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ABSTRAK 

Bali merupakan daerah pariwisata yang sudah dikenal mancanegara. Salah satu daerah wisata yang 

paling disukai wisatawan adalah Kuta dengan panorama pantai pasir putihnya. Jumlah wisatawan 

yang berkunjung ke Kuta terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kunjungan wisatawan 

ini diikuti oleh kian padatnya ruas-ruas jalan di Kawasan Kuta. Kemacetan lalu lintas hampir setiap 

saat terjadi terutama pada saat jam puncak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

biaya kemacetan di Kawasan Kuta. Sebagai studi kasus dikaji ruas Jalan Kartika Plaza. Data Primer 

yang diperlukan dalam studi ini yaitu geometrik jalan, volume lalu lintas, waktu tempuh, hambatan 

samping dan harga komponen kendaraan. Data sekunder meliputi  jumlah penduduk dan PDRB 

yang dipoeroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Biaya kemacetan ditinjau dari nilai waktu 

dan Biaya Operasional Kendaraan. Dari hasil analisis diperoleh biaya akibat kemacetan lalu lintas 

untuk Jalan Kartika Plaza yang panjangnya 0,9 km sebesar Rp 285.624 per hari atau Rp. 

104.252.765 per tahun. 

 

Kata kunci: ruas jalan, kemacetan, biaya, nilai waktu, BOK   

1. PENDAHULUAN 

Bali merupakan daerah pariwisata yang sudah dikenal mancanegara. Salah satu daerah wisata yang paling disukai 

wisatawan adalah Kuta dengan panorama pantai pasir putihnya. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kuta terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kunjungan wisatawan ini diikuti oleh kian padatnya ruas-ruas jalan di 

Kawasan Kuta. Kemacetan lalu lintas hampir setiap saat terjadi terutama pada saat jam puncak. Jalan Kartika Plaza 

merupakan salah satu jalan kolektor sekunder yang terdapat di Kawasan Kuta, dimana pada jam-jam puncak sering 

terjadi tundaan lalu lintas. Hal ini diakibatkan karena di kawasan ini terdapat pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata 

Waterbom Bali, sekolah, hotel, restoran, serta toko-toko. Tundaan yang sering terjadi biasanya terjadi pada pagi hari 

saat jam berangkat sekolah dan kerja, maupun pada siang hari saat jam pulang sekolah dan istirahat kerja. Selain itu, 

tundaan juga sering pada sore hari saat jam pulang kerja dan saat adanya aktivitas pariwisata. 

 

Tundaan yang terjadi pada ruas jalan ini selain diakibatkan oleh lalu lintas yang padat juga diakibatkan karena 

adanya hambatan samping yaitu kendaraan parkir di pinggir jalan (on street parking) di sekitar toko-toko dan 

restoran yang terdapat pada kawasan ini sehingga mempersempit badan jalan. Hal ini terjadi karena kurangnya lahan 

parkir yang tersedia pada ruas jalan Kartika Plaza. Selain akibat parkir di pinggir jalan, tundaan juga diakibatkan 

karena digunakannya badan jalan oleh pejalan kaki yang menyeberang jalan. Tundaan lalu lintas di kawasan ini juga 

terjadi akibat adanya kendaraan pribadi dan taksi yang berhenti di pinggir jalan untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang, serta kendaraan yang keluar masuk tempat umum seperti perkantoran, restoran serta pusat perbelanjaan. 

Dengan kian bertambahnya volume lalu lintas dan adanya berbagai hambatan samping pada ruas jalan ini telah 

menyebabkan terjadinya tundaan perjalanan. 

 

Tundaan tersebut mengakibatkan adanya penurunan waktu tempuh pada ruas jalan, sehingga mempengaruhi nilai 

waktu dan biaya operasional kendaraan (BOK) yang melintas pada ruas jalan Kartika Plaza tersebut yang akan 

berdampak terhadap peningkatan biaya perjalanan akibat tundaan lalu lintas. Tujuan dari studi ini yaitu menganalisis 

kinerja ruas jalan Kartika Plaza dan besar biaya perjalanan akibat tundaan lalu lintas pada ruas jalan Kartika Plaza.  
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2. MATERI DAN METODE 

Kinerja jalan 
 

Kinerja jalan yang dikaji meliputi kapasitas, derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan jalan. Volume lalu lintas yaitu 

jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan pada periode waktu tertentu (Departemen PU, 1997). 

                                                                               Q   = 
T

n
                                                                                      (1) 

Dimana : 

Q = Volume lalu lintas (kendaraan/jam). 

n = Jumlah kendaraan (kendaraan).              

T = Interval waktu pengamatan (jam). 

 

Kapasitas jalan yaitu arus lalu lintas maksimum yang melalui suatu titik di jalan per satuan jam pada suatu kondisi 

(MKJI, 1997). 

 

                                                                    C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs                                                      (2) 

 

Dimana: 

C = Kapasitas aktual (smp/jam). 

Co = Kapasitas dasar (smp/jam). 

FCw = Faktor penyesuaian lebar jalan.   

FCsp = Faktor penyesuaian pemisah arah. 

FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping. 

FCcs = Faktor penyesuaian ukuran kota. 

 

Kecepatan arus bebas (FV) yaitu kecepatan pada tingkat arus nol atau kecepatan pengemudi tanpa dipengaruhi oleh 

kendaraan lainnya di jalan. 

 

                                                                  FV = (FVO + FVW) x FFVSF x FFVCS                                                   (3) 

 

Dimana: 

FV = kecepatan arus bebas (km/jam). 

FVo = kecepatan arus bebas dasar (km/jam). 

FVw = penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (km/jam). 

FFVSF = faktor penyesuaian kondisi hambatan samping. 

FFVCS = faktor penyesuaian ukuran kota. 

 

Derajat kejenuhan yaitu perbandingan arus dengan kapasitas yang dipakai dalam penentuan tingkat kinerja ruas 

jalan berdasarkan tundaan dan segmen jalan (MKJI, 1997). 

 

C

Q
DS                                                                                (4) 

Dimana: 

DS = Derajat kejenuhan 

Q = Arus lalu lintas (smp/jam) 

C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam) 

 

Kecepatan adalah nilai perubahan jarak dengan waktu, dimana kecepatan kendaraan diakibatkan oleh faktor 

manusia, kendaraan, prasarana, arus lalu lintas, kondisi cuaca dan lingkungan sekitarnya (MKJI, 1997). 

 

                                                                                       
TT

L
V                                                                                (5) 

Dimana: 

V = Kecepatan rata-rata (km/jam) 

L = Panjang segmen (km)  

TT = Waktu tempuh rata-rata (jam) 
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Tingkat pelayanan yaitu indikator yang menampilkan tingkat pelayanan ruas jalan, dengan menggunakan 

perbandingan antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan. Tingkat pelayanan dinyatakan dengan huruf A 

tingkat pelayanan tertinggi sampai F tingkat pelayanan terendah.   

 

Biaya perjalanan 

 
Nilai waktu yaitu nilai uang yang disediakan untuk menghemat satu unit waktu perjalanan. Nilai waktu relatif 

terhadap banyaknya pengeluaran konsumen (Tamin, 2000).  Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yaitu biaya yang 

terjadi dikarenakan dioperasikannya kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Biaya perjalanan 

akibat tundaan lalu lintas yaitu tambahan biaya akibat dari bertambahnya waktu perjalanan, yang diakibatkan karena 

volume kendaraan yang mendekati atau melebihi dari kapasitas pelayanan. Selisih biaya perjalanan aktual dan arus 

bebas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

                                                                      D = ∑Q x (Δt x (BOK + NW)                                                               (6) 

 

Dimana: 

D  = Selisih biaya perjalanan (Rp). 

Q = Volume waktu puncak (kend). 

Δ t = Selisih waktu (jam). 

BOK = Biaya Operasi Kendaraan (Rp/jam). 

NW = Nilai waktu perjalanan (Rp/jam). 

 

Tahapan penelitian dan lokasi studi 
 

Gambar 1 memperlihatkan tahapan penelitian dalam studi ini. Selanjutnya Gambar 2 menunjukkan lokasi studi di Jl. 

Kartika Plaza, Kuta-Bali. Survei yang dilakukan meliputi: inventarisasi jalan, volume lalu lintas, waktu tempuh, 

hambatan samping, tingkat isian penumpang, dan survei harga komponen BOK. Data jumlah penduduk dan PDRB 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian dan Lokasi Studi di Jl. Kartika Plaza, Kuta-Bali 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kinerja jalan 
 

Jalan Kartika Plaza Badung yang menjadi lokasi penelitian merupakan jalan dua lajur dua arah tak terbagi dengan 

fungsi jalan yaitu kolektor sekunder. Dimana lokasi penelitian Jalan Kartika Plaza Badung dibatasi dengan panjang 

jalan 900 m, lebar segmen jalan 6, serta lebar kereb 0,5 m. Dari hasil survei volume lalu lintas di lapangan, maka 

didapat kondisi arus lalu lintas selama 16 jam. Hasil analisis data volume jam puncak ditampilkan pada Tabel 1. 

Arus kendaraan terbesar didapat pada jam puncak sore dengan arus kendaraan sebesar 1.232,3 smp/jam. 

 

Tabel 1. Volume Lalu Lintas Pada Jam Puncak Pagi, Siang, dan Sore 

 

 

No 
Waktu Jam 

Komposisi  Lalu Lintas Total Volume Arus 

MC LV HV 
(kend/jam) (smp/jam) 

    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)+(5)+(6) (8) 

1 Jam Puncak Pagi 08.30 - 09.30 1.285 620 35 1.940 1.111,75 

2 Jam Puncak Siang 10.15 - 11.15 959 862 13 1.834 1.213,25 

3 Jam Puncak Sore 16.45 - 17.45 1.014 863 12 1.889 1.232,3 

 
Data waktu tempuh perjalanan diperoleh sehingga mendapatkan waktu perjalanan eksisting dengan menggunakan 

metode pengamat bergerak (moving observer). Setelah dilakukan analisis pada kedua arah, diperoleh data waktu 

tempuh perjalanan yang dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa waktu tempuh perjalanan ke 

arah utara lebih besar daripada waktu tempuh perjalanan ke arah selatan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya 

perbedaan hambatan samping yang terjadi pada tiap arah. Serta adanya perbedaan besar faktor pemisah arah pada 

lokasi penelitian. 

 

Tabel 2. Waktu Tempuh Perjalanan 

 

No Arah 

Jumlah 

Kendaraan 

Mendahului 

(A) 

(Kend) 

Jumlah 

Kendaraan 

Didahului 

(B) 

(Kend) 

Jumlah 

Kendaraan 

Berpapasan 

(x) 

(Kend) 

Waktu 

Perjalanan 

Bersama 

Arus 

(TW) 

(detik) 

Waktu 

Perjalanan 

Melawan 

Arus 

(TA) 

(detik) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Utara 6,875 0,125 110,375 227,375 222,375 

2 Selatan 7,625 0,125 123,5 222,375 227,375 

 

Kelas hambatan samping pada lokasi penelitian adalah tinggi. Kondisi tersebut dikarenakan jumlah berbobot 

kejadian per 200 m per jam (dua sisi) berada diantara 500-899. Lokasi penelitian terletak pada daerah komersial 

dengan aktifitas sisi jalan tinggi, dimana menggunakan kode hambatan samping H. Hasil survei tingkat isian 

penumpang dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Tingkat Isian Rata-Rata Penumpang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapasitas ruas Jalan Kartika Plaza sebesar 1.627,88 smp/jam dan volume lalu lintas sebesar 1.232,3 

smp/jam, sehingga 0,76. Kecepatan tempuh rata-rata sebesar 16,1 km/jam. Gambar 2 memperlihatkan 

bahwa tingkat pelayanan jalan berada pada level D. 

 

 

 
 

Gambar 2. Tingkat Pelayanan Jalan 

 

 

Analisis biaya perjalanan 

 
Dalam studi ini, nilai waktu penumpang rata–rata dihitung 50% dari pendapatan dan data dari PDRB menunjukkan 

pendapatan per kapita per satu orang penduduk dan tidak membedakan nilai waktu seseorang. PDRB Kabupaten 

Badung sebesar Rp. 20.988.078,- per kapita dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 15,76% per tahun. Hasil 

analisis perhitungan nilai waktu kendaraan yang melintas pada ruas jalan Kartika Plaza seperti diperlihatkan pada 

Tabel 4. Dari hasil analisis perhitungan nilai waktu kendaraan pada kecepatan aktual di ruas Jalan Kartika Plaza 

Badung maka diketahui nilai waktu kendaraan terbesar adalah kendaraan berat bus (HV) yaitu sebesar Rp. 1.562,78. 

 

Biaya operasional kendaraan (BOK) adalah biaya yang secara ekonomis terjadi dengan dioperasikannya suatu 

kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Pengertian biaya ekonomis di sini adalah biaya yang 

sebenarnya terjadi. Perhitungan biaya operasional kendaraan menggunakan 2 metode, yaitu Metode PCI (Pacific 

Consultant International) dan Metode DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan). Metode PCI untuk menghitung 

biaya operasional kendaraan ringan (LV) dan kendaraan berat (HV) sedangkan metode DLLAJ untuk menghitung 

biaya operasional kendaraan sepeda motor. 

 

 

 

No Jenis Kendaraan Rata – rata jumlah penumpang 

1 Kendaraan Berat Truk (HV) 2,3 

2 Kendaraan Berat Bus (HV) 11 

3 Kendaraan Ringan (LV) 2 

4 Sepeda motor 1,6 
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Tabel 4. Perhitungan Nilai Waktu Kendaraan Saat Terjadi Tundaan Lalu Lintas 

 

 
 

Untuk hasil analisis perhitungan biaya operasional kendaraan (BOK) untuk kendaraan ringan (LV) dan kendaraan 

berat (HV) dengan menggunakan kecepatan arus bebas yaitu 28,89 km/jam dapat dilihat pada Tabel 5, sedangkan 

untuk hasil analsis perhitungan biaya opersional kendaraan (BOK) untuk kendaraan ringan (LV) dan kendaraan 

berat (HV) dengan menggunakan kecepatan tempuh yaitu 16,1 km/jam dapat dilihat pada Tabel 6. Nilai BOK untuk 

sepeda motor diperoleh sebesar Rp. 164,4,- (dengan panjang perjalanan 0,9 km). 

 

Tabel 5. Biaya Operasional Kendaraan Pada Saat Tidak Terjadi Tundaan Lalu Lintas 

 

No Jenis Perhitungan 

Kend. Ringan 

(LV) 

(Rp) 

Kend. Berat 

Bus (HV) 

(Rp) 

Kend. Berat 

Truk (HV) 

(Rp) 

1 Pemakaian Bahan Bakar 772,577 2.069,548 2.028,239 

2 Pemakaian Minyak Pelumas (oli) 86,639 301,868 274,083 

3 Pemakaian Ban 90,789 236,662 263,33 

4 

Biaya Pemeliharaan : 
   

Suku cadang 1,168 3,752 5,366 

Montir 23,129 130,926 81,602 

5 Biaya Penyusutan / depresiasi 12,254 20,739 6,015 

6 Biaya asuransi 5,552 9,631 2,84 

Total 992,108 2.773,126 2.661,474 

 

 

No. 
Jenis 

Kendaraan 

Prediksi 

PDRB 

per Kapita 

(Rp) 

Asumsi 

Jam 

Kerja 

Setahun 

(jam) 

Pendapatan 

per Kapita 

per Jam 

Kerja (Rp) 

Jumlah 

Rata-Rata 

Penumpang 

Nilai 

Waktu 

Penumpang 

per Jam 

(Rp) 

Nilai 

Waktu 

Kendaraan 

per Jam 

(Rp) 

Nilai 

Waktu 

Kendaraan 

yang 

Melintas 

(Rp) 

1 2 3 4 
(5) = 

(3)/(4) 
6 

(7) = 

(5)x50% 

(8) = 

(6)x(7) 
9 

1 

Sepeda 

Motor 

(MC) 

24.295.810,95 2.112 11.503,69 1,6 5.751,85 9.202,96 227,31 

2 

Kendaraan 

Ringan 

(LV) 

24.295.810,95 2.112 11.503,69 2 5.751,85 11.503,69 284,14 

3 

Kendaraan 

Berat 

Bus (HV) 

24.295.810,95 2.112 11.503,69 11 5.751,85 63.270,34 1.562,78 

4 

Kendaraan 

Berat 

Truk (HV) 
24.295.810,95 2.112 11.503,69 2,3 5.751,85 13.329,25 326,76 
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Tabel 6. Biaya Operasional Kendaraan Pada Saat Terjadi Tundaan Lalu Lintas 

No Jenis Perhitungan 

Kend. Ringan 

(LV) 

(Rp) 

Kend. Berat 

Bus (HV) 

(Rp) 

Kend. Berat 

Truk (HV) 

(Rp) 

1 Pemakaian Bahan Bakar 1.063,96 2.939,518 2.903,215 

2 Pemakaian Minyak Pelumas (oli) 106,575 374,436 340,157 

3 Pemakaian Ban 41,931 129,955 129,014 

4 

Biaya Pemeliharaan : 
   

Suku cadang 1,039 2,7 4,739 

Montir 20,837 116,295 72,036 

5 Biaya Penyusutan / depresiasi 15,048 25,93 7,521 

6 Biaya asuransi 9,963 17,283 5,096 

Total 1.259,352 3.606,117 3.461,777 

 

Untuk hasil analisis biaya perjalanan akibat tundaan lalu lintas pada ruas Jalan Kartika Plaza dapat dilihat pada 

Tabel 7. Dari Tabel 7 dapat dilihat Kendaraan Ringan (LV) memiliki Biaya Perjalanan terbesar, hal ini disebabkan 

karena jumlah volume lalu lintas  kendaraan ringan lebih banyak dari jenis kendaraan lainnya. Walaupun sepeda 

motor memiliki volume lalu lintas terbanyak, tetapi dari segi penggunaan badan jalan, kendaraan ringan yang paling 

banyak menggunakan badan jalan dibandingkan sepeda motor. Selain itu juga, disebabkan oleh banyaknya jumlah 

penumpang yang mempengaruhi besar nilai waktu kendaraan ringan. 

 

Tabel 7. Biaya Perjalanan Akibat Tundaan Lalu Lintas pada ruas Jalan Kartika Plaza 

 

N

o 

Jenis 

Kendaraan 

Volume 

total pada 

jam 

puncak 

(kend)   

t1 

(Jam)  

BOK1 

(Rp)      

NW1 

(Rp) 

t0 

(jam) 

BOK0 

(Rp)  

NW0 

(Rp)  

Biaya 

Perjalanan 

(Rp/hari)                   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 
Sepeda Motor          

( MC ) 
3.983 0,0559 164,426 227,31 0,0312 126,594 0 71.488,117 

2 

Kendaraan 

Ringan            

( LV ) 

3.726 0,0559 1.259,352 284,14 0,0312 992,108 0 206.150,016 

3 

Kendaraan 

Berat Bus        

( HV ) 

35 0,0559 3.606,117 1.562,78 0,0312 2.773,126 0 7.084,693 

4 

Kendaraan 

Berat Truk       

( HV ) 

7 0,0559 3.461,777 326,76 0,0312 2.661,474 0 901,189 

Total Biaya Perjalanan Akibat Tundaan Lalu Lintas per hari (4,25 jam) (Rp/hari) 285.624 

Total Biaya Perjalanan Akibat Tundaan Lalu Lintas per jam (Rp/jam) 67.205 

Total Biaya Perjalanan Akibat Tundaan Lalu Lintas per tahun (Rp/Tahun) 104.252.765 
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4. KESIMPULAN 

Dari analisis data sepanjang ruas Jalan Kartika Plaza Badung mulai dari Persimpangan Jl. Kartika Plaza – Jl. Taman 

Sari sampai Persimpangan Jl. Kartika Plaza – Jl. Bakung Sari, diperoleh bahwa pada kondisi eksisting diketahui jam 

puncak tertinggi terjadi pada sore hari yaitu pada pukul 16.45 – 17.45 wita dengan volume lalu lintas sebesar 

1.232,3 smp/jam, kapasitas jalan sebesar 1.627,88 smp/jam, derajat kejenuhan sebesar 0,76 dengan tingkat 

pelayanan jalan D dan kecepatan tempuh sebesar 16,1 km/jam. Biaya perjalanan akibat tundaan lalu lintas pada ruas 

Jalan Kartika Plaza Badung didapat sebesar Rp 285.624 per hari atau Rp 104.252.765 per tahun dengan segmen 0,9 

km pada kondisi ekisting. Untuk mengatasi tundaan lalu lintas dan besarnya biaya akibat tundaan diperlukan 

peningkatan kapasitas jalan dengan cara mengurangi hambatan samping di ruas Jalan Kartika Plaza, menyediakan 

sistem angkutan umum yang baik dan membatasi pergerakan kendaraan bermotor pribadi. 
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