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LAMPU  LALULINTAS
A. PENDAHULUAN
Tujuan pengaturan dengan lampu lalulintas:
1. menciptakan pergerakan dan hak berjalan secara 

bergantian dan teratur.
2. hirarki rute bisa dilaksanakan
3. pengaturan prioritas
4. menciptakan gap pada arus lalulintas yang padat 

untuk memberi hak berjalan arus lalulintas yang lain.
5. mengurangi kecelakaan dan kelambatan lalulintas
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6. memberikan mekanisme pengaturan lalulintas 
yang lebih efektif dan murah.

7. mengurangi tenaga polisi
8. memberikan rasa percaya kepada pengemudi 

bahwa hak berjalannya terjamin.
Jenis-jenis kontrol dengan lampu lalulintas:
1. terisolasi dan terkoordinasi
2. sistem waktu tetap (fixed-time system)
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Apabila perancangan dan pengoperasian tidak 
benar, maka akan menimbulkan:
1. terjadinya kelambatan (delay) yang tidak perlu,
2. delay yang tidak perlu menjadikan dilanggarnya 

lampu lalintas pengemudi,
3. meningkatnya kecelakaan (tabrakan)
4. kapasitas pertemuan jalan berkurang
5. kelambatan dan antrian kendaraan yang panjang 

merugikan pemakai jalan, memboroskan energi, 
meningkatkan polusi dan kebisingan.
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Keuntungan penerapan lampu lalulintas:
1. luas lahan yang dibutuhkan minimal,
2. koordinasi dengan pertemuan jalan lain mudah 

dan bisa diubah-ubah,
3. biaya relatif murah.
Kerugian penerapan lampu lalulintas:
1. pada tingkat arus rendah      ketertundaan >, 

resiko kecelakaan >, biaya tidak sebanding 
dengan manfaat,

2. kurang cocok untuk daerah luar kota.
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Dasar pertimbangan perlu atau tidaknya lampu 
lalulintas di pertemuan jalan:
1. Kecepatan atau kelambatan lalulintas.
2. Arus (volume) lalulintas (termasuk pejalan kaki)
3. Beberapa alternatif lain (prioritas, bundaran, 

pertemuan tidak sebidang)
4. kemungkinan koordinasi dengan lampu lalulintas lain

Urutan Nyala Lampu
Amerika dan Indonesia menganut urutan nyala lampu 
yang sama: merah-hijau-kuning (amber)-merah
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B. Peranan Sistem Lampu Lalulintas dalam 
Manajamen Sistem Transportasi

Sistem lampu lalulintas berfungsi untuk 
meningkatkan kualitas dan efisiensi pergerakan 
lalulintas.

C. Dasar-dasar Pengaturan dengan Lampu 
Lalulintas 

a. Prinsip Pengaturan
Lampu lalulintas bertujuan untuk mengurangi 
adanya konflik antara berbagai pergerakan 
lalulintas dengan cara memisahkan pergerakan 
tersebut dari segi ruang maupun waktu.
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Selain urutan lampu ada beberapa hal yang perlu 
dimengerti:

1. Arus: kelompok pergerakan lalulintas yang 
berhenti dan mulai berjalan bersama-sama.

2. stage: periode waktu yang memberi hak 
berjalan suatu arus (stream),

3. intergreen: all red: waktu yang berada di 
antara beberapa stage yang memberi 
kesempatan agar pertemuan jalan terbebas dari 
konflik.
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4. sequence: urutan-urutan hak berjalan suatu 
arus (stage) dalam satu siklus

5. waktu siklus: cycle time: panjang lokal dari 
sequence.

6. signal aspect: nyala (tanda) yang berlaku bagi 
pemakai jalan.

7. phase: sejumlah pergerakan yang dapat 
berlangsung secara simultan = urut-urutan hak 
berjalan yang diterima oleh sejumlah 
pergerakan.
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Utara

Barat     JALAN UTAMA     Timur

Selatan

Tata Letak Pertemuan Jalan
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Diagram Waktu-Jarak
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Tahapan perhitungan lampu lalulintas dengan 
metode Webster adalah:
1. tentukan banyaknya dan urutan stage
2. hitung rasio antara volume lalulintas dan arus jenuh (q/s) 

tiap pergerakan.
3. tentukan nilai q/s kritis (y) tiap stage
4. hitung Y = S y bila Y> 0,8 dilakukan perhitungan ulang 
5. hitung  L = S waktu hilang dalam waktu siklus

L = n x (lp-a) + n (l1+l2) ; n: jumlah stage
6. hitung waktu siklus optimal: 

)Y1(
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-
+
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7. pilih waktu siklus (C) antara 0,75 Co sampai 1,5 Co
8. hitung waktu hijau efektif total = Eg = C-L1

9. hitung waktu hijau efektif tiap stage  gi = (yi/Y) (C-L)
10.hitung waktu hijau aktual = g + l1 +l2 -a

Arus Jenuh dapat dipredikdikan dengan rumus:

dengan:
W = lebar efektif mulut jalan (m)
S = arus jenuh (smp/jam)

S = 525 W
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Arus Lalulintas Pada Waktu Hijau
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Persamaan di atas berlaku untuk lebar mulut jalan antara 
5-18 m, sedang untuk lebar jalan kurang dari 5 m adalah: 

Khusus untuk belok kanan, jari-jari tikungan 
mempengaruhi arus jenuh sehingga:

Sk1 = arus jenuh lalulintas belok kanan (1 lajur) smp/jam
Sk2 = arus jenuh lalulintas belok kanan (2 lajur) smp/jam
r    = jari-jari tikungan
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W (m) 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
S (smp/jam) 1850 1875 1975 2175 2550
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Contoh Perhitungan dengan Metode Webster

A. Pertemuan jalan dengan 4 buah mulut 
dengan 4 stage.

1. Dicoba untuk menjadikan 4 stage: Utara, Timur, 
Selatan dan Barat.

Pergerakan Volume Lalulintas 
q (smp/jam)

Arus Jenuh 
s (smp/jam)

Utara 500 3.000
Timur 700 4.000
Selatan 600 4.000
Barat 800 3.500
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2. Rasio antara q, s, y, dan Y dihitung dibawah ini:

3. Integreen periode= 4 detik
l1 + l2 = 2 detik
a = 3 detik = waktu kuning.
waktu hilang dalam waktu siklus = L
= {[4x(4-3)] + (4 x 2) = 12 detik

Pergerakan q/s y Y
Utara 0,167 0,167

0,721 < 0,8Timur 0,175 0,175
Selatan 0,150 0,150
Barat 0,229 0,229
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4. waktu siklus optimum (Co)
(1,5 x 12 + 5)/(1-0,721) = 82,44 detik

= 83 detik
5. waktu siklus dipilih antara 0,75 Co dan 1,50 Co, 

dipilih C= 90 detik.
6. Waktu hijau efektif total = C-L = 90 - 12 = 78 detik
7. Waktu hijau efektif setiap stage

Pergerakan Waktu Hijau Efektif
(detik)

Utara 18
Timur 19
Selatan 16
Barat 25
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8. Waktu hijau aktual = k = g + l1 + l2 - a

Pergerakan Waktu Hijau Aktual
(detik)

Utara 17
Timur 18
Selatan 15
Barat 24
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DIAGRAM PENGATURAN “PHASE”
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B. Pertemuan Jalan dengan 4 Buah Mulut, 3 
Stage

1. Volume dan arus jenuh di tiap mulut sama dengan 
contoh A, tetapi diatur menjadi 3 Stage (U-S, T, 
dan B)

2. Nilai q/s, y dan Y adalah:

Pergerakan q/s y Y
Utara 0,167

0,167
0,571 < 0,8

Selatan 0,150
Timur 0,175 0,175
Barat 0,229 0,229
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3).  L= 3 x (4 - 3) = 3 x 2 = 9 detik
4). Co= (1,5L+5)/(1-Y)

= (1,5 . 9 + 5)/(1 - 0,571)
= 43,12 ~ 43 detik

5). C dipilih 50 detik
6). Waktu hijau efektif total = C - L = 50 - 9 = 41 dt
7). Waktu hijau efektif dan waktu hijau aktual setiap 

stage

Stage g (detik) k (detik)
Utara-Selatan 12 11

Timur 13 12
Barat 16 15


