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Abstrak.Transjakartamerupakansaranaangkutanumummassal yang berada di DKI
Jakarta danpertama kali ada di Indonesia denganmoda bus dimanakendaraan akan
berjalan
pada
lintasan
khusus
yang
berada
di
sisikananjalan.Transjakartamerupakansarana yang cukupdiminatiolehmasyarakat
Indonesia
karenalebihcepat,
aman,
dannyaman.Tujuandaritugasakhiriniuntukmengetahui efektifkah transjakarta sebagai
moda transportasi yang banyak diminati masyarakat dan pengaruhnya terhadap
kemacetan
di
Ibukota
Jakarta.
Untuk
menganalisa
variabel
kinerjapadalalulintasjalankoridor 1 Blok M - Kota dibantu dengan Manual Kapasitas
Jalan Indonesia ( MKJI ) 1997.Pada pendekatan MKJI,variabelnya adalah ukuran
kota, arah arus, volume dan kecepatan Sedangkan untuk analisa responden
transjakarta Khususnya untuk koridor 1 Blok M- Kota dilakukan dengan pembagian
kusionerpadaduatitikhalteyaitupadahalte Masjid AgungdanhalteSarina. Dari hasil yang
didapatuntuklalulintasjalan MH.Thamrinyaitu memiliki nilai derajat kejenuhan lebih
besar dari o,8 yaitu 1,44 sehingga tingkat pelayanannya D dengan kecepatan <21
km/jam pada hari jumat waktu sibuk pulang kerja (16:00 – 20:00), bus transjakarta
dioperasikan setengah dari jumlah yang seharusnya dioperasikan yaitu pada hari senin
(05:00-06:00)15 bus dari 30 bus yang harus beroperasi, menyebabkan pada jam
tersebut penumpang transjakarta berdesak – desakan dalam satu bus yang kapasitas
maksimumnya hanya 160 orang, karena penumpang telah menunggu selama 15 menit
atau lebih, sehingga transjakarta koridor 1 Blok M – Kota masih belum efektif.
Kata Kunci:Transjakarta, Kemacetan, efektif

1. Pendahuluan
Sistemtransportasimerupakansal
ahsatuterpentingdalampekembangan
suatu
Negara
yang
majumelihatpadatingginyatingkatper
tumbuhanpendudukkota
Jakarta
akanpelayananmodatransportasidara
t
yang
cepat,amandannyaman.Pelaksanaans
uatu
system
transportasiakanmendukungsuatuper
gerakanmanusia
yang
menjadikebutuhanutama
agar
lebihmudahberpindahtempatdarisuat
utempat
yang
menjaditarikandanbalikan.
Selainpada
system
transportasihal
yang
perludiperhatikanjugaadalaharuslalu
lintas
yang
merupakansuatufenomena
yang
kompleks.Masalahlalulintasperkotaa
nsaatinitelahmenjadimasalahutama
yang sulitdipecahkan di kotakotabesarseperti
di
Jabodetabek.SistemPengontrolanlalu
lintasadalahpengaturanberupalarang
anatauperintah,makasemakinbesar
pula
kebutuhanakanprasaranalalulintas
yang harusdipenuhi.
Dengantingkatpenduduk yang
padatkiniIbukota
Jakarta
mendapatmasalah-masalahsosial
yang
amatseriusantarabanyaknyapengang
guran, tingginyatingkatkemiskinan,
tingginyaangkakejahatan/kriminalita
s,
selainitumasalahtatakotadanruangter
bukahijau
yang

difungsikanmenjadipemukimandanl
ahanbisnissehinggamengakibatkanp
enyempitanaksesjalandankemacetan
menjadipemandangansehari
–
haridariwajahJakarta,keadaaninidipe
rparahpadasaatmusimpenghujantiba
genangan
air
bahkanbanjirsudahmelandasebagian
besarJakarta.OlehkarenaituPemprov
DKI
Jakarta
berupayakerasmenanganisatupersatu
masalahtersebutdiantaranyamemban
gunsaranadanprasaranaterpadu yang
diharapkandapatmemecahkansedikit
permasalahan Jakarta.
2. Tujuan Penelitian
Tujuandaritugasakhiriniuntukme
ngetahuiapakahtransjakartaefektifseb
agaimodatransportasi
yang
banyakdiminatidanmerupakantranspo
rtasimassal
yang
dapatmengurangikemacetan
di
Ibukota.
3. MetodologiPenelitian

Gambar1 : Flow chart TugasAkhir

Penulis melakukan penelitian ini
selama lima minggu pada koridor 1
Blok M – Kota diamati yaitu arus
lalulintas ke arah Blok M dan
Lalulintas arah Kota, dua minggu
digunakan
untuk
pembagian
kuesioner di halte masjid agung dan
di halte sarina. Untuk arus
lalulintasnya
maka
digunakan
metode perhitungan Manual Count
dari acuan Manual Kapasitas Jalan
Indonesia (MKJI) tahun 1997,
sedangakan untuk kusionernya
digunakananalisis
pada
perencanaan transportasi. Setelah
penelitian lapangan dilakukan maka
penulis melakukan perhitungan dari
data – data lapangan yang
berhubungan dengan Tugas Akhir
ini yaitu :
 Volume Lalu lintas pada jalan
koridor 1 Blok M – Kota
 Operasional transjakarta pada
koridor 1 Blok M - Kota
 Waktu Tempuh Transjakarta
pada koridor 1 Blok M - Kota
 Analisa Jumlah penumpang
transjakarta Koridor 1 Blok M
- Kota
 Analisa sistem transit
 Responden transjakarta
AnalisaKinerjaLaluLintasIndikat
orkinerja
yang
dimaksuddisiniadalahperbandingan
volume dengankapasitas( V/C ratio ),
kecepatandankepadatanlalulintassepa
njangjalankoridor 1 Blok M - Kota.
Tigakarakteristikinikemudian
di
pakaiuntukmencaritingkatpelayanan(
level
of
service
)
untukjalantersebut.Selainitu indicator

kinerja
yang
lainadalahanalisarespondendanpengg
unatransjakarta.
Kapasitas ruas jalan adalah arus
lalu lintas maksimum yang melintasi
suatu penampang ruas jalan yang
dapat dipertahankan per satuan
waktu (jam) dalam kondisi tertentu
(geometrik, komposisi, dan distribusi
arus lalu lintas, serta faktor
lingkungan). Kapasitas dinyatakan
dalam satuan mobil penumpang
(smp). Untuk jalan 2 lajur 2 arah,
kapasitas ditentukan untuk arus 2
arah (kombinasi 2 arah), akan tetapi
untuk jalan dengan banyak lajur, arus
dipisahkan per arah dan kapasitas
ditentukan per lajur.Jenis kapasitas
jalan dibedakan menurut keperluan
penggunaannya sebagai berikut :
a.

b.

Kapasitasdasar,
adalahjumlahkendaraanmaksimu
m
yang
dapatmelintasi
suatupenampangruasjalanselama
1
(satu)
jam
dalamkeadaanjalandan
lalulintasmendekati ideal yang
dapatdicapai.
Kapasitaspraktis,
adalahjumlahmaksimumkendara
an
yang
dapatmelintasisuatupenampangja
lanselama
1
(satu)
jam
dalamkeadaanjalandanlalulintas
yang
berlakusedemikianrupasehingga
kepadatanlalulintas
yang
bersangkutanmengakibatkan
kelambatan,
bahaya,
dangangangguan
–
gangguankelancaranlalulintas

yang masihdalambatas yang
ditetapkan.
Kapasitas
yang
mungkin,
adalahjumlahmaksimumkendaraan
yang
melintasisuatupenampangjalanselam
a
1
(satu)
jam
dalamkeadaanjalandanlalulintas yang
sedangberlakupadajalantersebut.
Untukmenentukankapasitasjalanperk
otaandipergunakanperhitungan :

Grafik4.1
:
volume
lalulintasjalanSisingamangarajaarah
blok m
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Tabel
1
PerhitunganKapasitas
N
o
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2
3
4
5
6

Paramete
r

Parameter
Tabel4.2
:
volume
lalulintasjalanSisingamangarajaarah
kota

Keterangan

C

kapasitassesungguhnya (smp/jam)

Co

kapasitasdasaruntukkondisitertentu/idea
l (smp/jam)

FCw

faktor penyesuaian lebar jalan

FCsp

faktor penyesuaian pemisah
(hanya untuk jalan tak terbagi)

FCsf

faktor penyesuaian hambatan samping
dan bahu jalan/kerb

FCcs

faktorpenyesuaianukurankota,
ukuranjumlahpendudukkotatersebut

arah

4. Analisa data danPerhitungan
4.1 Volume lalulintas
a. JalanSisingamangaraja

Grafik4.2
:
volume
lalulintasjalanSisingamangarajaarahko
ta

Tabel4.1 : volume
lalulintasjalanSisingamangarajaarah
blok m

b. Jalan MH Thamrin

Tabel4.3
:
volume
lalulintasjalanSarinaarahblok m

Grafik4.3
:
volume
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Tabel4.4
:
lalulintasjalanSarinaarahkota

Grafik4.4
:
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b. Operasional bus
transjakartahaltesarina
Tabel 4.5
arahblok m

:

operasional

bus

Tabel 4.6
arahkota

:

operasional

bus

volume

4.2 Operasional
busdanjumlahpenumpang
a. Operasional bus
transjakartahalte masjid agung

5. Kesimpulan
Berdasarkanpenelitian
mengenai efektifitas transjakarta
dalam mengurangi kemacetan di
Ibukota
dapat
disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Kondisiaruslalulintas pada jalan
rute koridor 1 Blok M – Kota
dengan hasil kapasitas dan
parameter – parameter yang
digunakanmemperoleh
hasil
hitungan yang menunjukanjalan
Sisingamangarajatidakjenuh,
karenanilai
v/c
yang
terbesaradalah
0,70padaharijumatwaktusibukpula
ngkerja ( 16:00 – 20:00),
sehinggakapasitasjalanbaikdiseba
bkanhambatan
yang
adapadatingkatpelayananjalanadal
ahpadalampulalulintas / trafic
lightdandiberlakukankebijakantrh
ee in one. Sedangkanpadajalan
MH Thamrinjenuh, karenanilai
v/c yang terbesaradalah 1,44
padaharijumatwaktusibukberangk
atdanpulangkerja (05:00 -09:00
dan
16:00
–
20:00),sehinggakapasitasjalanburu
kmengakibatkan jalan tersebut
terjadi kemacetan atau kepadatan
lalulintas, dimanakebijakan three
in one hanyaberlakupadawaktu
07:00-10:00 dan 16:00-19:00.
2. Operasional
bus
transjakarta
koridor 1 Blok M – Kota yang
dinilai
kurangefektifkarenadari

data
survei
bus
yang
beroperasihanyasetengahdari bus
yang
seharusnyadioperasikanyaitupada
harisenin (05:00–06:00) hanya 15
bus
dari
30
bus
yang
harusdioperasikan,
sedangkanpadawaktu
(18:0019:00) 30 bus dari 46 bus yang
harusdioperasikan.
3. Waktu tempuh bus transjakarta
untuk arah ke Blok M, waktu
maksimum perjalanannya yaitu
56;49 menit sedangkan untuk arah
ke Kota maksimum perjalanannya
yaitu
55;19,
menunjukan
perjalanan yang ditempuh lebih
cepatdansatu
kali
perjalanan
dibandingkan dengan angkutan
umum lainnya yang perlu waktu
tempuh yang lebih lamadandua
kali perjalanan.
4. Denganpengoperasian bus yang
belumefektif,
mengakibatkanpenumpangmenun
ggusekitar 15 menitataulebih,
sehinggapadawaktusibukkeberang
katandanpulangkerjapenumpangh
arusberdesak – desakandalamsatu
bus
yangtelahmelebihikapasitasmaksi
mumnyayaituhanya 160 orang.
5. Responden
penumpang
transjakarta banyak memberikan
alasan menggunakan transjakarta
karena lebih cepat,aman,nyaman
dan relatif ekonomis untuk sekali
perjalanan dengan jarak yang
cukup panjang yaitu 12,9 Km,
dilihat dari responden yang
banyak memilih perjalanan sekitar
30 – 1 jam, kondisi halte dan bus

yang baik, serta kaeamanan
yangbanyakmenilai baik.
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