihitung dari titik tertinggi di kepala rel 

adalah:  

a. Sebesar 2% diukur dari sisi terluar permukaan datar sebagaimana dimaksud dalam 

butir 2 untuk jarak 9,4 meter. b. Sebesar 10% untuk 10 meter berikutnya dihitung 

dari titik terluar sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sebagai gradien peralihan. 

b. Sebesar 10% untuk 10 meter berikutnya dihitung dari titik terluar sebagaimana 

dimaksud dalam butir 1 sebagai gradien peralihan
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4. Lebar perlintasan untuk satu jalur maksimum 7 meter. 

5. Sudut perpotongan antara rel dengan jalan raya sekurang- kurangnya 90 derajat dan 

panjang jalan yang lurus minimal harus 150 meter dari jalan rel. 

6. Harus dilengkapi rel lawan atau konstruksi lain untuk tetap menjamin adanya alur 

untuk roda kereta. 

7. Ruas jalan yang dapat dibuat perlintasan sebidang antara jalan dengan jalan kereta api 

mempunyai persyaratan sebagai berikut:  

a. Jalan kelas III.  

b. Jalan sebanyak-banyaknya 2 lajur dan 2 arah.  

c. Tidak pada tikungan jalan dan atau alinement horizontal yang memiliki radius 

sekurang-urangnya 500 meter.  

d. Tingkat kelandaian kurang dari 5% dari titik terluar jalan rel.  

e. Memenuhi jarak pandang bebas. 

f. Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). 

Permasalahan yang tampak saat ini adalah walaupun sistem kontrol telah 

dioperasikan dengan benar, tapi bila volume kendaraan pada pendekat lintasan 

sedemikian besar maka akan menimbulkan panjang antrian yang cukup berarti. Hal 

ini lah yang mungkin bisa menjadi pemicu terciptanya gangguan transportasi lainnya. 

2.2.  Ekivalensi Mobil Penumpang 

Untuk mengukur suatu kapasitas jalan diperlukan arus lalu-lintas yang 

satuannya dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp). Setiap jenis kendaraan 

memiliki angka penyetara yang berbeda-beda dengan mobil penumpang yang biasa 
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disebut Ekivalensi Mobil Penumpang (emp). Ekivalensi mobil penumpang 

menyatakan tingkat gangguan yang ditimbulkan oleh mobil penumpang.  

Dalam MKJI (1997), defenisi satuan mobil penumpang dan ekivalensi mobil 

penumpang adalah sebagai berikut:  

a. Satuan Mobil Penumpang, yaitu satuan arus lalu lintas, dimana arus dari 

berbagai tipe kendaraan telah diubah menjadi kendaraan ringan (termasuk mobil 

penumpang) dengan menggunakan emp.  

b. Ekivalensi Mobil Penumpang, yaitu faktor konversi berbagai jenis kendaraan 

dibandingkan dengan mobil penumpang atau kendaraan ringan lainnya 

sehubungan dengan dampaknya pada perilaku lalulintas (untuk mobil penumpang 

dan kendaraan ringan lainnya, emp = 1). 

Menurut MKJI (1997), untuk jalan perkotaan, kendaraan pada arus lalu lintas dibagi 

dalam 3 tipe yaitu:  

a. Kendaraan ringan (LV) adalah kendaraan bermotor ber as dua dengan empat 

roda dan dengan jarak as 2,0 – 3,0 m (meliputi : mobil penumpang, oplet, mikro 

bis, pick-up dan truk kecil sesuai sistim klasifikasi Bina Marga).  

b. Kendaraan berat (HV) adalah kendaraan bermotor dengan lebih dari empat roda 

(meliputi: bis, trus 2as, truk 3as dan truk kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina 

Marga).  

c. Sepeda motor (MC) adalah kendaraan bermotor dengan dua atau tiga roda 

(meliputi: sepeda motor dan kendaraan roda tiga sesuai sistem klasifikasi Bina 

Marga).  
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2.3. Karakteristik Arus Lalu Lintas 

 Teori arus lalu lintas adalah suatu kajian tentang gerakan pengemudi dan 

kendaraan antara dua titik dan interaksi mereka membuat satu sama lain. Sayangnya, 

mempelajari arus lalu lintas sulit karena perilaku pengemudi adalah sesuatu yang 

tidak dapat diprediksi dengan pasti. Untungnya, pengemudi cenderung berperilaku 

dalam kisaran cukup konsisten dan, dengan demikian, aliran lalu lintas cenderung 

memiliki beberapa konsistensi yang wajar dan secara kasar dapat direpresentasikan 

secara matematis. Untuk lebih mewakili arus lalu lintas, hubungan telah dibuat antara 

tiga karakteristik utama: arus, kecepatan, kepadatan. Hubungan ini membantu dalam 

perencanaan, desain, dan operasi fasilitas jalan. 

2.3.1 Arus 

Arus adalah jumlah kendaraan yang melintas suatu titik pada suatu ruas jalan 

dalam waktu tertentu dengan membedakan arah dan lajur. Satuan arus adalah 

kendaraan/waktu atau smp/waktu. 

Arus lalu lintas terbentuk dari pergerakan individu pengendara dan kenderaan 

yang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya pada suatu ruas jalan 

dan lingkungannya. Karena kemampuan idividu pengemudi mempunyai sifat yang 

berbeda maka perilaku kenderaan arus lalu lintas tidak dapat diseragamkan lebih 

lanjut, arus lalu lintas akan mengalami perbedaan karakteristik akibat dari perilaku 

pengemudi atau kebiasaan pengemudi. Arus lalu lintas pada suatu ruas jalan 

karakteristiknya akan bervariasi baik berdasar lokasi maupun waktunya, oleh karena 

itu akan berpengaruh terhadap perilaku arus lalu lintas. 

2.3.2 Kecepatan 

Kecepatan  laju dari suatu pergerakan kendaraan dihitung dalam jarak 

persatuan waktu. 

Dirumuskan: V= 
𝑑

𝑡
  ..................................................................................................(2.1) 
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Keterangan: V : kecepatan (km/jam) 

D : jarak (km) 

t  : waktu (jam) 

Dalam suatu aliran lalu lintas yang bergerak setiap kendaraan mempunyai 

kecepatan yang berbeda sehingga aliran lalu lintas tidak mempunyai sifat kecepatan 

yag tunggal akan tetapi dalam bentuk distribusi kecepatan kendaraan individual. Dari 

distribusi kecepatan kendaraan secara diskrit, suatu nilai rata-rata atau tipikal 

digunakan untuk mengidentifikasikan aliran lalu lintas secara menyeluruh. 

       Ada dua jenis analisis kecepatan yang dipakai pada studi kecepatan arus lalu-

lintas yaitu: 

a. Time mean speed (TMS), yaitu rata-rata kecepatan dari seluruh kendaraan yang 

melewati suatu titik pada jalan selama periode waktu tertentu. 

b. Space mean speed (SMS), yaitu rata-rata kecepatan kendaraan yang menempati 

suatu segmen atau bagian jalan pada interval waktu tertentu. 

Terdapat 3 jenis klasifikasi utama kecepatan yang digunakan yaitu : 

a. Kecepatan setempat (Spot Speed), yaitu kecepatan kendaraan pada suatu saat 

diukur dari suatu tempat yang ditentukan. 

b. Kecepatan bergerak (Running Speed), yaitu kecepatan kendaraan rata-rata pada 

suatu jalur pada saat kendaraan bergerak (tidak termasuk waktu berhenti ) yang 

didapatkan dengan membagi panjang jalur yang ditempuh dengan waktu kendaraan 

bergerak menempuh jalur tersebut. 

c. Kecepatan perjalanan (Jeourney Speed), yaitu kecepatan efektif kendaraan yang 

sedang dalam perjalanan antara dua tempat, yang merupakan jarak antara dua tempat 

dibagi dengan lama waktu bagi kendaraan untuk menyelesaikan perjalanan antara dua 

tempat tersebut, dengan lama waktu ini mencakup setiap waktu berhenti yang 

ditimbulkan oleh hambatan lalu lintas. 
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Perbedaan analisis dari kedua jenis kecepatan di atas adalah bahwa TMS 

adalah pengukuran titik, sementara SMS pengukuran berkenaan dengan panjang jalan 

atau lajur. 

2.3.3 Kerapatan 

Kerapatan dapat didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menempati 

suatu panjang jalan atau lajur. Kerapatan sulit diukur secara langsung di lapangan, 

melainkan dihitung dari nilai kecepatan dan arus sebagai hubungan: 

V = Us   D .............................................. ..............................................................(2.2) 

Dengan : V adalah arus lalu lintas, Us adalah Space Mean Speed dan D adalah 

kerapatan. 

2.4  Hubungan Volume, Kecepatan dan Kepadatan 

Hubungan Volume, kecepatan, dan kepadatan digambatkan dalam grafik berikut: 

 

Gambar 2.1 Hubungan antara Arus, Kecepatan, dan Kerapatan 

Pada gambar tersebut dapat diterangkan bahwa: 

1. Pada kondisi kerapatan mendekati harga nol, arus lalu lintas juga mendekati harga 

nol, dengan asumsi seakan-akan tidak terdapat kendaraan  bergerak. Sedangkan 

kecepatannya akan mendekati kecepatan rata-rata pada kondisi arus bebas. 
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2. Apabila kerapatan naik dari angka nol, maka arus juga naik. Pada suatu kerapatan 

tertentu akan tercapai suatu titik di mana bertambahnya kerapatan akan membuat 

arus menjadi turun. 

3. Pada kondisi kerapatan mencapai kondisi maksimum atau disebut kerapatan 

kondisi jam (kerapatan jenuh) kecepatan perjalanan akan mendekati nilai nol, 

demikian puia arus lalu lintas akan mendekati harga nol karena tidak 

memungkinkan kendaraan untuk dapat bergerak lagi. 

4. Kondisi arus di bawah kapasitas dapat terjadi pada dua kondisi, yakni: 

a. Pada kecepatan tinggi dan kerapatan rendah (kondisi A). 

b. Pada kecepatan rendah dan kerapatan tinggi (kondisi B). 

2.4.1  Greenshield 

Menurut Tamin (2003), Greenshield merumuskan bahwa hubungan 

matermatis kecepatan-kepadatan diasumsikan linear, yang dinyatakan dengan 

persamaan : 

S = Sff - 
Sff

D𝑗
 . D .........................................................................................................(2.3) 

Selanjutnya, hubungan matematis antara Volume – Kepadatan (V-D) dapat 

diturunkan sebagai berikut : 

S = 
V

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

V

D
 = Sff - 

Sff

D𝑗
 . D .........................................................................................................(2.5) 

V = D . Sff - 
Sff

D𝑗
 . D2 .................................................................................................(2.6) 

 Persamaan (2.6) adalah persamaan yang menyatakan hubungan sistematis 

antara Volume - Kepadatan (V – D). Kondisi volume maksimum (Vm) bisa 

didapatkan pada saat kepadatan D = Dm. Nilai D = Dm bisa didapatkan melalui 

persamaan (2.7) dan (2.8). 
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∂V

∂V
 = Sff - 

2Sff

D𝑗
 . Dm = 0 .............................................................................................(2.7) 

Dm = 
D𝑗

2
 ....................................................................................................................(2.8) 

 Dengan memasukkan persamaan (2.8) ke persamaan (2.6), maka nilai Vm bisa 

didapat seperti terlihat dalam persamaan (2.9) dan (2.10). 

Vm = 
Dj .  Sff

2
 - 

Sff

Dj
 . 

(Dj)
2

4
 ..............................................................................................(2.9) 

Vm = 
Dj .  Sff

4
..............................................................................................................(2.10) 

Selanjutnya, hubungan matematis antara Volume – Kecepatan  (V-S) dapat 

diturunkan sebagai berikut : 

D = 
V

S
 ......................................................................................................................(2.11) 

S = Sff - 
Sff

D𝑗
 . 

V

S
 .........................................................................................................(2.12) 

Sff

D𝑗
 . 

V

S
 = Sff – S ........................................................................................................(2.13) 

V = Dj . S - 
D𝑗

Sff 
 . S2 ................................................................................................(2.14) 

Persamaan (2.14) adalah persamaan yang menyatakan hubungan sistematis 

antara Volume - Kecepatan (V – S). Kondisi volume maksimum (Vm) bisa didapatkan 

pada saat kecepaatan S = Sm. Nilai S = Sm bisa didapatkan melalui persamaan (2.15) 

dan (2.16). 

∂V

∂S
 = Dj - 

2Dj

Sff
 . S = 0 ..........................................................................................(2.15) 

Sm =  
Sff

2
 ............................................................................................................(2.16) 

Rangkuman persamaan yang dihasilkan model Greenshields: 

 



14 

 

                                                                                                 Institut Teknologi Nasional
   

Tabel 2.1 Rangkuman persamaan model Greenshields 

Hubungan Persamaan yang 

dihasilkan 

Hubungan Persamaan 

yang 

dihasilkan 

S – D S = Sff - 
Sff

D𝑗
 . D Vm Vm = 

Dj .  Sff

4
 

V – D V = D . Sff - 
Sff

D𝑗
 . D2 Sm Sm =  

Sff

2
 

V – S V = Dj . S - 
D𝑗

Sff 
 . S2 Dm Dm = 

D𝑗

2
 

2.5 Kapasitas 

Kapasitas merupakan suatu hal yang menggambarkan persediaan kemampuan 

jalan dalam mengakomodasi lalu lintas. Kondisi pelayanan jalan dikatakan telah 

mengalami masalah jika rasio antara volume dengan kapasitas telah melebihi satu, 

yang berarti bahwa jalan tersebut telah melayani lalu lintas di atas kemampuannya. 

Untuk menghitung kapasitas, digunakan persamaan sebagai berikut ini : 

C = Co x FCW x FCSP x FCSF x FCCS .....................................................................(2.54) 

Keterangan: 

C = kapasitas (smp/jam) 

 

Co = kapasitas dasar (smp/jam) 

 

FCW = faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 

 

FCSF = faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan / kereb  

FCCS = faktor penyesuian ukuran kota 

FCSP = faktor penyesuaian pemisah arah (hanya untuk jalan tak terbagi), 

bernilai 1,0 untuk jalan terbagi dan jalan jalan satu arah. 
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Tabel 2.2 Kapasitas Dasar (CO) 

Tipe jalan Kapasitas dasar (smp/jam) Catatan 

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 

 

Tabel 2.3 Faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas (FCW) 

 

Tipe jalan Lebar jalur lalu lintas efektif (WC) (m) FCW 

Empat-lajur terbagi atau Per lajur  

Jalan satu arah 3,00 0,92 
 

3,25 0,96 
 

3,50 1,00 
 

3,75 1,04 
 

4,00 1,08 

Empat lajur tak terbagi Per lajur  

 
3,00 0,91 

 
3,25 0,95 

 
3,50 1,00 

 
3,75 1,05 

 
4,00 1,09 

 Total dua arah  
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5 0,56 

 
6 0,87 

 
7 1,00 

Dua-lajur tak-terbagi   

 8 1,14 

 
9 1,25 

 
10 1,29 

 
11 1,34 

Tabel 2.4 Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota(FCCS) 

Ukuran kota (juta penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran 
kota 

< 0,1 0,86 

0,1-0,5 0,90 

0,5-1,0 0,94 

1,0-3,0 1,00 

> 3,0 1,04 

 

Tabel 2.5 Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping dan jarak kereb penghalang (FCSF) 

Tipe jalan Kelas 

hambatan 

samping 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan 
jarak 

 

kereb-penghalang FCSF 

Jarak : kereb penghalang 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 
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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 

 

2.6 Antrian 

Antrian terbentuk ketika permintaan melebihi kapasitas untuk suatu periode 

waktu atau pada suatu waktu tertentu antar kedatangan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan waktu pelayanan di suatu lokasi tertentu (setianingsih, 2007). 

Antrian dapat dibedakan atas antrian bergerak dan antrian berhenti. Contoh dari 

antrian adalah pada persimpangan, bottleneck pada jalan bebas hambatan, lokasi 

kecelakaan dan lokasi penggabungan arus.   

2.7 Shock Wave (Gelombang Kejut) 

Shock wave atau gelombang kejut dapat digambarkan sebagai gerakan pada 

arus lalu lintas akibat adanya perubahan nilai kerapatan dan arus lalu lintas. Apabila 

arus dan kerapatan relatif tinggi, titik pada saat kendaraan harus mengurangi 

kecepatannya ditandai dengan nyala sinyal rem, yang ternyata bahwa titik tersebut 

akan bergerak ke arah datangnya lalu lintas. Gerakan dari titik dimana sinyal rem 

menyala, relatif terhadap jalan adalah gerakan dari gelombang kejut. 

Tipe gelombang kejut dapat diklasifikasikan menjadi 6 tipe, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Gelombang Kejut Diam Depan (frontal stationary shock wave). 
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Jenis gelombang kejut ini terdapat pada lokasi penyempitan jalur dan 

menunjukkan bahwa pada lokasi tersebut arus lalu lintas melebihi kapasitas jalan. 

Kata “depan” menyatakan bahwa ini adalah bagian terdepan (ujung hilir) dari 

daerah kemacetan dengan kerapatan lebih rendah ke arah hilir dan lebih tinggi ke 

arah hulu. Sedangkan kata “diam” berarti bahwa gelombang kejut tersebut tetap 

lokasinya.Dengan demikian tidak berubah lokasinya oleh berjalannya waktu. 

b. Gelombang Kejut Bentukan Mundur (backward forming shock wave). 

Gelombang kejut ini terbentuk bila terjadi kemacetan dan menandakan tempat 

dalam daerah waktu dan ruang dimana kelebihan arus ditampung.Kata “mundur” 

berarti dengan berjalannya waktu, gelombang kejut bergerak kea rah belakang 

atau ke arah hulu yang berlawanan arah dengan lalu lintas.Istilah “bentukan” 

menyatakan dengan berjalannya waktu, kemacetan semakin meningkat secara 

bertahap ke arah hulu. Daerah waktu dan ruang yang sebelah kiri gelombang kejut 

ini mempunyai kerapatan lebih rendah dan yang ke kanan kerapatannya lebih 

tinggi. 

c. Gelombang Kejut Pemulihan Maju (foreward recovery shock wave). 

Gelombang kejut ini terbentuk ketika terjadi kemacetan sedangkan arus lalu lintas 

berkurang sehingga berada di bawah kapasitas penyempitannya sehingga panjang 

kemacetan bisa dikurangi. Kata “maju” berarti bahwa seiring  berjalannya waktu, 

gelombang kejut bergerak ke arah depan atau ke arah hilir yang searah dengan 

arus lalulintas. Kata “pemulihan” berarti bahwa seiring bertambahnya waktu, 

kondisi arus bebas (free-flow) terjadi secara bertahap pada daerah yang semakin 

jauh ke arah hilir.Daerah waktu dan ruang yang sebelah kiri gelombang kejut ini 

berkerapatan tinggi dan yang sebelah kanan berkerapatan lebih rendah. 

d. Gelombang Kejut Diam Belakang (rear stationary shock wave). 

Gelombang kejut ini terjadi ketika kedatangan lalu lintas sama dengan arus yang 

terjadi pada daerah kemacetan untuk beberapa periode waktu. Kata “belakang” 
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menyatakan bahwa pada bagian belakang daerah kemacetan mempunyai kerapatan 

tinggi pada arah hilir dan kerapatan rendah di arah hulu.Kata “diam” berarti bahwa 

gelombang kejut tidak berubah tempat selama beberapa periode waktu. 

e. Gelombang Kejut Mundur Pemulihan (backward recovery shock wave). 

Gelombang kejut tipe ini terbentuk ketika terjadi kemacetan dan kemudian terjadi 

peningkatan kapasitas jalan yang melebihi arus yang terjadi, sehingga kemacetan 

berangsur-angsur pulih hingga menjauhi dari awal lokasi kemacetan tersebut.Kata 

“mundur” berarti bahwa seiring berjalannya waktu, gelombang kejut bergerak ke 

belakang atau arah hulu yakni berlawanan dengan arah lalu lintas.Kata 

“pemulihan” menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu, kondisi arus bebas 

atau arus yang berkerapatan lebih rendah berkembang menjauh ke arah hulu dari 

lokasi awal.Daerah kemacetan berada di sebelah kiri dari gelombang kejut dan 

keadaan arus bebas atau arus berkerapatan lebih rendah berada si sebelah 

kanannya. 

f. Gelombang Kejut Maju Bentukan (foreward forming shock wave). 

Gelombang kejut ini jarang terjadi di tempat lain, kecuali di persimpangan 

berlampu lalu lintas. Pada saat mulainya nyala hijau arus lalu lintas di hilir garis 

henti persimpangan mulai meningkat, sehingga terbentuk gelombang kejut 

bentukan yang begerak searah dengan arus lalu lintas.Pada daerah waktu dan 

ruang, ke sebelah kiri gelombang kejut ini memiliki kerapatan yang lebih rendah 

dan ke kanan mempunyai kerapatan lebih tinggi. 

1.7.1 Gelombang Kejut Pada Perlintasan sebidang 

Fenomena terjadinya gelombang kejut pada perlintasan sebidang dimulai pada 

saat pintu perlintasan ditutup dimana antrian mulai terbentuk dan proses 

pemulihannya setelah pintu perlintasan dibuka. 
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2.7.2  Nilai Gelombang Kejut 

 

Gambar 2.2 Nilai gelombang kejut pada perlintasan sebidang ketika pintu perlintasan ditutup 

Berdasarkan gambar 2.2 dan 2.3 nilai gelombang kejut pada saat perlintasan ditutup 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada saat pintu perlintasan ditutup (t1), ada tiga gelombang kejut yang terbentuk, 

antara lain : 

 𝜔𝐷𝐴  = 
𝑉𝐴− 𝑉𝐷

𝐷𝐴− 𝐷𝐷
 = 𝑆𝐴........................................................................................(2.55) 

 𝜔𝐷𝐵  = 
𝑉𝐵− 𝑉𝐷

𝐷𝐵− 𝐷𝐷
 = 0 .........................................................................................(2.56) 

 𝜔𝐴𝐵 = 
𝑉𝐵− 𝑉𝐴

𝐷𝐵− 𝐷𝐴
 = - 

 𝑉𝐴

𝐷𝐵− 𝐷𝐴
...............................................................................(2.57) 

2. Arus lalu lintas dengan kondisi A, B dan D akan terjadi terus sampai dengan 

waktu t, di mana pada saat t2 pintu perlintasan akan terbuka, sehingga arus lalu lintas 

dengan kondisi baru akan terbentuk. Yaitu arus lalu lintas pada kondisi C  di mana 

arus akan meningkat dari 0 sampai jenuh. Ada 2 gelombang kejut yang terbentuk, 

yaitu : 

 𝜔𝐷𝐴  = 
𝑉𝐶− 𝑉𝐷

𝐷𝐶− 𝐷𝐷
 ...............................................................................................(2.58) 
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  𝜔𝐶𝐵  = 
𝑉𝐵− 𝑉𝐶

𝐷𝐵− 𝐷𝐶
 = - 

 𝑉𝐶

𝐷𝐵− 𝐷𝐶
 ..............................................................................(2.59) 

3. Arus lalu lintas dengan kondisi D,C,B dan A menerus terjadi sampai dengan 𝜔𝐴𝐵 

dan 𝜔𝐶𝐵  mencapai t3. Selang waktu antara t2 sampai t3 dapat dihitung dengan 

rumus: 

 𝑡3 - 𝑡2 = r . | 
𝜔𝐴𝐵

𝜔𝐶𝐵−𝜔𝐴𝐵
 |.......................................................................................(2.60) 

Dengan r adalah lamanya waktu pintu perlintasan ditutup, maka panjang antrian 

maksimum akan terjadi pada waktu t3, persamaannya adalah: 

 𝑄𝑀 = 
𝑟

3600
 . | 

𝜔𝐶𝐵.𝜔𝐴𝐵

𝜔𝐶𝐵−𝜔𝐴𝐵
 |......................................................................................(2.61) 

4. Pada kondisi t3, akan terbentuk satu gelombang kejut baru, yaitu: 

 𝜔𝐴𝐶  = 
𝑉𝐶− 𝑉𝐴

𝐷𝐶− 𝐷𝐴
.....................................................................................................(2.62) 

5. Selanjutnya untuk waktu penormalan yaitu selang waktu t2 sampai t4 dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus berikut:  

 𝑡4 - 𝑡2 = 
𝑟 .𝜔𝐴𝐵 

𝜔𝐶𝐵−𝜔𝐴𝐵
 | 

𝜔𝐶𝐵

𝜔𝐴𝐶
 + 1 |..............................................................................(2.63) 

6. Jumlah kendaraan yang mengalami antrian : 

N = ( r + 𝑡3−2) . 𝑉𝐴...........................................................................................(2.64) 

7. Untuk tundaan yang terjadi persamaannya adalah : 

 T = 
1

2
 . r . N .......................................................................................................(2.65) 

Ada 2 alasan dipergunakannya teori gelombang kejut untuk menghitung nilai 

tundaan pada saat penutupan pintu perlintasan saat kereta lewat, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan perhitungan dengan memperhatikan tiga aspek penting dalam lalu 

lintas yaitu kecepatan, arus dan kerapatan kendaraan. Lalu lintas mempunyai 

karakteristik satu dimensi menerus dan dikembangkan dengan prinsip aliran 

fluida. 
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2. Persimpangan sebidang jalan dan jalan rel menyebabkan terbentuknya 

gelombang kejut pada peton kendaraan ketika melalui perlintasan, karena 

kendaraan-kendaraan tersebut harus menurunkan kecepatan atau berhenti 

pada saat kereta lewat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat 

kerapatan yang merupakan karakteristik gelombang kejut. 

2.8 Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Metode Hasil Penelitian 

1 Rikki H 

Mallau 
Aplikasi 

Shock Wave 

Analysis dan 

Queueing 

Analysis 

untuk 

Menghitung 

Panjang 

Antrian pada 

Perlintasan 

Sebidang. 

Shock Wave 

Analysis dan 

Queueing 

Analysis. 

-Volume maksimum 

1494.8 smp/jam pukul 

17.00- 17.15WIB. 

Volume  1439.03 

smp/jam pukul 17.00-

17.15. Kecepatan rata-

rata ruang 37.78 km/jam 

pukul 08.45-09.00 WIB. 

Kerapatan 49.82 smp/km 

pukul 17.30-17.45. 

-Panjang antrian terbesar 

468.75m pukul 17.12. 
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2 Hartono Perlintasan 

kereta Api 

Sebidang Kota 

Cirebon 

Penelitian 

Deskriptif. 

Hasil survei frekuensi perjalanan 

kereta api di perlintasan sebidang 

Jl. Kartini Kota Cirebon dari pukul 

06.00 WIB s.d. 08.00 WIB 

berjumlah 9 kali penutupan, pukul 

11.00 WIB s.d. 13.00 WIB 

berjumlah 10 kali penutupan dan 

pukul 15.00 WIB s.d. 17.00 WIB 

berjumlah 6 kali penutupan, 

dengan demikian jumlah frekuensi 

perjalanan kereta api berjumlah 25 

(dua puluh lima) kali penutupan. 

Panjang antrian kendaraan pada 

perlintasan sebidang akibat 

penutupan perlintasasn sebidang 

di Jl. Kartini ke arah barat yang 

terpanjang pada saat peak siang 

yaitu pukul 12.12 WIB sebanyak 

135 kendaraan atau mencapai 125 

m, sedangkan ke arah timur pada 

peak siang yaitu pukul 12.37 WIB 

sebanyak 327 kendaraan atau 195 

m. 

 

 

Tabel 2.6 Penelitian Sebelumnya
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