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ABSTRAK 
 

Kemacetan adalah masalah pelik yang banyak terjadi di kota-kota besar. 

Kemacetan terjadi tidak hanya di jalan arteri namun juga di jalan tol. Dampak dari 

kemacetan ini sangat luar biasa. Menurut data dari Bappenas, di wilayah 

Jabodetabek saja, nilai kerugian akibat kemacetan setiap tahun mencapai 65 Triliun. 

Selain itu menurut sebuah penelitian ditemukan fakta bahwa kemacetan juga akan 

meningkatkan risiko terkena gagal jantung, tekanan darah tinggi, dan penyakit 

arteri koroner. 

Sejak tahun 2017 Pemerintah melalui peraturan Menteri PUPR telah 

mewajibkan antrean pembayaran elektronik di jalan tol. Media yang digunakan 

adalah kartu tol elektronik. Dengan menggunakan media ini, kendaraan harus 

benar-benar berhenti pada Gardu Tol Otomatis untuk dapat melakukan tap kartu tol 

elektronik.  Namun waktu bacanya yang relatif lama sering kali justru menambah 

kemacetan. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem dengan aplikasi 

mobile berbasis GPS untuk mengurangi antrean pembayaran Tol di Gardu Tol 

Otomatis dengan simulasi menggunakan perangkat lunak Vissim. Dengan 

perangkat lunak Vissim dilakukan analisis terhadap enam skenario simulasi. Hasil 

simulasi menunjukan aplikasi mobile berbasis GPS telah berhasil mengurangi 

waktu antrean pembayaran tol. Pada skenario ideal antrean kendaraan kecil terjadi 

pengurangan rata-rata antrean sebesar 56,43%, pengurangan rata-rata tundaan 

sebesar 68,99%, pengurangan penggunaan bahan bakar sebesar 22,67% serta 

pengurangan gas buang CO2, NOx dan PM10 masing-masing sebesar 46,21%, 

64,39% dan 63,45%. 

 

 

Kata kunci: Kemacetan, Gardu Tol Otomatis, Kartu Tol Elektronik, Aplikasi 

mobile, GPS 
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ABSTRACT 
 

Congestion is a complicated problem that often occurs in big cities. 

Congestion occurs not only on arterial roads but also on toll roads. The impact of 

this traffic jam is extraordinary. According to data from Bappenas, in Jabodetabek 

alone, the value of losses due to congestion every year reaches 65 trillion. In 

addition, according to a study found the fact that congestion will also increase the 

risk of heart failure, high blood pressure, and coronary artery disease. 

Since 2017 the Government through the regulation of the Minister of 

PUPR has required electronic payment transactions on toll roads. The media used 

is an electronic toll card. By using this media, the vehicle must completely stop at 

the Automatic Toll Gate to be able to tap the electronic toll card. But the relatively 

long reading time often actually adds to the traffic jam. 

This study aims to create a system with a GPS-based mobile application to 

reduce the toll queue payment at the Automatic Toll Gate using simulations using 

Vissim software. With Vissim software, an analysis of six simulation scenarios was 

carried out. The simulation results show that a GPS-based mobile application has 

succeeded in reducing the toll payment queue time. In the ideal scenario of a small 

vehicle queue there is an average queue reduction of 56.43%, an average reduction 

of 68.99% delay, a reduction in fuel use by 22.67% and a reduction of CO2, NOx 

and PM10 exhaust gases respectively amounted to 46.21%, 64.39% and 63.45%. 

 

 

Keywords: Congestion, Automatic Toll Gate, Electronic Toll Card, Android 

Application, GPS. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemacetan adalah masalah pelik yang sering terjadi di kota besar. Kemacetan 

telah menimbulkan kerugian, baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi seperti 

masalah kesehatan dan tingginya tingkat depresi individu. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Thomas Munzel yang berasal 

dari University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, 

dihasilkan fakta bahwa kerap mengalami kemacetan akan meningkatkan risiko 

terkena gagal jantung, tekanan darah tinggi, dan penyakit arteri koroner. Hal ini 

disebabkan oleh tingginya tingkat stres yang didapatkan saat mengalami kemacetan 

(Münzel et al., 2018). 

Bappenas pada tahun 2018 menyampaikan hasil penelitiannya, bahwa 

kemacetan berkepanjangan di Jakarta menyebabkan berbagai kerugian yang 

nilainya berkisar Rp 65 triliun per tahun. Kerugian itu berupa pemborosan bahan 

bakar minyak (BBM), waktu kerja, kerugian angkutan barang, dan angkutan 

penumpang umum (Mirlanda, 2011). 

Dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan tol 

terutama di kota-kota besar dan juga tidak adanya pengaturan yang tegas terhadap 

kendaraan berat yang masuk ke jalan tol, ditambah dengan tata ruang yang kurang 

baik untuk fasilitas-fasilitas perekonomian seperti lokasi pelabuhan, kawasan 

industri, kawasan pergudangan dan lain-lain yang juga belum terintegrasi, akan 

menambah semakin macetnya jalan tol, terutama pada saat jam-jam sibuk seperti 

waktu berangkat kerja dan pulang kerja. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna tol, maka 

Pemerintah menerbitkan aturan yang bertujuan agar antrean tol menjadi lebih 

efektif, efisien, aman dan nyaman. Aturan tersebut mewajibkan pembayaran tol 

secara elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2017. Ketentuan ini 

diatur lewat Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017. (Simorangkir, 

2017). Dibandingkan dengan sistem pembayaran tol manual, sistem pembayaran 
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tol secara elektronik dengan tap kartu e-tol punya kelebihan karena pembayaran tol 

diproses secara cashless sehingga tidak perlu memikirkan uang kembalian. 

Corporate Secertary PT Jasa Marga (PERSERO) Tbk, M. Agus Setiawan 

menyampaikan bahwa kartu tol elektronik masih memerlukan waktu pembacaan 

sekitar 3-4 detik agar dapat diproses oleh alat pembaca. Namun masih ada pengguna 

jalan tol yang kurang sabar dalam men-tap kartu di alat pembaca, sehingga kartu 

tol elektronik justru lebih sulit dibaca (Ghozali, 2017). Selain itu karena waktu 

pembacaan yang relatif lama sehingga memaksa sopir kendaraan harus benar-benar 

berhenti untuk dapat melakukan tap kartu tol elektronik sehingga sering 

menimbulkan antrean yang panjang. 

Berdasarkan teori, antrean yang panjang dapat dikurangi dengan 

menambahkan titik layanan. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis melakukan 

analisis terhadap luaran simulasi antrean pembayaran tol dari perangkat lunak 

Vissim dengan menggunakan teori antrean. Dari penelitian sebelumnya didapatkan 

informasi bahwa aplikasi mobile berbasis GPS dapat melakukan proses read, create, 

update dan delete data dalam waktu yang singkat. Data posisi dari GPS yang dibaca 

oleh aplikasi mobile akan digunakan untuk menentukan posisi kendaraan. Geofence 

atau area yang ditandai secara virtual untuk merepresentasikan gerbang tol akan 

dibuat di dalam aplikasi mobile berbasis GPS ini. Transaksi pembayaran akan 

diproses ketika posisi kendaraan terbaca masuk pertama kali di dalam geofence 

tersebut. Hal ini dapat membuat transaksi pembayaran tol dapat diproses dalam 

waktu singkat tanpa kendaraan harus berhenti. Aplikasi mobile berbasis GPS dapat 

berfungsi sebagai titik pembayaran untuk masing-masing kendaraan. Dengan 

jumlah titik pembayaran sebanyak jumlah kendaraan maka antrean kendaraan dapat 

diminimalkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masih seringnya terjadi antrean pembayaran Tol di Gardu Tol Otomatis 

berdampak pada pemborosan bahan bakar minyak (BBM), waktu kerja dan masalah 

kesehatan. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu sistem dengan aplikasi mobile 

berbasis GPS untuk mengurangi antrean pembayaran Tol di Gardu Tol Otomatis 

dengan simulasi menggunakan perangkat lunak Vissim. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi terhadap hal-hal sebagai berikut: 

a. Jalan tol dan Gardu Tol Otomatis disimulasikan dengan suatu area yang 

didefinisikan oleh peneliti di aplikasi Vissim. 

b. Pada area sepanjang jalan tol diasumsikan tidak ada kendala jaringan internet 

dan kendala Sinyal GPS. 

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi antrean 

pembayaran Tol di Gardu Tol Otomatis dengan menjadikan aplikasi mobile 

berbasis GPS sebagai titik pembayaran tol bagi masing-masing kendaraan 

pengguna jalan tol. 

 

1.6 Kontribusi 

Kontribusi dari hasil penelitian ini adalah suatu metode pengurangan 

waktu antrean pembayaran tol dengan penambahan titik layanan sesuai jumlah 

kendaraan pengguna jalan tol. 
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5 

 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan dan dibahas secara singkat tentang gambaran 

umum yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi kajian pustaka dan dasar teori. 

Kajian Pustaka didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, selain 

itu dijelaskan pula beberapa dasar teori diantaranya kemacetan lalu lintas, jalan tol, 

gerbang tol, gardu tol, Geographic Information System, Global Positioning System, 

Android, Aplikasi Mobile, Apache Cordova, LAMP dan OpenStreetMap. 

 

2.1 Kajian Penelitian Terkait 

Penelitian sebelumnya sehingga mendorong untuk dilakukan penelitian ini 

antara lain : 

1. Penelitian dengan judul "Electronic Toll Collection System based on Global 

Positioning System Technology"(Lu, He dan Gao, 2010), Saijie Lu, Tiejun He 

dan Zhaohui Gao menggambarkan arsitektur sistem Electronic Toll Collection 

(ETC) berbasis GPS mencakup lima komponen utama yaitu On Board Unit 

(OBU), Sistem Penegakan, Pusat Manajemen, Pusat Kliring dan Pusat Layanan 

Pembayaran. Proses kerja sistem ETC berbasis GPS dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pengemudi pergi ke pusat layanan pembayaran, mendaftar dan menginstal 

OBU dan mengajukan permohonan kartu prabayar atau kartu pascabayar. 

b. Ketika kendaraan masuk ke zona pembayaran tol, OBU membandingkan 

koordinat posisi kendaraan saat ini dari GPS dengan koordinat titik tol 

virtual yang disimpan dalam penyimpanan OBU. Selanjutnya OBU 

memulai komunikasi nirkabel melalui modul GSM. 

c. OBU mengirimkan pesan transaksi ke sistem pusat manajemen 

menggunakan modul GSM melalui jaringan seluler. 

d. Setelah melakukan pengecekan, pusat manajemen menyimpan data 

transaksi dan mengirim kembali informasi transaksi tersebut ke OBU. 
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e. OBU menerima dan menampilkan hasil transaksi. Jika pada hasil transaksi 

tersebut menunjukkan terjadi kesalahan maka OBU masih berfungsi. 

f. Ketika kendaraan bergerak keluar dari zona pembayaran dan hasil transaksi 

OBU menunjukkan terjadi kesalahan atau kendaraan tidak menginstal OBU 

maka pelanggaran akan diproses. 

g. Pusat kliring membersihkan semua data transaksi pembayaran dari pusat 

manajemen dan meneruskan infomasi ke pengelola jalan tol. 

h. Pusat Layanan Pembayaran mengumpulkan data transaksi dan data kliring 

untuk kueri akun. 

Namun karena masih ada kebutuhan untuk instalasi OBU dan harga OBU masih 

tinggi bagi pengguna. Sehingga penggunaan Aplikasi Mobile berbasis GPS 

dianggap lebih menguntungkan karena lebih murah. 

2. Penelitian dengan judul “Analysis of Toll Station Operations in Sri Lanka using 

a Micro-Simulation Technique”(Vidanapathirana dan Pasindu, 2017), Chathura 

Vidanapathirana dan Hadunneththi Pasindu telah mengembangkan metodologi 

untuk mensimulasikan plaza tol menggunakan perangkat lunak mikrosimulasi 

bernama PTV Vissim 9.00-04 versi pelajar. Tundaan per kendaraan dan tingkat 

keberangkatan dari gerbang tol diambil sebagai ukuran efektivitas. 

Mereka mengkalibrasi beberapa elemen utama di Vissim agar sesuai dengan 

kondisi setempat. Elemen yang dikalibrasi dijelaskan pada tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1 Elemen yang dikalibrasi 

Kalibrasi sistem Kalibrasi operasional 

Speed 

Traffic flow 

Routing choice 

Geometry 

Car following 

Lane change behaviour 

Lane change distance 

 

Data yang dikumpulkan dari rekaman video digunakan untuk menghitung 

tingkat keberangkatan di persimpangan Kottawa selama jam sibuk kemudian 
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dibandingkan dengan hasil simulasi yang diperoleh dari perangkat lunak 

Vissim. 

Tabel 2.2 Perbandingan kondisi riil dan hasil simulasi 

Tingkat keberangkatan Kendaraan per jam 

Kondisi riil (rekaman video) 

Model (Vissim) 

1800 

1740 

 

Tes hipotesis dilakukan untuk waktu layanan dari kasus di atas. Waktu layanan 

aktual dianggap sebagai rata-rata dan tingkat kepercayaan rata-rata waktu 

layanan model diperiksa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model memiliki 

tingkat kepercayaan lebih dari 95%. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa 

model tersebut valid. 

Dari penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa simulasi pada perangkat 

lunak vissim dengan kalibrasi yang cukup adalah metode yang valid untuk 

mensimulasikan kondisi nyata di jalan tol sehingga dapat digunakan untuk 

memvalidasi peningkatan dari sistem yang ada ke sistem baru yang 

menggunakan aplikasi mobile berbasis GPS. 

3. Penelitian dengan judul “Analisis Strategi Pengolahan Baseline GPS 

berdasarkan Jumlah Titik Ikat dan Variasi Waktu Pengamatan”(Ikbal, Yuwono 

dan Amarrohman, 2017), Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi terbaik 

dalam pengolahan Baseline GPS. Fokus penelitan pada analisis strategi 

pengolahan baseline GPS berdasarkan jumlah titik ikat dan variasi waktu 

pengamatan. Akurasi koordinat dari titik pengamatan yang dihasilkan oleh 

pengikatan dengan jumlah titik ikat yaitu 3 CORS BIG, 4 CORS BIG dan 

stasiun IGS dengan variasi waktu pengamatan yaitu 12 jam, 18 jam, dan 24 jam 

akan diperbandingkan. Pengolahan data menggunakan perangkat ilmiah 

GAMIT 10.6. 

Hasil dari penelitian ini adalah Jumlah titik ikat dan variasi waktu berpengaruh 

dalam mereduksi kesalahan dan bias dalam pengolahan GPS. Terdapat 

peningkatan ketelitian berdasarkan strategi pengolahan yang diikat dengan 

stasiun CORS BIG yaitu strategi I dan II ke titik ikat stasiun IGS yaitu strategi 
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III, IV dan V. Peningkatan ketelitian dengan titik ikat stasiun CORS BIG 

dengan stasiun IGS sebesar 30 mm. peningkatan ketelitian koordinat 

berdasarkan titik ikat stasiun IGS rata-rata sebesar 0.5 mm dan untuk titik ikat 

stasiun CORS BIG rata-rata sebesar 1mm. 

 

2.2 Teori Antrean 

Analisis antrean pertama kali diperkenalkan oleh A.K. Erlang (1913) yang 

mempelajari fluktuasi permintaan fasilitas telepon dan keterlambatan 

pelayanannya. Saat ini analisis antrean banyak diterapkan di bidang bisnis (bank, 

supermarket), industri (pelayanan mesin otomatis), transportasi (pelabuhan udara, 

pelabuhan laut, jasa-jasa pos) dan lain-lain(Keesling, 1929). 

Analisis antrean memberikan informasi probabilitas yang dinamakan 

operation characteristics, yang dapat membantu pengambil keputusan dalam 

merancang fasilitas pelayanan antrean untuk mengatasi permintaan pelayanan yang 

fluktuatif secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan 

biaya menunggu. 

2.2.1 Komponen proses antrean 

Komponen dasar proses antrean adalah kedatangan, pelayanan dan 

antrean. Komponen-komponen ini disajikan pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Komponen proses antrean 

a. Sumber kedatangan 

Setiap masalah antrean melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, 

atau panggilan telepon untuk dilayani. Unsur ini sering disebut proses input. 

Proses input meliputi sumber kedatangan atau biasa dinamakan calling 

Sumber 

kedatangan 

dengan laju 

kedatangan 𝜆 
Antrean Fasilitas 

layanan 

dengan laju 

layanan 𝜇 

Keluar 
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population, dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan proses 

random. 

Menurut ukurannya sumber kedatangan dapat terbatas (finite) dapat juga 

tidak terbatas (infinite). Sebagai contoh jumlah mahasiswa yang antre untuk 

registrasi ujian sudah diketahui jumlahnya (finite), sedangkan jumlah kendaraan 

yang masuk ke jalan tol dapat tak terbatas (infinite) (W. Taylor, 2013). 

b. Pelayan 

Pelayan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih 

pelayan, atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Contohnya pada sebuah check 

out counter dari suatu supermarket terkadang hanya ada seorang pelayan, tetapi 

bisa juga diisi seorang kasir dengan pembantunya untuk memasukkan barang-

barang ke kantong plastik. Sebuah bank dapat mempekerjakan seorang atau 

banyak teller. Di samping itu, perlu diketahui cara pelayanan dirampungkan, 

yang kadang-kadang merupakan proses random. 

c. Antre 

Inti dari analisis antrean adalah antre itu sendiri. Timbulnya antrean 

terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Penentu antrean 

lain yang penting adalah disiplin antre. Disiplin antre adalah aturan keputusan 

yang menjelaskan cara melayani pengantre, misalnya datang awal dilayani dulu 

yang lebih dikenal dengan singkatan FCFS (First Come First Serve), datang 

terakhir dilayani dulu LCFS (Last Come First Serve), berdasar prioritas, berdasar 

abjad, berdasar janji, dan lain-lain. Jika tidak ada antrean berarti terdapat pelayan 

yang nganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. 

 

2.2.2 Laju kedatangan 

Laju kedatangan adalah jumlah rata-rata pelanggan yang tiba di fasilitas 

layanan selama periode waktu tertentu. Angka ini dapat diperkirakan dari data 

empiris yang diperoleh dari sistem yang menjadi objek penelitian ataupun dari 

sistem lainnya yang serupa. Misalnya, jika dalam 10 jam sehari terdapat 100 

pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran kepada kasir di sebuah toko, 

maka rata-rata laju kedatangan adalah 10 pelanggan per jam. Namun, meskipun laju 

kedatangan dapat diketahui dengan menghitung jumlah pelanggan yang membayar 
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dengan periode 10 jam dalam sehari, namun kapan pelanggan tersebut akan tiba di 

lokasi belum dapat diketahui secara persis. Sehingga mungkin saja terjadi kondisi 

ketika tidak ada pelanggan yang datang selama satu jam, kemudian pada jam 

berikutnya ada 20 pelanggan yang datang secara bersamaan. 

Secara umum, kedatangan ini dianggap tidak saling mempengaruhi satu 

sama lain dan bervariasi secara acak dari waktu ke waktu. Selanjutnya dapat 

diasumsikan bahwa laju kedatangan di fasilitas layanan sesuai dengan beberapa 

distribusi probabilitas. 

Berdasarkan penelitian dan pengalaman dari praktisi di bidang antrean, 

seringkali jumlah kedatangan per unit waktu di fasilitas layanan didefinisikan 

dengan distribusi Poisson (W. Taylor, 2013). 

2.2.3 Distribusi Poisson 

Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan 

peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata 

kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian 

terakhir (Mendenhall, Beaver dan Beaver, 2019). 

Distribusi ini pertama kali diperkenalkan oleh Siméon-Denis Poisson dan 

diterbitkan bersama teori probabilitasnya pada tahun 1838 dalam karyanya yang 

berjudul “Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en 

matière civile” atau Penelitian Probabilitas Hukum Masalah Pidana dan Perdata. 

Karyanya memfokuskan peubah acak N yang menghitung antara lain jumlah 

kejadian diskret (kedatangan) yang terjadi selama interval waktu tertentu. 

Rumus distribusi Poisson: 

 

𝑃(𝑥) =
𝜆𝑥ℯ−𝜆

𝑥!
 2.1 

 

Keterangan:  

𝜆 : rerata laju kedatangan 

x : jumlah pelanggan pada periode yang ditentukan 

𝓮 : 2,71828 

x! : faktorial dari x 
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(Mendenhall, Beaver dan Beaver, 2019)(B. Cooper, 1981) 

 

2.2.4 Laju layanan 

Laju layanan adalah jumlah rata-rata pelanggan yang dapat dilayani 

selama periode waktu tertentu. Sebagai contoh sebuah toko swalayan, 30 pelanggan 

dapat dilayani dalam 1 jam. Laju layanan mirip dengan laju kedatangan karena 

sama-sama variabel acak. Faktor-faktor seperti ukuran pembelian pelanggan yang 

berbeda, jumlah uang kembalian yang harus dihitung kasir dan perbedaan cara 

pembayaran dapat berpengaruh pada jumlah orang yang dapat dilayani dari waktu 

ke waktu. Sehingga mungkin saja pada kurun waktu satu jam hanya ada 10 

pelanggan yang dilayani, kemudian pada jam berikutnya ada 40 pelanggan yang 

dilayani. 

Untuk menganalisis sistem antrean maka laju kedatangan dan laju layanan 

harus dalam satuan ukuran yang sama. Laju kedatangan, laju layanan dan waktu 

layanan adalah konvensi yang telah dikembangkan dalam teori antrean. Seperti 

halnya laju kedatangan, waktu layanan diasumsikan ditentukan oleh distribusi 

probabilitas. Para peneliti di bidang antrean telah menentukan bahwa distribusi 

probabilitas untuk mendefisikan waktu layanan menggunakan distribusi 

eksponensial (W. Taylor, 2013). 

2.2.5 Distribusi Eksponensial 

Jika laju kedatangan mengikuti distribusi Poisson maka dapat ditunjukkan 

secara matematis bahwa laju layanan akan mengikuti distribusi Eksponensial (W. 

Taylor, 2013). 

Penggunaan distribusi eksponensial terutama untuk mendefinisikan waktu 

antara satu kedatangan dengan kedatangan berikutnya. Waktu antara tersebut tidak 

terpengaruh dengan berapa lama waktu antara sebelumnya (Zukerman, 2013). 

Rumus distribusi exponensial: 

𝑓(𝑡) = 𝜇𝓮−𝜇𝑡, 𝑡 ≥ 0 2.2 

 

Keterangan: 

𝜇 : rata-rata jumlah pelanggan yang dilayani pada periode waktu tertentu 

t : waktu layanan 
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𝓮 : 2,71828 

Probabilitas satu pelanggan dilayani pada satu periode waktu tertentu 

dapat ditentukan menggunakan distribusi eksponensial dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) = 1 − 𝓮−𝜇𝑡 2.3 

 

Keterangan: 

𝜇 : rata-rata jumlah pelanggan yang dilayani pada periode waktu tertentu 

t : waktu layanan 

𝓮 : 2,71828 

(W. Taylor, 2013)(B. Cooper, 1981) 

 

2.2.6 Model antrean 

Model antrean dapat dibedakan berdasarkan jumlah saluran (channel / 

server) dan jumlah tahap layanan (phase). Channel dapat diibaratkan sebagai suatu 

titik dimana pelanggan mendapatkan layanan sedangkan phase adalah jumlah 

tahapan yang harus dilalui pelanggan untuk mendapatkan layanan sampai selesai. 

Kombinasi dari jumlah saluran dan tahap layanan didapatkan empat model antrean 

sebagai berikut: 

2.2.6.1 Single channel single phase 

Terdapat satu pelayan yang melayani orang / kendaraan dalam satu antrean 

dan melalui satu tahap pelayanan. 

 

Gambar 2.2 Model satu saluran satu tahap 

2.2.6.2 Multi channel single phase 

Terdapat lebih dari satu pelayan yang melayani orang / kendaraan dalam 

satu antrean dan melalui satu tahap pelayanan. 
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Gambar 2.3 Model banyak saluran satu tahap 

2.2.6.3 Single channel multi phase 

Orang / kendaraan dalam satu antrean melalui beberapa tahap pelayanan 

yang masing-masing tahap terdapat satu pelayan yang melayani. 

 

Gambar 2.4 Model satu saluran banyak tahap 

 

2.2.6.4 Multi channel multi phase 

Model antrean dapat dibedakan berdasarkan jumlah saluran (channel / 

server) dan jumlah tahap layanan (phase). channel dapat diibaratkan sebagai suatu 

titik dimana pelanggan mendapatkan layanan sedangkan phase adalah jumlah 

tahapan yang harus dilalui pelanggan untuk mendapatkan layanan sampai selesai. 

Kombinasi dari jumlah saluran dan tahap layanan didapatkan empat model antrean 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 Model banyak saluran banyak tahap 

 

2.3 Kemacetan Lalu Lintas 

Kemacetan adalah suatu kondisi arus lalu lintas kendaraan yang melewati 

ruas jalan melebihi kapasitas jalan tersebut. Hal ini mengakibatkan kecepatan bebas 

ruas jalan tersebut mendekati atau sama dengan 0 Km/jam sehingga menyebabkan 

terjadinya antrean. Pada saat terjadinya kemacetan, nilai derajat kejenuhan pada 

ruas jalan lebih dari 0,5 (MKJI, 1997). 

Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai terjadi. 

Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan 

sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi apabila kendaraan harus 

berhenti atau bergerak sangat lambat ( Ofyar Z Tamin, 2000 ). 

Lalu-lintas tergantung kepada kapasitas jalan, banyaknya lalu-lintas yang 

ingin bergerak, tetapi kalau kapasitas jalan tidak dapat menampung, maka lalu-

lintas yang ada akan terhambat dan akan mengalir sesuai dengan kapasitas jaringan 

jalan maksimum (Budi D.Sinulingga, 1999). Kemacetan lalu lintas pada ruas jalan 

raya terjadi saat arus kendaraan lalu lintas meningkat seiring bertambahnya 

permintaan perjalanan pada suatu periode tertentu serta jumlah pemakai jalan 

melebihi dari kapasitas yang ada (Meyer et al,1984). 

 

2.4 Jalan Tol 

Jalan adalah prasarana hubungan darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas 

kendaraan, orang dan hewan. Jalan dikelompokkan berdasarkan jalan umum dan 

jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang peruntukkan untuk jalan lalu lintas 
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untuk umum. Jalan khusus adalah jalan yang termasuk selain jalan umum (info tol, 

2005). 

Jalan tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan 

kewajiban membayar tol dan merupakan jalan alternatif lintas jalan umum yang 

telah ada. Jalan tol diselenggarakan dengan maksud untuk mempercepat pewujudan 

jaringan jalan dengan sebagian atau seluruh pendanaan berasal dari pengguna jalan 

untuk meringankan beban pemerintah. 

Jalan tol diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan efisien pelayanan 

jasa distribusi guna menunjukkan pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan 

wilayah dengan memperhatikan rencana induk jaringan jalan. 

Terdapat beberapa cara untuk mendefinisikan waktu pelayanan, hal itu 

tergantung kepada apa yang sedang dilayani. Pelayanan berarti memberikan suatu 

kepuasan bagi si penerima jasa yang di berikan kepada pemberi jasa. 

Waktu pelayanan adalah waktu yang diberikan dalam melayani penerima 

jasa secara efektif dan efisien, dengan waktu cepat dan tepat penerima jasa akan 

merasa puas. Pertambahan volume lalu lintas yang memakai jalan tol akan 

menuntut pelayanan yang handal dari pemakai jalan tol tersebut sebagai imbalan 

dari sejumlah pembayaran tol yang mereka berikan. 

Target yang menjadi sasaran pelayanan jasa jalan tol terhadap pemakai 

jasa adalah kelancaran, keamanan dan kenyamanan. Untuk dapat mencapai sasaran 

tersebut, ditetapkan sebagai tolak ukur operasionalnya adalah berupa waktu 

pelayanan di gardu, waktu tempuh jalan tol, tingkat kelancaran, tingkat fasilitas, 

tingkat keluhan pelanggan dan standar kerataan jalan. 

Pada situasi ketika terdapat banyak jalur masuk terminal dan juga tersedia 

fasilitas pelayanan, maka asumsi pengguna fasilitas pelayanan tunggal dapat 

dilakukan asalkan aliran kendaraan terbagi secara merata atau sama di antara 

fasilitas-fasilitas yang ada (Martin, 1967). 

Terdapat beberapa sarana dan prasarana pendukung beroperasinya jalan 

tol, diantaranya: 
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2.4.1 Gerbang Tol 

Gerbang tol atau pintu tol adalah tempat pelayanan antrean tol bagi 

pemakai tol yang terdiri dari beberapa gardu dan sarana perlengkapan lainnya (info 

tol, 2005) 

Penggunaan gerbang tol diatur sebagai berikut: 

a. Bangunan gerbang tol dipergunakan untuk pelaksanaan antrean tol; 

b. Di gerbang tol, pengguna wajib menghentikan kendaraannya untuk mengambil 

atau menyerahkan karcis masuk atau membayar tol; 

c. Dilarang menaikkan atau menurunkan penumpang, barang dan hewan di 

gerbang tol (PP No. 15 Th 2005 Pasal 25 ayat 4). 

Pelayanan jalan tol terbagi tiga yaitu : 

1. Pelayanan antrean 

Pelayanan antrean terlihat jelas pada pengemudi tol karena langsung 

berhadapan dengan pengemudi. Jadi dengan adanya dinamika dan perkembangan 

tuntutan dari pemakai jalan tol maka perlu diberikan kesan yang baik kepada 

masyarakat mengenai pelayanan saat melakukan antrean. Terutama dari pihak 

petugas tol dengan memberikan pembatas-pembatas jalan di depan pintu tol dan 

layanan terbaik. Sehingga pemakai jalan tol langsung merasakan bagaimana 

layanan antrean yang di berikan. 

2. Pelayanan lalu lintas 

Pelayanan lalu lintas yaitu pelayanan yang dilakukan terhadap kendaraan 

yang melalui jalan tol. Pelayanan ini dapat dilihat dari kejadian-kejadian yang 

terjadi di sepanjang jalan tol. Misalnya menurunnya angka kecelakaan pada jalan 

tol. Disediakannya fasilitas patroli, ambulan, pemadam, dan kendaraan rescue, 

rambu-rambu lalu lintas sebagai penunjuk arah daerah batas kecepatan yang dapat 

digunakan saat pengguna jalan tol mengalami kesulitan. Juga pembangunan tanggul 

untuk tanah longsor / banjir yang terjadi pada beberapa bagian jalan tol. 

3. Pelayanan pemeliharaan 

Pelayanan pemeliharaan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu 

pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodik dan pemeliharaan khusus. 
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2.4.2 Gardu Tol 

Gardu tol adalah ruang tempat bekerja pengumpul tol untuk melaksanakan 

tugas pelayanan kepada pemakai jalan tol. (info tol, 2005) 

a. Pada sistem pengumpulan tol terbuka berfungsi untuk melayani pembayaran tol 

kepada pemakai jalan tol. 

b. Pada sistem pengumpulan tol tertutup berfungsi untuk melakukan antrean. 

c. Gardu masuk adalah untuk melayani pemberian karcis tanda masuk kepada 

pemakai jalan tol. 

d. Gardu keluar adalah untuk melayani pembayaran tol kepada pemakai jalan tol. 

Beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan di gardu tol antara lain: 

1. Tarif tol 

Tarif tol yang dikenakan terhadap pemakai jalan tol sesuai jenis kendaraan 

dan jarak tempuh kendaraan. Tarif tol ditentukan dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

Penghematan biaya operasi 

a. Biaya operasi kendaraan sangat dipengaruhi oleh waktu perjalanan. 

Terjadinya kemacetan-kemacetan lalu lintas mengakibatkan naiknya biaya 

operasi kendaraan, karena bahan bakar yang dipakai menjadi tidak efisien. 

Ketidak pastian waktu juga menjadi bahan pertimbangan, karena setiap 

pemakai jalan mengertikan secara tersendiri nilai waktu yang digunakan. 

Ketidak lancaran lalu lintas akan memperpanjang waktu. 

b. Pemakai jalan mempunyai keuntungan dari segi penghematan biaya operasi 

perjalanan bila dibandingkan jalan lama atau keuntungan dari waktu segi 

yang hemat. Keuntungan yang diraih pemakai jalan harus dicapai sementara 

keuntungan pemilik/pengelola jalan juga harus dipenuhi. Tarif tol sebagai 

akibat pertimbangan pemakai jalan dan pemilik berada pada keuntungan 

sama dan tidak merugikan salah satu pihak yang berlangsung pada jalan tol. 

2. Nominal pembayaran. 

Nominal pembayaran dikategorikan terhadap pemakai jalan tol yang 

membayar dengan uang yang pas atau tidak pas, misalnya dengan memberikan 

pecahan yang besar saat mengadakan antrean. 

3. Kesiapan dalam pembayaran 
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Pengguna jalan tol kadang-kadang tidak mempersiapkan uang atau tiket 

tol terlebih dahulu sehingga mencari-cari pecahan atau tiket di depan loket pada 

saat hendak membayar tol. Dan ada juga yang melontarkan pertanyaan, misalnya 

besarnya tarif tol yang harus dibayar, arah tujuan dan panjang yang ditempuh. 

4. Jenis ukuran dan muatan (berat) kendaraan. 

Ukuran dan berat kendaraan akan menyebabkan jalannya kendaraan jadi 

lambat yang disebabkan panjang kendaraan dan berat muatannya. Biasanya, hal ini 

ternasuk kepada kendaraan truck besar. 

2.4.3 Model antrean di Gardu Tol 

Gardu Tol termasuk model antrean single channel single phase atau satu 

saluran satu tahap dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Sumber kedatangan tak terbatas (infinite) 

2. Disiplin antrean First Come First Served (FCFS) 

3. Laju kedatangan dapat didefisikan dengan distribusi poisson 

4. Laju layanan dapat didefisikan dengan distribusi eksponensial 

Jumlah rata-rata kendaraan per jam didapatkan dari jumlah kendaraan 

dalam rentang waktu perhitungan dibagi dengan jumlah jam yang diperhitungkan. 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑁
 2.4 

Keterangan: 

�̅� : rerata jumlah kendaraan per jam 

x : Jumlah kendaraan 

N : Jumlah jam yang diperhitungkan 

(Ali, Mukhlis dan Septiyan, 2017) 

Laju kedatangan per gardu tol dapat diperoleh dengan membagi rerata 

jumlah kendaraan per jam dengan jumlah gardu tol yang aktif melayani. 

 

𝜆 =
�̅�

𝑠
 2.5 

 

Keterangan: 

𝜆 : Laju kedatangan per gardu tol 

�̅� : rerata jumlah kendaraan per jam 
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s : Jumlah gardu tol yang aktif melayani 

(Surbakti dan Satria, 2018) 

Laju layanan per gardu tol dapat ditentukan dengan menggunakan 

rumus 2.6 apabila waktu layanan dalam satuan jam dan menggunakan rumus 

2.7 apabila waktu layanan dalam satuan detik. 

μ =
1

𝑊𝑃
 2.6 

 

Keterangan: 

𝜇 : Laju layanan untuk WP dalam satuan jam 

WP : Waktu layanan (didapat dari observasi) 

(Surbakti dan Satria, 2018) 

μ =
3600

𝑊𝑃
 2.7 

 

Keterangan: 

𝜇 : Laju layanan untuk WP dalam satuan detik 

WP : Waktu layanan (didapat dari observasi) 

(Surbakti dan Satria, 2018) 

Intensitas lalu lintas ρ dapat dihitung untuk mengetahui kapasitas layanan. 

Apabila ρ masih kurang dari 1 maka kapasitas layanan masih mencukupi namun 

apabila ρ sama atau lebih dari 1 maka intensitas layanan sudah melebihi kapasitas 

layanan dan akan terjadi antrean yang panjang. 

 

𝜌 =
𝜆

𝜇
 2.8 

 

Keterangan: 

ρ : Intensitas lalulintas atau probabilitas titik pembayaran sibuk 

𝜆 : Laju kedatangan 

𝜇 : Laju layanan 

(Surbakti dan Satria, 2018) 
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Termasuk dalam sistem antrean adalah kendaraan yang berada dalam 

antrean dan kendaraan yang sedang dilayani. Dengan karakteristik seperti di atas 

maka untuk menghitung probabilitas tidak ada kendaraan dalam sistem antrean 

adalah sebagai berikut: 

 

𝑃0 = 1 −
𝜆

𝜇
, 𝜆 < 𝜇 2.9 

 

Keterangan: 

P0 : Probabilitas tidak ada kendaraan di dalam sistem antrean 

𝜆 : Laju kedatangan 

𝜇 : Laju layanan 

 

Probabilitas terdapat n kendaraan dalam sistem antrean adalah sebagai 

berikut: 

𝑃𝑛 = (
𝜆

𝜇
)

𝑛

𝑃0 = (
𝜆

𝜇
)

𝑛

(1 −
𝜆

𝜇
) , 𝜆 < 𝜇 2.10 

 

Keterangan: 

Pn : Probabilitas n kendaraan di dalam sistem antrean 

𝜆 : Laju kedatangan 

𝜇 : Laju layanan 

 

Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem antrean (kendaraan yang sedang 

melakukan transaksi pembayaran tol dan yang berada dalam antrean) adalah 

sebagai berikut: 

𝐿 =
𝜆

𝜇 − 𝜆
 2.11 

 

Keterangan: 

L : Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem antrean 

𝜆 : Laju kedatangan 

𝜇 : Laju layanan 
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Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrean (menunggu sebelum membayar 

tol) adalah sebagai berikut: 

𝐿𝑞 =
𝜆2

𝜇(𝜇 − 𝜆)
 2.12 

 

Keterangan: 

Lq : Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrean 

𝜆 : Laju kedatangan 

𝜇 : Laju layanan 

Waktu rata-rata kendaraan dalam sistem antrean (kendaraan yang sedang 

melakukan transaksi pembayaran tol dan yang berada dalam antrean) adalah 

sebagai berikut: 

𝑊 =
1

𝜇 − 𝜆
=

𝐿

𝜆
 2.13 

 

Keterangan: 

W : Waktu rata-rata kendaraan dalam sistem antrean 

L : Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem antrean 

𝜆 : Laju kedatangan 

𝜇 : Laju layanan 

Waktu rata-rata kendaraan dalam antrean (menunggu sebelum membayar 

tol) adalah sebagai berikut: 

𝑊𝑞 =
𝜆

𝜇(𝜇 − 𝜆)
 2.14 

 

Keterangan: 

Wq : Waktu rata-rata kendaraan dalam antrean 

𝜆 : Laju kedatangan 

𝜇 : Laju layanan 

Probabilitas titik pembayaran tol menganggur (probabilitas kendaraan 

dapat melakukan transaksi pembayaran tol) adalah sebagai berikut: 

𝐼 = 1 − 𝜌 = 1 −
𝜆

𝜇
 2.15 
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Keterangan: 

I : Probabilitas titik pembayaran menganggur 

ρ : Intensitas lalulintas atau probabilitas titik pembayaran sibuk 

𝜆 : Laju kedatangan 

𝜇 : Laju layanan 

Pada persamaan 2.15 dapat dilihat bahwa I adalah sama dengan P0. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa probabilitas tidak ada kendaraan dalam sistem 

antrean adalah sama dengan probabilitas titik layanan sedang menganggur (W. 

Taylor, 2013). 

 

2.4.4 Tundaan kendaraan 

Tundaan didefinisikan sebagai waktu tempuh tambahan yang dialami 

pengguna jalan karena mendapatkan suatu hambatan untuk sampai ke tujuan, 

dibandingkan dengan tanpa hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah 

perlambatan kecepatan atau bahkan berhentinya kendaraan karena adanya faktor 

penghambat seperti kendaraan lain, simpangan, pembayaran tol dengan tap kartu e-

tol dan lain sebagainya. Adapun rumus untuk menghitung tundaan dapat dilihat 

pada persamaan 2.16 

 

D = Triil – Tideal 2.16 

 

Keterangan: 

D : Tundaan 

Triil : Waktu tempuh sebenarnya dengan hambatan 

Tideal : Waktu tempuh ideal tanpa hambatan 

(Munawar, Muthohar dan Ardiyanto, 2020) 

2.5 Perangkat Lunak Mikrosimulasi Vissim 

Vissim adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan 

simulasi lalulintas multimoda. Simulasi multimoda adalah kemampuan untuk 

mensimulasikan lebih dari satu jenis lalulintas dan semua jenis ini bisa berinteraksi 

satu dengan yang lain. Vissim dapat mensimulasikan beberapa jenis kendaraan 

lalulintas antara lain sebagai berikut: 
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5. Vehicles, yaitu mobil, bus dan truk; 

6. Public transport, yaitu tram dan bus; 

7. Cycles, yaitu sepeda dan sepeda motor; 

8. Pedestrian atau Pejalan kaki; 

9. Rickshaw atau kendaraan roda tiga. 

Selain itu Vissim dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis 

konfigurasi geometrik ataupun perilaku pengguna jalan yang terjadi dalam sistem 

transportasi. Vissim mulai diperkenalkan sejak tahun 1992 dan telah digunakan 

oleh masyarakat luas di seluruh dunia. Vissim disebut perangkat lunak simulasi 

mikroskopik atau mikrosimulasi karena dapat mensimulasikan tiap satuan mobil, 

kereta, sepeda, sepeda motor maupun pejalan kaki secara individu. 

Pada penelitian sebelumnya, Vissim telah digunakan untuk menganalisis 

jaringan-jaringan dengan segala jenis ukuran jarak persimpangan hingga 

keseluruhan daerah di perkotaan, seperti yang dilakukan oleh Adriyanto dan 

Munawar (2013), Aryandi dan Munawar (2014), Fitrada dan Munawar (2015), 

Munawar (2004), serta Putri dan Irawan (2015). Dalam jaringan-jaringan 

transportasi tersebut Vissim mampu memodelkan semua klasifikasi fungsi jalan 

mulai dari jalan untuk sepeda motor hingga jalan untuk mobil. Jangkauan aplikasi 

jaringan Vissim yang luas juga meliputi fasilitas-fasilitas transportasi umum, 

sepeda hingga pejalan kaki (PTV AG, 2020). 

2.5.1 Model Wiedemann  

Vissim mengimplementasikan teori dari Rainer Wiedemann untuk 

mengatur perilaku pengemudi dalam membentuk model arus lalu lintas. Menurut 

Wiedemann, model arus lalu lintas yang direferensikan adalah model mikroskopis 

diskrit, stokastik, berbasis waktu, dengan unit pengemudi-kendaraan sebagai entitas 

tunggal. Model ini berisi model psikofisik kendaraan untuk pergerakan kendaraan 

longitudinal dan algoritma rule-based untuk gerakan lateral. 

Ide dasar dari model Wiedemann adalah asumsi bahwa pengemudi dapat 

berada dalam salah satu dari empat mode perilaku mengemudi yaitu mengemudi 

bebas, mendekati, mengikuti, atau mengerem. 
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Parameter perilaku mengemudi yang membentuk model mengikuti dibagi 

lagi menjadi empat kategori yaitu perilaku mengikuti, perilaku perubahan jalur, 

perilaku lateral, dan perilaku kontrol sinyal. 

Perilaku mengikuti atau car following dalam Vissim dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu Wiedemann 74 untuk area perkotaan dan Wiedemann 99 untuk jalan 

bebas hambatan (Aghabayk, K. Sarvi, M., Young, W., dan Kautzsch, 2013). 

2.5.1.1 Model Wiedemann 74 

Konsep model car following atau mengikuti kendaraan yang 

dikembangkan oleh Wiedemann pada tahun 1974, yaitu semakin cepat kendaraan 

bergerak mendekati kendaraan yang lebih lambat maka besar perlambatan yang 

diambil oleh pengemudi akan ditentukan berdasarkan batas nilai persepsi. 

Model Wiedemann 74 memiliki pengaturan menu Following pada 

karakteristik pengemudi yang lebih sedikit. Di antaranya adalah Average Standstill 

Distance, Additive Part of Safety Distance dan Multiplic Part of Safety Distance. 

2.5.1.2 Model Wiedemann 99 

Model Wiedemann 99 memiliki lebih banyak parameter yang dapat 

disesuaikan, misalnya pada menu Driving Behavior terdapat pengaturan Standstill 

Distance (CC0), Headway Time (CC1), Following Variation (CC2), Threshold for 

Entering Following (CC3), Following Thresholds (CC4 dan CC5), Speed 

Dependency of Oscillation (CC6), Oscillation Acceleration (CC7), Standstill 

Acceleration (CC8), Acceleration at 80 km/jam (CC9). Parameter-parameter 

pembangun model di antaranya adalah look a head distance, temporary lack of 

attention, smooth close up behavior dan standstill distance for static obstacles (Gao 

dan Rakha, 2008). 

2.6 Perangkat Lunak Enviver 

Enviver adalah perangkat lunak untuk menggabungkan hasil perangkat 

lunak Vissim dengan model emisi. Enviver dapat memprediksi dan mempelajari 

dampak lingkungan dari lalu lintas. Baik untuk situasi yang ada maupun untuk 

perencanaan (Eijk, Ligterink dan Inanc, 2014). 
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Gambar 2.6 Tampilan menu about perangkat lunak Enviver 

2.7 Geographic Information System 

Geographic Information System (GIS) adalah Sistem Informasi berbasis 

komputer yang digunakan untuk menampilkan secara digital dan untuk 

menganalisis fitur geografis yang terdapat di permukaan bumi dan peristiwa yang 

terjadi diatasnya. Maksud dari menampilkan secara digital adalah untuk mengubah 

bentuk analog ke bentuk digital. “Setiap objek yang ada di bumi dapat 

direferensikan secara geografis”, adalah kunci dasar untuk mengasosiasikan sebuah 

database ke GIS. Disini definisi database adalah kumpulan informasi tentang 

sesuatu dan hubungan antara satu dengan lainnya. Referensi geografis dapat 

diartikan pada lokasi dari sebuah lapisan atau cakupan dalam wilayah yang 

didefinisikan dengan sistem referensi koordinat. Perkembangan GIS telah 

bertransformasi sehingga sekarang peneliti dapat melakukan manajemen dan 

analisis database. 

 

2.8 Global Positioning System 

Global Positioning System (GPS) adalah sebuah sistem atau proses untuk 

menentukan suatu posisi di planet bumi ini berdasarkan empat parameter: latitude, 

longitude, altitude dan time. Istilah lengkap GPS adalah NAVSTAR-GPS 

(Navigation System Timing and Ranging – GPS). Dibangun oleh Departemen 



26 

 

Pertahanan U.S.A dengan dua tipe pelayanan: (1) SPS (Standard Positioning 

System untuk warga sipil), dan (2) PPS (Precise Positioning System-untuk militer). 

Satelit GPS pertama, diluncurkan pada 22 Februari 1978. Fungsi GPS selain untuk 

menentukan posisi dari sesuatu benda/hal, GPS digunakan juga untuk menentukan 

variable2 turunan seperti: (1) Kecepatan, (2) Percepatan (Akselerasi), (3) Arah laju, 

dan (4) Ukuran Interval (misalnya jarak atau selang waktu). 

GPS bekerja dengan bantuan sinyal 28 satelit yang mengorbit di sekeliling 

bumi. Posisi dari satelit ini adalah tetap (latitude, longitude dan altitude-nya tidak 

akan berubah), maka dari itu satelit bisa menghitung posisi relatif suatu benda di 

Bumi. 3 satelit dapat digunakan untuk menghitung posisi dalam ruang 3D. Tapi ada 

kemungkinan kesalahan waktu (Time Error). Ini terutama karena pembengkokan 

sinyal (karena gravitasi atau refleksi dsb.). Kalau terjadi Time Error sebesar 

1/1.000.000 detik, akan terjadi kesalahan jarak sebesar 300 meter Jadi satelit ke 4 

diperlukan untuk menjaga agar kesalahan ini minimum. 

Tingkat Akurasi dari GPS terdiri dari akurasi jarak dan akurasi waktu. 

Akurasi Jarak: (1) Tergantung dari kualitas GPS unit yang digunakan (militer atau 

sipil) akurasi berkisar antara 20m s/d 1mm, dan (2) Sebuah GPS sipil yang 

berkualitas medium (misalnya: Garmin E-track) dapat memberikan akurasi dari 

12m s/d 3m. Sedangkan akurasi waktu: sebuah GPS unit (Baik militer maupun sipil) 

akan memberikan 60 nano second (detik) s/d 5 nano second akurasi waktu (time 

accuracy). 
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Gambar 2.7. Global Positioning System 

 

Kelemahan GPS antara lain adalah sinyal mudah terdistorsi oleh benda 

padat seperti bangunan, pohon, manusia dan sebagainya, serta hal ini menyebabkan 

blank spot atau kesalahan lokasi. 

Sebuah GPS receiver (penerima sinyal GPS) terintegrasi dengan GSM 

modem (transceiver) ditempatkan pada MT. Modem di set pada auto-answer dan 

pada mode komunikasi-data. Ketika GSM modem menerima sinyal (misalnya 

Melalui kode SMS khusus), GPS akan mengirim data (yang sudah diterjemahkan 

ke ASCII format agar bisa dikirim lewat SMS) latitude, longitude, altitude 

(ketinggian) dan waktu. Sebuah microcontroller (processor micro) dapat 

menyimpan dan memodifikasi data GPS sesuai dengan kebutuhan (Misalnya. 

Kecepatan, stop time, jarak ) yang kemudian baru dikirim ke peminta data. Data2 

ini dapat dijadikan input untuk GIS dan perangkat lunak VRP untuk memvisualkan 

lokasi dan melakukan analisis lainnya. 

 

2.9 Sistem Operasi Android 

Menurut Nasruddin Safaat h (Pemrograman aplikasi mobile smartphone 

dan tablet PC berbasis android 2012:1) android adalah sebuah sistem operasi pada 
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handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android 

bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin menggunakannya pada perangkat 

mereka. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam peranti 

bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang 

membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, 

dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, 

peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, TMobile, dan Nvidia. Pada saat perilisan perdana Android, 5 

November 2007, Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung 

pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google 

merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat 

lunak dan standar terbuka perangkat seluler. 

1. Kelebihan Android 

a. Multitasking – Kalau anda pernah merasakan keunggulan dari Symbian 

yang bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus, begitu juga Android yang 

mampu membuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus menutup salah 

satunya. 

b. Kemudahan dalam Notifikasi – Setiap ada SMS, Email, atau bahkan artikel 

terbaru dari RSS Reader, akan selalu ada notifikasi di Home Screen Ponsel 

Android, tak ketinggalan Lampu LED Indikator yang berkedip-kedip, 

sehingga Anda tidak akan terlewatkan satu SMS, Email ataupun Misscall 

sekalipun. 

c. Akses Mudah terhadap Ribuan Aplikasi Android lewat Google Android 

App Market – Kalau Anda gemar install aplikasi ataupun games, lewat 

Google Android App Market Anda bisa mengunduh berbagai aplikasi 

dengan gratis. Ada banyak ribuan aplikasi dan game yang siap untuk Anda 

unduh di ponsel Android. 

d. Pilihan Ponsel yang beraneka ragam – Bicara ponsel Android, akan terasa 

“beda” dibandingkan dengan iOS, jika iOS hanya terbatas pada iPhone dari 

Apple, maka Android tersedia di ponsel dari berbagai produsen, mulai dari 

Sony Ericsson, Motorola, HTC sampai Samsung. Dan setiap pabrikan 
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ponsel pun menghadirkan ponsel Android dengan gaya masing-masing, 

seperti Motorola dengan Motoblur-nya, Sony Ericsson dengan TimeScape-

nya. Jadi Anda bisa leluasa memilih ponsel Android sesuai dengan „merk‟ 

favorite. 

e. Bisa menginstal ROM yang dimodifikasi – tak puas dengan tampilan 

standar Android, jangan khawatir ada banyak Costum ROM yang bisa Anda 

pakai di ponsel Android. 

f. Widget – benar sekali, dengan adanya Widget di homescreen, Anda bisa 

dengan mudah mengakses berbagai setting dengan cepat dan mudah. 

g. Google Maniak – Kelebihan Android lainnya jika Anda pengguna setia 

layanan Google mulai dari Gmail sampai Google Reader, ponsel Android 

telah terintegrasi dengan layanan Google, sehingga Anda bisa dengan cepat 

mengecek email dari Gmail. 

2. Kelemahan Android 

a. Ponsel berbasis android memerlukan koneksi internet yang terus menerus 

aktif. Koneksi internet GPRS selalu aktif setiap waktu, itu artinya Anda 

harus siap berlangganan paket GPRS yang sesuai dengan kebutuhan. 

b. Iklan – Aplikasi di Ponsel Android memang bisa didapatkan dengan mudah 

dan gratis, namun konsekuensinya di setiap Aplikasi tersebut, akan selalu 

Iklan yang terpampang, entah itu bagian atas atau bawah aplikasi. 

 

2.10 Aplikasi Mobile 

Menurut Wikipedia, pengertian aplikasi adalah program yang digunakan 

orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer. Mobile dapat diartikan 

sebagai perpindahan yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya 

telepon mobile berarti bahwa terminal telepon yang dapat berpindah dengan mudah 

dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya 

komunikasi. Sistem aplikasi mobile merupakan aplikasi yang dapat digunakan 

walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain lain 

tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses 
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melalui perangkat nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler dan PDA. Adapun 

karakteristik perangkat mobile yaitu: 

1. Ukuran yang kecil : Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen 

menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas 

mereka. 

2. Memory yang terbatas : Perangkat mobile juga memiliki memory yang kecil, 

yaitu primary (RAM) dan secondary (disk). 

3. Daya proses yang terbatas : Sistem mobile tidaklah setangguh rekan mereka 

yaitu desktop. 

4. Mengonsumsi daya yang rendah : Perangkat mobile menghabiskan sedikit daya 

dibandingkan dengan mesin desktop 

5. Kuat dan dapat diandalkan : Karena perangkat mobile selalu dibawa ke mana 

saja, mereka harus cukup kuat untuk menghadapi benturan benturan, gerakan, 

dan sesekali tetesan-tetesan air. 

6. Konektivitas yang terbatas : Perangkat mobile memiliki bandwidth rendah, 

beberapa dari mereka bahkan tidak tersambung. 

7. Masa hidup yang pendek : Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam 

hitungan detik kebanyakan dari mereka selalu menyala. 

 

2.11 Kerangka kerja pengembangan aplikasi mobile Apache Cordova 

Apache Cordova dahulunya bernama PhoneGap. Apache Cordova adalah 

framework pengembangan aplikasi mobile yang awalnya dibuat oleh perusahaan 

bernama Nitobi. Pada tahun 2011 kemudian Adobe System membeli perusahaan 

tersebut, dan menyerahkan pengembangan open sourcenya kepada Apache 

Software Foundation dengan nama baru Apache Cordova. Apache Cordova 

memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi mobile dengan menggunakan 

CSS3, HTML5 dan JavaScript daripada menggunakan API yang spesifik untuk 

masing-masing platform seperti Java untuk Android, Swift untuk iOS dan C# untuk 

Windows Phone. Dengan satu kode sumber yang sama, Apache Cordova dapat 

membungkus aplikasi agar dapat berjalan di banyak jenis device. 
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2.12 Software Linux, Apache, MySQL dan PHP 

LAMP adalah singkatan dari (Linux, Apache, MySQL dan 

Perl/PHP/Phyton). Merupakan sebuah paket perangkat lunak opensource yang 

digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi berbasis web secara lengkap. 

Komponen-komponen dari LAMP: 

• Linux 

Nama Linux diturunkan dari pencipta awalnya, Linus Torvalds, yang 

sebetulnya mengacu pada suatu kumpulan software lengkap yang bersama-sama 

dengan kernel menyusun suatu sistem operasi yang lengkap. Lingkungan sistem 

operasi ini mencakup ratusan program, termasuk kompiler, interpreter, editor 

dan utilitas. Perangkat bantu yang mendukung konektifitas, ethernet, SLIP dan 

PPP dan interoperabilitas. Produk perangkat lunak yang handal (reliable), 

termasuk versi pengembangan terakhir. Kelompok pengembang yang tersebar di 

seluruh dunia yang telah bekerja dan menjadikan Linux portabel ke suatu 

platform baru, begitu juga mendukung komunitas pengguna yang memiliki 

beragam kebutuhan dan juga pengguna dapat turut serta bertindak sebagai tim 

pengembang sendiri. 

• Apache HTTP Server 

Apache adalah salah satu jenis web server yang dapat dijalankan di 

berbagai sistem operasi, seperti Microsoft Windows, Linux, Unix, Novell 

Netware serta platform lainnya yang digunakan untuk melayani dan melakukan 

pengaturan fasilitas web menggunakan sebuah protokol yang dikenal dengan 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

Pada awalnya, Apache merupakan software open source yang digunakan 

untuk alternatif web server Netscape. Namun, sejak April 1996, Apache menjadi 

web server yang populer. Hingga pada Mei 1999, Apache mulai banyak 

digunakan di berbagai web server dunia. 

Kini, Apache menjadi salah satu software yang bersifat open source, Hal 

ini berarti bahwa Apache didukung oleh para pengembang di seluruh dunia yang 

membuat Apache menjadi lebih terawat dan terus diperbarui secara teratur 

dengan fitur dan fungsi baru untuk meningkatkan kualitas dalam pengiriman 

layanan HTTP. 
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• MariaDB atau MySQL 

MariaDB atau MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem 

manajemen database relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di 

bawah lisensi GPL (General Public License). Setiap pengguna dapat secara 

bebas menggunakan MariaDB atau MySQL, namun dengan batasan perangkat 

lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. 

MariaDB atau MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama 

dalam basis data yang telah ada sebelumnya; SQL (Structured Query Language). 

SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk pemilihan 

atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data 

dikerjakan dengan mudah secara otomatis. 

• PHP atau Perl atau Python  

Dalam penelitian ini kami menggunakan PHP sehingga hanya bahasa 

pemrograman ini yang akan dijelaskan. PHP sendiri adalah bahasa pemrograman 

server-side yang didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa 

digunakan sebagai bahasa pemrograman umum (wikipedia). PHP di 

kembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, dan sekarang dikelola oleh 

The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat di http://www.php.net. 

PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP diproses pada 

komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman 

client-side seperti JavaScript yang diproses pada web browser (client). 

Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page. Sesuai 

dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam 

beberapa tahun perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa 

pemrograman web yang andal dan tidak hanya digunakan untuk membuat 

halaman web sederhana, tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan 

orang seperti wikipedia, wordpress, joomla, dll. 

Saat ini PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor, sebuah 

kepanjangan rekursif, yakni pengulangan dari singkatan itu sendiri: PHP: 

Hypertext Preprocessor. 
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PHP dapat digunakan dengan gratis (free) dan bersifat Open Source. PHP 

dirilis dalam lisensi PHP License, sedikit berbeda dengan lisensi GNU General 

Public License (GPL) yang biasa digunakan untuk proyek Open Source. 

Kemudahan dan kepopuleran PHP sudah menjadi standar bagi 

programmer web di seluruh dunia. Menurut wikipedia pada Februari 2014, 

sekitar 82% dari web server di dunia menggunakan PHP. PHP juga menjadi 

dasar dari aplikasi CMS (Content Management System) populer seperti Joomla, 

Drupal, dan WordPress. 

 

2.13 Peta Digital OpenStreetMap 

OpenStreetMap (OSM) adalah proyek kolaborasi pembuatan peta dunia 

yang bebas disunting. Dua penggerak utama di balik perintisan dan pertumbuhan 

OSM adalah terbatasnya penggunaan atau ketersediaan informasi peta di sebagian 

besar wilayah dunia dan maraknya perangkat navigasi satelit portabel yang 

terjangkau. 

OpenStreetMap dirintis oleh Steve Coast di Britania Raya pada tahun 

2004. Proyek ini terinspirasi oleh kesuksesan Wikipedia dan ketersediaan data peta 

berhak cipta di Britania Raya dan daerah lain. Sejak saat itu, OSM tumbuh dengan 

jumlah kontributor sebanyak 1,6 juta pengguna terdaftar yang mengumpulkan data 

menggunakan survei mandiri, perangkat GPS, fotografi udara, dan sumber bebas 

lainnya. Data hasil urun daya ini dilepaskan dengan Lisensi Open Database. 

Situsnya sendiri ditopang oleh OpenStreetMap Foundation, organisasi nirlaba yang 

berpusat di Inggris. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ini diuraikan desain, metode atau pendekatan yang digunakan 

dalam menjawab permasalahan untuk mencapai tujuan penelitian, serta tahapan 

penelitian secara rinci, singkat dan jelas. 

 

Gambar 3.1. Diagram alir penelitian 

 

3.1 Observasi Lapangan / pengumpulan data 

Pada tahapan ini dilakukan kunjungan ke kantor dari salah satu Badan 

Usaha Jalan Tol (BUJT). Kunjungan ini bertujuan untuk informasi yang terkait 

dengan penerapan antrean pembayaran tol menggunakan kartu tol elektronik yang 

saat ini berjalan. Informasi tersebut didapatkan melalui wawancara langsung dan 

jejaring sosial dengan pihak yang berwenang. Selain itu kunjungan juga bertujuan 

untuk mendapatkan data rekaman CCTV di salah satu Gerbang Tol yang dikelola 

BUJT tersebut. Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati rekaman CCTV 

Start 

Observasi Lapangan 

 / Pengumpulan data 

(Rekaman CCTV GTO) 

Analisis 

Kesimpulan 

End 

Simulasi dan pemodelan 
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pada Gardu Tol Otomatis. Pengamatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan data-

data yang akan dianalisis menggunakan teori antrean. 

3.2 Simulasi dan pemodelan 

Simulasi pada penelitian ini menggunakan Software Vissim. Menu link 

dan konektor pada software Vissim digunakan untuk membangun ruas jalan di area 

gerbang tol sehingga didapatkan model sesuai kondisi riil di area gerbang tol. Link 

menggambarkan ruas jalan dengan jumlah lajur dan lebar yang seragam. Konektor 

digunakan untuk menghubungkan beberapa ruas jalan. 

Pada sebuah link didefinisikan klasifikasi perilaku pengemudi dengan 

pilihan urban, freeway, footpath atau cycle path. Link menuju dan setelah gerbang 

tol digolongkan sebagai freeway atau jalan bebas hambatan, sedangkan link di area 

gerbang tol menggunakan pengaturan urban atau perkotaan. 

Pengaturan urban digunakan untuk Gerbang Tol karena pengaturan ini 

dapat menggambarkan situasi sesuai kondisi riil dilapangan yakni saat kendaraan 

berhenti ataupun mengantre untuk melakukan antrean pembayaran. Kondisi 

kendaraan berhenti ataupun mengantre umumnya tidak ditemui di freeway atau 

jalan bebas hambatan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah meminimalkan waktu antrean 

pembayaran tol. Agar lebih fokus maka jalan tol yang disimulasikan hanya 1 (satu) 

lajur saja. Ada dua skenario yang akan disimulasikan yakni skenario kondisi saat 

ini dan skenario setelah sistem diimplementasikan. Dua skenario tersebut dibagi 

lagi masing-masing menjadi tiga sub skenario. 
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3.2.1 Skenario kondisi saat ini (dengan tap kartu e-tol) 

 

Gambar 3.2 Skema pembayaran tol dengan kartu e-tol pada sistem terbuka 

3.2.1.1 Skenario 1 : Antrean kendaraan besar dengan tap kartu e-tol 

Pada saat jam sibuk volume kendaraan besar cukup tinggi. Kecepatan 

kendaraan relatif lambat dan untuk melakukan tap kartu e-tol maka kendaraan harus 

berhenti saat melakukan pembayaran tol. 

 

Gambar 3.3 Skema antrean kendaraan besar 

3.2.1.2 Skenario 2 : Antrean kendaraan kecil dengan tap kartu e-tol 

Kecepatan kendaraan yang berukuran kecil relatif lebih tinggi. Namun 

pada jam sibuk volume kendaraan yang tinggi memadati jalan tol. Sistem 

pembayaran tol dengan tap kartu e-tol memaksa kendaraan harus berhenti. 

Pengguna jalan tol menyiapkan 

kartu e-tol dengan saldo yang 

cukup 

Saat melewati gardu tol pengguna 

jalan tol menempelkan kartu e-tol 

pada mesin pembaca yang 

dipasang di gardu tol 

Setelah terlihat informasi e-tol 

pada display dan portal tol terbuka 

pengguna jalan tol dapat 

melanjutkan perjalanan 
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Gambar 3.4 Skema antrean kendaraan kecil 

3.2.1.3 Skenario 3 : Antrean kendaraan campuran besar dan kecil dengan tap 

kartu e-tol 

Perbedaan kecepatan antara kendaraan besar dan kecil turut menjadi faktor 

terjadinya antrean saat pembayaran tol. Saat kendaraan besar sudah memasuki jalur 

pembayaran tol maka kendaraan dibelakangnya kecepatan nya akan berkurang 

menyesuaikan dengan kendaraan didepannya. Demikian juga apabila kendaraan 

didepannya berhenti untuk melakukan pembayaran tol maka kendaraan 

dibelakangnya juga turut berhenti. 

 

Gambar 3.5 Skema antrean kendaraan campuran besar dan kecil 

3.2.2 Skenario kondisi setelah menggunakan aplikasi mobile berbasis GPS 

Pada skenario menggunakan aplikasi mobile berbasis GPS terlebih dahulu 

didefinisikan suatu geofence atau perimeter virtual di jalan tol. Pembayaran tol 

dilakukan dengan debit otomatis saat kendaraan terdeteksi pertama kali masuk ke 

dalam geofence tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar . 
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Gambar 3.6 Skema pembayaran tol dengan aplikasi mobile berbasis GPS 

 

3.2.2.1 Skenario 4 : Antrean kendaraan besar menggunakan aplikasi mobile 

berbasis GPS 

Dengan volume kendaraan besar yang sama dengan skenario sebelumnya. 

Kecepatan kendaraan yang relatif lambat namun antrean pembayaran tol dilakukan 

dengan debit otomatis sehingga tidak perlu berhenti. Dalam skenario ini gerbang 

tol ditiadakan dan tidak ada penyempitan badan jalan. 

 

Pengguna jalan tol 

menyiapkan aplikasi mobile 

berbasis GPS dengan saldo 

yang cukup. 

Pengguna dapat berkendara di 

jalan tol tanpa perlu berhenti 

karena pembayaran tarif tol 

dilakukan dengan debit 

otomatis. 

1 
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Gambar 3.7 Skema antrean kendaraan besar 

3.2.2.2 Skenario 5 : Antrean kendaraan kecil menggunakan aplikasi mobile 

berbasis GPS 

Kecepatan kendaraan yang berukuran kecil relatif lebih tinggi. Namun 

pada jam sibuk volume kendaraan yang tinggi memadati jalan tol. Antrean 

pembayaran tol dilakukan secara debit otomatis sehingga tidak perlu berhenti. 

Dalam skenario ini gerbang tol ditiadakan dan tidak ada penyempitan badan jalan. 

 

Gambar 3.8 Skema antrean kendaraan kecil 

3.2.2.3 Skenario 6 : Antrean kendaraan campuran besar dan kecil menggunakan 

aplikasi mobile berbasis GPS 

Perbedaan kecepatan antara kendaraan besar dan kecil turut menjadi faktor 

terjadinya antrean saat pembayaran tol. Dengan Saat kendaraan besar sudah 

memasuki jalur pembayaran tol maka kendaraan dibelakangnya kecepatannya akan 

berkurang menyesuaikan dengan kendaraan didepannya. 

 

Gambar 3.9 Skema antrean kendaraan campuran besar dan kecil 

 

3.3 Analisis Data 

Dari semua skenario yang dilakukan, akan dilakukan pengamatan terhadap 

beberapa parameter luaran dari aplikasi Vissim untuk mengetahui ada tidaknya 
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perbaikan dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Perbaikan dimaksud terutama 

dalam aspek pengurangan waktu antrean pembayaran. Parameter luaran yang akan 

diamati di dalam Vissim antara lain sebagai berikut: 

1. Panjang antrean 

Panjang antrean kendaraan yang berada dalam antrean pembayaran. 

2. Tundaan kendaraan 

Tundaan kendaraan bisa didapatkan dengan menghitung waktu perjalanan yang 

sebenarnya dikurangi waktu tempuh ideal. Waktu tempuh ideal adalah waktu 

tempuh yang bisa dicapai jika tidak ada kendaraan lain atau alasan lain untuk 

berhenti. 

3. Konsumsi bahan bakar 

Konsumsi bahan bakar menggunakan satuan US gallons. 1 US gallons sama 

dengan 3,78541 liter. 

4. Emisi CO2 

Carbon dioxide (dinyatakan dalam satuan gram) 

5. Emisi NOx 

Nitrogen oxides (dinyatakan dalam satuan gram) 

6. Emisi PM10 

Particulate matter mengandung padatan mikroskopis atau tetesan cairan yang 

sangat kecil (<=10  mikrometer) sehingga dapat terhirup dan menyebabkan 

masalah kesehatan yang serius. (dinyatakan dalam satuan gram) 

 

3.4 Persiapan hardware dan software 

Pada tahap ini dilakukan instalasi Web Server dan Database Server pada 

Virtual Private Server (VPS) yang memiliki IP Public sehingga dapat diakses 

secara online. Web server menggunakan apache versi 2.4.6, PHP versi 7.3.17 dan 

database server menggunakan MySQL versi 8.0.19. Gambar 3.10 menunjukkan 

bahwa ketiga server tersebut sudah aktif. 
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Gambar 3.10 Web, PHP dan Database Server sudah aktif 

3.4.1 Pembuatan Aplikasi Mobile berbasis GPS 

Pada tahap ini dikembangkan aplikasi yang mampu melakukan 

pengambilan data posisi dan akurasi GPS dari pengguna. Data dalam bentuk JSON 

akan dikirimkan melalui jaringan internet ke VPS. Aplikasi ini dikembangkan 

dengan framework Apache Cordova. Menggunakan bahasa pemrograman 

Javascript dan HTML5. Di install pada smartphone pengguna yang berjalan dengan 

sistem operasi android. 
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Gambar 3.11 Tampilan aplikasi mobile berbasis GPS 

3.4.2 Pembuatan Aplikasi GIS  

Pada tahap ini dikembangkan sebuah aplikasi GIS (Geographic 

Information System) yang akan digunakan untuk mengelola Geofence dan tarif Tol. 

Aplikasi ini dapat menampilkan secara detail setiap posisi dari kendaraan yang 

dipantau melalui browser web. Aplikasi ini akan dijalankan pada Virtual Private 

Server yang memiliki IP Public sehingga dapat diakses secara online dari mana 

saja. GPS pada smartphone android memiliki pergeseran titik pembacaan dari 

posisi sebenarnya rata-rata sebesar 10.949 meter (Oklilas, Siswanti dan Rachman, 

2017). 
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Gambar 3.12 Laman login aplikasi GIS 

3.4.3 Pengujian Sistem 

Setelah sistem selesai dibangun, tahap selanjutnya adalah dengan 

melakukan pengujian dari sistem yang dibangun ini. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui waktu yang diperlukan oleh sistem untuk memproses antrean 

pembayaran tol. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini ditampilkan pengolahan data dan analisis dari sistem yang 

telah dikembangkan berdasarkan skenario pengujian pada Bab sebelumnya. 

 

4.1 Deskripsi Obyek Observasi 

Observasi dilakukan di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola 

jalan tol Surabaya – Gresik yakni PT. Margabumi Matraraya. Lokasi gerbang tol 

yang dipilih sebagai titik pengamatan untuk observasi lapangan adalah Exit Tol 

Romokalisari yang merupakan Gerbang Tol keluar dari arah Surabaya menuju 

Gresik. Exit Tol ini terdiri dari lima lajur dan berada di plaza yang sama dengan 

tiga lajur Entrance dari arah Gresik menuju Surabaya. Dari hasil wawancara dan 

komunikasi dengan pihak yang berwenang didapatkan informasi sebagai berikut: 

1. Gerbang tol Romokalisari menggunakan sistem pembayaran kartu e-tol. 

2. Mesin baca kartu e-tol sebenarnya tidak terlalu mahal namun apabila rusak 

maka untuk penggantiannya butuh waktu relatif lama. Hal ini karena di dalam 

mesin tersebut terdapat chip yang dikeluarkan oleh konsorsium empat Bank 

yang mengeluarkan e-money sebagai media pembayaran Tol non tunai, 

sedangkan untuk mengeluarkan chip baru harus menunggu proses birokrasi 

yang membutuhkan waktu hingga tiga Minggu. 

3. Pihak BUJT bersedia memberikan data rekaman CCTV dari seluruh gardu tol 

dan juga data rekapitulasi volume kendaraan untuk satu hari. 

Setelah data rekaman CCTV berhasil didapatkan selanjutnya dilakukan 

pengamatan terhadap rekaman CCTV pada Exit Tol Romokalisari. Pengamatan 

tersebut bertujuan untuk mendapatkan rerata durasi waktu proses pembayaran tol. 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung waktu yang dimulai saat kendaraan 

berhenti untuk tap kartu e-tol sampai dengan saat portal tol terbuka dan kendaraan 

mulai berjalan lagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini. 
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Gambar 4.1 Gardu Tol Romokalisari di jalan tol Surabaya – Gresik 

Dari pengamatan rekaman CCTV pada tanggal 20 Januari 2020 didapatkan 

data rerata waktu layanan pembayaran tol yang dapat dilihat pada Tabel 4.1: 

Tabel 4.1 Data hasil observasi rekaman CCTV pada Exit Tol Romokalisari 

Gardu Tol Rerata waktu layanan 

Gardu 04 5,64 detik 

Gardu 06 6,03 detik 

Gardu 08 7,89 detik 

Gardu 10 9,69 detik 

Gardu 12 7,39 detik 

Rerata keseluruhan: 7,33 detik 

 

4.2 Pengolahan Data Hasil Observasi dengan Teori Antrean 

Pada tahap ini data hasil observasi akan dihitung laju kedatangan dan laju 

layanan. Laju kedatangan dan laju layanan dihitung dari data observasi pada Exit 

Tol Romokalisari. Laju kedatangan dihitung dengan mencari rata-rata jumlah 

kendaraan per jam dari laporan lalu lintas seperti pada Gambar 4.2. Rata-rata jumlah 

kendaraan diambil dari tiga jam sibuk mulai jam 09.00 sampai dengan jam 11.00 

dan tiga jam tidak sibuk mulai jam 01.00 sampai dengan jam 03.00.  

1. Proses tap kartu e-tol 

dijadikan titik awal 

pengamatan 

2. Portal dijadikan titik 

akhir pengamatan. 
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Gambar 4.2 Laporan lalulintas per jam Exit Tol Romokalisari 

Dari hasil observasi waktu layanan pembayaran tol yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.1 dapat ditentukan rerata waktu layanan (WP) Exit Tol Romokalisari adalah 

7,33 detik. Dengan nilai WP tersebut dapat ditentukan laju layanan  dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

μ =
3600

7,33
= 491,27 ≈ 492 smp per jam 

 

4.2.1 Perhitungan dengan teori antrean untuk jam sibuk 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑁
  

 

�̅� =
1.041 + 1.122 + 1.007

3
  

�̅� = 1.056,67 ≈ 1.057  

Waktu layanan (WP) maksimum pada Exit Tol Romokalisari untuk jam 

sibuk dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut: 

Jumlah server s = 5 
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Laju kedatangan per gardu tol 𝜆 =  
�̅�

𝑠
=

1.056,67

5
= 211,33 ≈ 212 smp per jam 

Waktu layanan maksimum =  
3.600

211,33
= 17,03 detik 

Waktu layanan maksimum adalah suatu variabel yang menjadi batas maksimum 

dari layanan. Apabila waktu layanan Exit Tol Romokalisari sama atau lebih dari 

17,03 detik maka nilai ρ ≥ 1 yang berarti bahwa intensitas lalu lintas yang terjadi 

telah melewati batas dan akan terjadi antrian yang panjang. 

Dari perhitungan sebelumnya telah didapatkan 𝜆 = 211,33 dan 𝜇 = 491,27. 

Untuk selanjutnya dihitung variabel-variabel antrean yang hasilnya dituliskan pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil perhitungan variabel-variabel antrean pada jam sibuk 

Variabel Rumus Hasil 

Intensitas lalulintas atau 

probabilitas titik 

pembayaran sibuk (ρ) 
𝜌 =

𝜆

𝜇
 0,43 

Probabilitas tidak ada 

kendaraan dalam sistem 

antrean (Po) 

𝑃0 = 1 − 𝜌 0,57 

Jumlah rata-rata 

kendaraan dalam sistem 

antrean (L) 

𝐿 =
𝜆

𝜇 − 𝜆
 0,75  

Jumlah rata-rata 

kendaraan dalam antrean 

(Lq) 
𝐿𝑞 =

𝜆2

𝜇(𝜇 − 𝜆)
 0,32 

Waktu rata-rata 

kendaraan dalam sistem 

antrean (W) 
𝑊 =

𝐿

𝜆
 12,86 detik 

Waktu rata-rata 

kendaraan dalam antrean 

(Wq) 

𝑊𝑞 =
𝜆

𝜇(𝜇 − 𝜆)
 5,53 detik 

 

4.2.2 Perhitungan dengan teori antrean untuk jam tidak sibuk 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑁
  

 

�̅� =
114 + 74 + 81

3
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�̅� = 89,67 ≈ 90  

Laju kedatangan per gardu tol 𝜆 pada Exit Tol Romokalisari untuk jam 

tidak sibuk dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut: 

Jumlah server s = 5 

Laju kedatangan per gardu tol 𝜆 =  
�̅�

𝑠
=

89,67

5
= 17,93 ≈ 18 smp per jam 

Dari perhitungan sebelumnya telah didapatkan 𝜆 = 17,93 dan 𝜇 = 491,27. 

Untuk selanjutnya dihitung variabel-variabel antrean yang hasilnya dituliskan pada 

Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Hasil perhitungan variabel-variabel antrean pada jam tidak sibuk 

Variabel Rumus Hasil 

Intensitas lalulintas atau 

probabilitas titik 

pembayaran sibuk (ρ) 
𝜌 =

𝜆

𝜇
 0,04 

Probabilitas tidak ada 

kendaraan dalam sistem 

antrean (Po) 
𝑃0 = 1 − 𝜌 0,96 

Jumlah rata-rata 

kendaraan dalam sistem 

antrean (L) 

𝐿 =
𝜆

𝜇 − 𝜆
 0,04 

Jumlah rata-rata 

kendaraan dalam antrean 

(Lq) 
𝐿𝑞 =

𝜆2

𝜇(𝜇 − 𝜆)
 0,0014 

Waktu rata-rata 

kendaraan dalam sistem 

antrean (W) 
𝑊 =

𝐿

𝜆
 7,61 detik 

Waktu rata-rata 

kendaraan dalam antrean 

(Wq) 
𝑊𝑞 =

𝜆

𝜇(𝜇 − 𝜆)
 0,28 detik 

 

4.2.3 Analisis hasil perhitungan dengan teori antrean 

Dari laju kedatangan 1.057 satuan mobil penumpang (smp) per jam 

diperoleh waktu pelayanan maksimum pada Exit Tol Romokalisari 17,03 detik per 

smp, sedangkan dari Tabel 4.1 didapatkan waktu layanan 7,33 detik per kendaraan. 

Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, waktu layanan harus kurang 

dari atau sama dengan 8 detik (Kementerian PU, 2014). Dengan demikian waktu 
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layanan pada Exit Tol Romokalisari sudah memenuhi persyaratan yakni kurang dari 

8 detik. 

Intensitas lalulintas pada jam sibuk ρ = 0,43 atau masih dibawah 1 dengan 

waktu kendaraan dalam sistem antrean 12,86 detik dan waktu tunggu / mengantre 

5,53 detik. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas layanan pada Exit 

Tol Romokalisari masih mencukupi. 

 

4.3 Simulasi dengan Vissim 

Setelah Gerbang Tol dan ruas jalan disekitarnya telah dibangun dalam 

Vissim, langkah berikutnya adalah mendefinisikan karakteristik dari kendaraan. 

Karakteristik yang perlu dilakukan pengaturan antara lain: akselerasi kendaraan, 

kecepatan kendaraan, waktu tunggu dan tipe kendaraan. 

4.3.1 Pengaturan akselerasi dan perlambatan 

Variasi pergerakan kendaraan yang terjadi karena akselerasi dan 

perlambatan dapat diatur dengan fungsi Current Speed pada tipe kendaraan yang 

digunakan dalam simulasi. Untuk memodelkan perubahan kecepatan secara 

realistis, Vissim menyediakan empat fungsi untuk mendapatkan akselerasi dan 

deselerasi maksimum yang diinginkan (Russo, 2019). 

4.3.2 Pengaturan distribusi kecepatan 

Variasi kecepatan pada tiap kendaraan dimodelkan menggunakan 

distribusi empiris yang dibatasi oleh nilai minimum dan maksimum. Pengurangan 

kecepatan kendaraan ketika mendekati pintu tol tidak berpengaruh terhadap 

kemacetan di gerbang tol. Kemacetan dapat terjadi apabila sudah ada antrean. 

Antrean di pintu tol terjadi karena setiap kendaraan harus berhenti untuk membayar 

tol. Jika kecepatan kendaraan saat dalam antrean ketika mendekati pintu tol kurang 

dari nilai pengaturan kecepatan atau desired speed, maka nilai pengaturan ini 

berfungsi sebagai nilai kecepatan acuan bagi kendaraan yang akan dicapai saat 

mempercepat ataupun melambat. Dari jarak 100 meter mendekati pintu tol dibuat 

zona pengurangan kecepatan. Pada zona tersebut, batas kecepatan kendaraan diatur 

menjadi 50 km/jam. Zona ini akan memaksa kendaraan untuk sementara 

mengurangi kecepatannya. Setelah melewati zona pengurangan kecepatan, 

kendaraan yang disimulasikan berakselerasi kembali ke kecepatan semula.  Contoh 
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pengaturan zona pengurangan kecepatan kendaraan atau Reduced Speed Area 

diperlihatkan dalam Gambar 4.3 (Russo, 2019). 

 

Gambar 4.3 Pengaturan zona pengurangan kecepatan 

4.3.3 Pengaturan distribusi waktu henti 

Distribusi yang berpotensi paling banyak memengaruhi model antrean 

kendaraan di gerbang tol adalah waktu henti. Rambu tanda henti dalam Vissim 

dapat digunakan untuk mewakili waktu tunggu kendaraan parkir, waktu tunggu 

transit atau saat berhenti pada persimpangan yang tidak terdapat lampu lalulintas. 

Keadaan berhenti yang diamati pada rambu tanda berhenti dalam Vissim cukup 

mirip dengan keadaan di pintu tol sehingga dapat digunakan untuk mewakili proses 

pembayaran tol. Rambu tanda berhenti ini ditempatkan di lokasi pembayaran tol 

untuk memodelkan deselerasi dan berhentinya kendaraan saat melakukan tapping 

kartu tol elektronik. Pada setiap rambu tanda berhenti juga ditentukan waktu henti 

yang unik untuk setiap jenis kendaraan. Contoh pengaturan rambu tanda berhenti 

dapat dilihat pada Gambar 4.4 (Russo, 2019). 
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Gambar 4.4 Pengaturan rambu tanda berhenti 

Untuk menentukan waktu henti, waktu pemrosesan pembayaran tol 

dikumpulkan dan diplot dalam histogram. Persentase kumulatif dari data ini 

selanjutnya digunakan untuk mewakili distribusi waktu henti untuk setiap tipe 

kendaraan yang digunakan di dalam Vissim. Grafik persentase kumulatif yang 

diperoleh dari pengumpulan data akan menjadi acuan saat memasukkan distribusi 

waktu henti di Vissim. Grafik dan distribusi yang ditentukan dalam Vissim dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 



53 

 

 

Gambar 4.5 Histogram waktu antrean pembayaran di Exit Tol Romokalisari 

 

Gambar 4.6 Pengaturan untuk gardu tol dengan metode tap kartu e-tol 

4.3.4 Klasifikasi kendaraan 

Langkah berikutnya dalam membangun model adalah mengatur komposisi 

trafik yang akan digunakan untuk pengujian. Dalam penelitian ini empat tipe 

kendaraan diklasifikasikan di dalam Vissim untuk menggambarkan 2 metode 
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pembayaran yang berbeda (tap kartu e-tol dan aplikasi mobile berbasis GPS) yang 

dilakukan oleh 2 jenis kendaraan (mobil penumpang dan truk). Pengaturan properti 

kendaraan untuk mobil penumpang dengan metode pembayaran tap kartu e-tol dan 

aplikasi mobile berbasis GPS dibuat serupa, sedangkan untuk truk dengan metode 

pembayaran tap kartu e-tol dan aplikasi mobile berbasis GPS diatur dengan properti 

berbeda (Russo, 2019). 

 

Gambar 4.7 Pembuatan klasifikasi tipe kendaraan 

Langkah selanjutnya menentukan komposisi lalu lintas dari setiap lajur. 

Pengaturan komposisi lalu lintas seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.8 

memungkinkan pengguna untuk mengatur aliran relatif dari setiap lajur dan juga 

mengatur distribusi kecepatan yang diinginkan untuk setiap jenis kendaraan. 

Persentase arus ditentukan dari data yang dikumpulkan di lapangan.  
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Gambar 4.8 Pengaturan komposisi lalulintas kendaraan 

Langkah berikutnya adalah memasukkan volume kendaraan. Vissim akan 

mensimulasikan kedatangan kendaraan sesuai input volume kendaraan pada link 

yang telah ditentukan. Simulasi dilakukan dengan distribusi poison (Russo, 2019).  

4.3.5 Pengaturan perilaku mengemudi 

Driving Behavior atau perilaku mengemudi mengatur berbagai parameter 

seperti bagaimana sebuah kendaraan mengikuti pergerakan kendaraan didepannya 

dan model perubahan lajur pada Vissim.  

Untuk tujuan pemodelan operasi gardu tol hanya parameter perilaku 

mengikuti yang akan diatur. Untuk pilihan penyesuaian perilaku mengikuti terdapat 

dua pilihan untuk memilih model perilaku mengemudi yaitu Wiedemann 74 atau 

Wiedemann 99. Model Wiedemann 74 lebih tepat diterapkan untuk lalu lintas 

perkotaan sedangkan model Wiedemann 99 lebih tepat diterapkan untuk lalu lintas 

jalan raya (Russo, 2019). 

4.3.5.1 Model Wiedemann 74 

Model Wiedemann 74 didasarkan pada parameter berikut(Higgs, Abbas 

dan Medina, 2011): 

• Jarak rata-rata saat kendaraan berhenti (ax) menentukan jarak rata-rata yang 

diinginkan antara kendaraan yang berhenti. Ini memiliki variasi tetap ± 1m. 

• Bagian aditif dan multiplikatif dari jarak aman yang diinginkan dapat 

berpengaruh pada perhitungan jarak aman. 

Pengaturan untuk model Wiedemann 74 pada parameter perilaku 

pengemudi dapat dilihat melalui gambar Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Pengaturan parameter perilaku mengemudi model Wiedemann 74 

4.3.5.2 Model Wiedemann 99 

Model Wiedemann 99 adalah model yang jauh lebih luas dan kompleks. 

Dalam model ini tersedia sepuluh parameter yang dapat disesuaikan. Penjelasan 

singkat dari masing-masing parameter adalah sebagai berikut(Higgs, Abbas dan 

Medina, 2011): 

• CC0 (Standstill distance) menentukan jarak yang diinginkan antara mobil 

yang berhenti. 

• CC1 (Waktu headway) adalah waktu yang ingin disimpan seorang 

pengemudi. Semakin tinggi nilainya, semakin berhati-hati pengemudi 

tersebut. Jarak aman ditentukan dalam model sebagai jarak minimum yang 

akan disimpan oleh pengemudi saat mengikuti mobil lain. Dalam kasus 

volume lalulintas yang tinggi, jarak ini menjadi nilai dengan pengaruh 

terkuat pada kapasitas. 

• CC2 (variasi 'Mengikuti') membatasi osilasi longitudinal atau seberapa jauh 

jarak dari jarak aman yang diinginkan seorang pengemudi sebelum dia 

sengaja bergerak lebih dekat ke mobil di depan. 

• CC3 (Ambang batas untuk memasuki 'Mengikuti') mengontrol awal proses 

perlambatan atau ketika pengemudi memperhatikan kendaraan yang lebih 

lambat didepannya. Nilai ini akan menentukan berapa detik pengemudi 

mulai melambat sebelum mencapai jarak aman. 
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• CC4 dan CC5 ('Ambang Mengikuti') mengontrol perbedaan kecepatan 

selama keadaan 'Mengikuti'. Nilai yang lebih kecil menghasilkan reaksi 

pengemudi yang lebih sensitif terhadap akselerasi atau perlambatan mobil 

sebelumnya, misalnya kendaraan yang cenderung bergerak beriringan. CC4 

digunakan untuk perbedaan kecepatan negatif dan CC5 untuk perbedaan 

kecepatan positif. 

• CC6 (Kecepatan ketergantungan osilasi): Pengaruh jarak pada osilasi 

kecepatan saat dalam proses mengikuti. 

• CC7 (Akselerasi osilasi): Akselerasi aktual selama proses osilasi. 

• CC8 (Akselerasi Standstill): Akselerasi yang diinginkan ketika mulai dari 

keadaan berhenti. 

• CC9 (Akselerasi pada 50 mph): Akselerasi yang diinginkan pada 50 mph 

atau 80,46 km/jam. 

Selama proses kalibrasi, ditentukan parameter yang mempengaruhi 

kapasitas di gardu tol dan selanjutnya dilakukan penyesuaian. Sedangkan untuk 

parameter lainnya dipertahankan pada nilai standarnya. Perilaku mengemudi 

ditetapkan untuk setiap link sesuai dengan jenisnya. Seperti disebutkan 

sebelumnya, tipe link yang digunakan untuk gerbang tol adalah urban (motorized). 

pengaturan parameter perilaku mengemudi model Wiedemann 99 dapat dilihat pada 

Gambar 4.10 (Russo, 2019). 
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Gambar 4.10 Pengaturan parameter perilaku mengemudi model Wiedemann 99 

Setelah model dibangun, data lalu lintas dapat dikumpulkan secara 

otomatis setiap simulasi berjalan. Untuk mengatur Vissim agar secara otomatis 

merekam data, maka harus terlebih dahulu mengkodekan file evaluasi yang 

mendefinisikan pengumpulan data. Luaran Vissim dalam hitungan kendaraan per 

jam, yang pertama per lajur dan yang kedua per jenis kendaraan pada lajur tertentu. 

Dalam penelitian ini kendaraan per jam per lajur pada Exit Tol Romokalisari 

terdapat 5 lajur yang datanya akan dikumpulkan. 

 

Gambar 4.11 Pengumpulan data simulasi  
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4.3.6 Mengolah hasil simulasi Vissim dengan Enviver 

Setelah mendapatkan luaran hasil simulasi dengan Vissim kemudian data 

kendaraan yang disimulasikan diekspor menjadi file fzp untuk diolah dengan 

perangkat lunak Enviver seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.12 (Eijk, 

Ligterink dan Inanc, 2014). 

 

Gambar 4.12 Alur pemodelan emisi dengan Vissim dan Enviver 

Dalam perangkat lunak Vissim dilakukan penambahan dan pengaturan 

beberapa atribut pada menu Vehicles in network sebelum dilakukan ekspor ke file 

fzp untuk diolah di perangkat lunak Enviver. 

 

Gambar 4.13 Pengaturan di Vissim sebelum ekspor file fzp 
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File fzp dari Vissim kemudian diolah dengan perangkat lunak Enviver 

untuk mendapatkan informasi emisi kendaraan yang disimulasikan. 

 

Gambar 4.14 Mendapatkan informasi emisi dari hasil pengolahan data simulasi 

4.3.7 Hasil Simulasi dan Analisis 

Dari simulasi yang dijalankan dalam Vissim dan pengolahan dengan 

Enviver didapatkan hasil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut ini.  

Tabel 4.4 Data luaran simulasi Vissim pada jam sibuk di Gerbang Tol 

Romokalisari berdasarkan data tanggal 20 Januari 2020 

Skenario 

Rata-

rata 

panjang 

Antrian 

(meter) 

Rata-

rata 

Tundaan 

(detik) 

BBM 

(liter) 

Gas buang kendaraan 

CO2 

(gram) 

NOx 

(gram) 

PM10 

(gram) 

        

Dengan 

tap kartu 

e-tol: 

Antrean 

kendaraan 

besar 

71,60 7,14 94,56 9,201e5 2.326 148,2 

Antrean 

kendaraan 

kecil 

53,57 5,03 84,24 8,479e5 1.185 132,7 

Antrean 

kendaraan 

campuran 

66,44 6,51 91,35 8,976e5 1.282 143,4 

        

Dengan 

aplikasi 

mobile 

Antrean 

kendaraan 

besar 

49,08 4,52 79,36 5.555e5 616 69,8 
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berbasis 

GPS: 

Antrean 

kendaraan 

kecil 

23,34 1,56 65,14 4.561e5 422 48,5 

Antrean 

kendaraan 

campuran 

36,21 3,04 72,25 5.058e5 519 59,2 

        

 

Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa rata-rata antrian pada skenario 

dengan tap kartu e-tol merupakan antrian yang lebih panjang secara keseluruhan 

dibandingkan dengan skenario menggunakan aplikasi mobile berbasis GPS. Waktu 

antrian berkurang secara signifikan seiring dengan ditiadakannya waktu kendaraan 

berhenti untuk tap kartu e-tol. Dengan aplikasi mobile berbasis GPS, setiap 

kendaraan masing-masing dilayani oleh satu mesin pembayaran tol. Transaksi 

pembayaran tol dapat diproses tanpa kendaraan harus berhenti. Secara teori hal ini 

sama dengan menambah jumlah titik layanan pembayaran tol sesuai jumlah 

kendaraan. Selain rata-rata antrian, pengurangan juga terjadi pada rata-rata tundaan, 

penggunaan bahan bakar serta gas buang kendaraan. 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

aplikasi mobile berbasis GPS telah berhasil mengurangi waktu antrean pembayaran 

tol. Selain itu rata-rata tundaan kendaraan, penggunaan bahan bakar dan gas buang 

kendaraan juga berkurang secara signifikan. Pada skenario ideal antrean kendaraan 

kecil terjadi pengurangan rata-rata antrean sebesar 56,43%, pengurangan rata-rata 

tundaan sebesar 68,99%, pengurangan penggunaan bahan bakar sebesar 22,67% 

serta pengurangan gas buang CO2, NOx dan PM10 masing-masing sebesar 46,21%, 

64,39% dan 63,45%. 
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