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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Neural Network Dan Particle Swarm Optimization (Pso) Dalam Prediksi Arus Lalu Lintas  

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dari penelitian sebelumnya dalam 

memprediksi arus lalu lintas jangka pendek di jalan Semarang Bawen. Penelitian sebelumnya 

menggunakan Neural Netwrok dengan Genetic Algoritm yang menghasikan RMSE sebesar 

106,16 dan pada penelitian ini menggunakan Algoritma Neural Network dan Particle Swarm 

Optimization menghasilkan RMSE yang lebih rendah yaitu 55, 41. Ini menunjukkan kinerja 

Neural Network dan PSO lebih baik dibandingkan Neural Network dengan GA ( Erisa, 2015) 

2.1.2 K-Nearest Neighbor untuk menghitung arus lalu lintas 

 Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 menggunakan metode K-NN untuk 

mengetahui prediksi arus lalu lintas jangka pendek di jalan tol. Penelitian ini di lakukan di kota 

Shanghai dengan menggunakan database jalan tol di dalam kota, jaringan jalan  tol dan jala  

utama dari Shanghai pada tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012. 

Hasilnya yang di dapatkan dari metode K-NN nilai akurasi yang lebih dari 90% dalam 

melakukan perhitungan arus lalu lintas jangka pendek di jalan tol Kota Shanghai ( Lun Zhang at 

al, 2013) 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1. K-nearest Neighbor  

Algoritma K-nearest neighbor (KNN) merupakan sebuah metode untuk melakukan 

klasifikasi terhadap objek berdasarkan data terdekat dari objek tersebut, K-NN juga merupakan 

algoritma supervised learning dimana hasil klasifikasi data baru berdasarkan pada kategori 

sebagian besar jarak terdekat menuju K. Klasifikasi dilakukan tanpa memanfaatkan model tetapi 

berdasarkan memori. 
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K-nearest Neighbor menurut konsep “learning by analogy”. Data learning dijabarkan 

dengan atribut numerik n-dimensi, setiap data learning menjelaskan sebuah titik, yang ditandai 

dengan c, didalam ruang n-dimensi. Jika terdapat data query yang tidak diketahui di masukkan, 

maka K-NN akan mencari K akan mencari data learning yang paling terdekat dengan data query 

dalam ruang n-dimensi, jarak antara data query dan learning penghitungannya dengan cara 

mengukur jarak antara titik yang menjelaskan data query dengan titik yang menjelaskan data 

learning dengan menggunakan rumus Euclidean Distance.  

Pada fase training, algoritma K-NN hanya melakukan penyimpanan fitur-fitur dan 

klasifikasi data training sample. Fitur yang sama di gunakan untuk penghitungan testing data. 

Jarak dari vector baru vector training sample di hitung dan jumlah k yang paling dekat akan di 

gunakan untuk penghitungan. 

Nilai k terbaik dalam algoritma ini tergantung pada data yang ada, tingginya nilai k akan 

mengurangi nilai noise pada hasil klasifikasi, namum bisa membuat batasan antara klarifikasi 

menjadi lebih kabur. Nilai k yang baik bisa dipilih dengan cara optimasi parameter, contoh 

dengan menggunaka cross validation. Dimana klasifikasi diprediksi berdasarkan data terdekat 

dengan perumpamaan k = 1 yang disebut dengan algoritma nearest neighbor. 

Ketepatan algoritma K-NN sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya fitur yang relevan, 

apabila fitur tersebut tidak setara dengan relevannya terhadap klasifikasi. Algoritma ini sebagian 

besar membahas tentang pemilihan bobot pada sebuah fitur, agar hasil klasifikasi menjadi lebih 

baik. 

K-NN memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah ketangguhan terhadap training 

data yang memiliki banyak noise dan lebih efektif apabila data training-nya lebih besar, 

sedangkan kelemahan dari metode K-NN sendiri adalah terlebih dahulu harus menentunkan nilai 

k (hasil dari tetangga terdekat), mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan dan atribut apa 

yang harus digunakan supaya mendapatkan hasil yang baik, dan biaya komputasi yang tinggi 

karena diperlukan perhitungan jarak dari setiap query instance pada keseluruhan training sample. 
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Adapun sebagian dari jenis algoritma pencarian tetangga terdekat di antaranya adalah: 

1. Linier Scan 

2. Pohon kd 

3. Pohon Balltree 

4. Pohon metric 

5. Locally-sensitive hashing (LSH)  

Algoritma K-NN ini mempunyai tingkat konsistensi yang cukup kuat, ketika jumlah data 

mendekati angka tak hingga, maka otomatis olgoritma ini menjadi error rate yang tidak lebih 

dari dua kali bayes error rate (error rate minimum digunakan untuk distribusa data  tertentu) 

Algoritma ini menghitung berdasarkan jarak minimum dari data baru ke K  terdekat  yang 

sudah ditetapkan. Jarak antara data baru dengan data learning dihitung dengan cara mengukur 

jarak antara titik yang mewakili data baru dengan titik yang mewakili data learning dengan 

rumus Euclidean Distance. 

D(P-Q) = √∑         
 
                    

Keterengan: 

D(P-Q) = Eucludian distance 

   = data latih atau data training 

   = data baru atau data testing 

 

Cara kerja algoritma KNN: 

1. Menentukan jumlah K = jumlah tetangga terdekat 

2. Menghitung jarak antara data baru dengan semua data training  

3. Menggurutkan data tersebut dan menetapkan tetengga terdekat berdasarkan jarak  

minimum ke-K 

4. Memeriksa kelas dari jarak terdekat 

5. Menggunakan mayoritas sederhana dari kelas tetangga terdekat sebagai nilai prediksi 

data baru 
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Berikut diagram alir metode K-NN: 

 

Ganbar 2.1 diagram alir metode K-NN 

Ketepatan metode K-NN ini sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya fitur-fitur yang 

tidak saling berhubungan, jika bobot fitur tersebut tidak setara kaitannya  terhadap  klasifikasi 

maka fitur tersebut tidak digunakan. 

Contoh soal dari metode K-NN, terdiri dari dua atribut dengan sekala kuantitatif adalah 

X1 dan X2 dan dua kelas baik dan buruk. Jika terdapat nilai baru dengan nilai X1=3 dan X2=7 

Tabel 2.1 contoh soal K-NN 

X1 X2 Y 

7 7 Buruk 

7 4 Buruk 

 3 4 Baik 

1 4 Baik  
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Langkah-langkah sebagai berikut  

1. menentukan parameter nilai K= jumlah tetangga terdekat. Misalkan di tetapkan K=3 

2. menghitung semua data baru dengan data training 

Tabel 2.2 contoh soal K-NN 

X1 X2 Kuadrat jarak dengan data baru (3,7) 

7 7 (7-3)
2
 + (7-7)

2
 =16 

7 4 (7-3)
2
 + (4-7)

2
 = 25 

3 4 (3-3)
2
 + (4-7)

2
 = 9 

1 4 (1-3)2 + (4-7)
2
 =13 

3. urutkan jarak tersebut dan tetapkan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke k 

Tabel 2.3 contoh soal K-NN 

X1 X2 Kuadrat jarak dengan data baru 

(3,7) 

Peringkat jarak 

minimum 

Termasuk 3 tetangga 

terdekat 

7 7 (7-3)
2
 + (7-7)

2
 =16 3 Ya 

7 4 (7-3)
2
 + (4-7)

2
 = 25 4 Tidak 

3 4 (3-3)
2
 + (4-7)

2
 = 9 1 Ya 

1 4 (1-3)
2
 + (4-7)

2
 =13 2 Ya 

 

4. memeriksa kelas dari tetangga terdekat  

Tabel 2.4 contoh soal K-NN 

X1 X2 Kuadrat jarak dengan 

data baru (3,7) 

Peringkat jarak 

minimum 

Termasuk 3 

tetangga terdekat 

Y=kelas tetangga 

terdekat 

7 7 (7-3)
2
 + (7-7)

2
 =16 3 Ya Buruk 

7 4 (7-3)
2
 + (4-7)

2
 = 25 4 Tidak - 

3 4 (3-3)
2
 + (4-7)

2
 = 9 1 Ya Baik 

1 4 (1-3)
2
 + (4-7)

2
 =13 2 Ya Baik 

 

2.2.2. Feature selection 

 Feature selection (pemilihan fitur) adalah sebuah proses dimana sekumpulan dari fitur 

yang dimiliki oleh data yang digunakan untuk pembelajaran algoritma,  salah satu unsur yang 
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paling bernilai yang dapat mempengaruhi tingkat akurasi karena jika dataset berisi sejumlah 

fitur, dimensi dataset akan menjadi besar. Hal ini dapat mempengaruhi nilai akurasi 

klasifikasi.  

kegunaan menggunakan Feature selection: 

1. menurunkan cost dan persyaratan penyimpanan komputasi 

2. Berurusan dengan degradasi efisiensi klasifikasi karena ukuran terbatas pelatihan sample 

set 

3. menurunkan waktu pelatihan dan prediksi  

4. memfasilitasi pemahaman data dan visualisasi  

Adapun beberapa metode  faeture selection sebagai berikut: 

1. Metode filter 

Metode ini akan memilih atribut yang akurat sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, 

atribut penting yang digunakan untuk pembelajaran, sedangkan yang lain dikecualikan. 

2. Metode Wrapper 

Metode wrapper menggunakan pendekatan algoritma dengan cara mecari atribut dan 

mengevaluasi setiap bagian dengan menjalankan model. Metode wrapper biasanya 

mengambil algoritma pembelajaran untuk mengevaluasi kinerja dari subset fitur yang 

optimal sesuai dengan kriteria akhir. Oleh karena itu metode ini tingkat akurasi lebih tinggi 

daripada metode filter. 

3. Metode Embedded 

Metode embedded menggunakan suatu sistem pembelajaran dalam proses pemilihan fitur. 

Dalam sistem pemilihan ini, fitur akan dihilangkan secara natural apabila sistem 

pembelajaran  menganggap fitur tersebut tidak begitu mendukung. 

 

2.2.3. RMSE  

RMSE adalah parameter yang digunakan untuk mengukur keutamaan model setelah 

diperoleh suatu model. RMSE adalah alat pemilihan model berdasarkan pada kesalahan hasil 

perkiraan. Nilai kesalahan yang muncul menunjukkan seberapa besar perbedaan hasil perkiraan 

dengan nilai yang akan diperkirakan. RMSE dikenal sebagai standar dari error dari regresi dan 

didefisnikan sebagai: 
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  RMSE = √
∑          

  
   

 
 

Keterangan : 

Yi  = Nilai data 

Yi+1 = Nilai Waktu/ Tempat 

n = Banyaknya Observasi 

2.2.4. Cross Validation 

Cross Validation adalah teknik validasi dengan melakukan perulangan dan membagi data 

masukan secara random ke dalam k bagian dan masing-masing  bagian  akan  dilakukan  proses 

klasifikasi. Cross validation diawali dengan membagi data sejumlah n-fold yang diinginkan. 

Dalam proses cross validation data akan dibagi dalam n buah partisi dengan ukuran yang sama 

D1,D2,D3...Dn selanjutnya proses testing dan training dilakukan sebanyak n kali. Dalam iterasi 

ke-i partisi Di akan menjadi data testing dan sisanya akan menjadi data training. Secara umum 

pengujian nilai k dilakukan sebanyak 10 kali untuk  memperkirakan akurasi estimasi.  

2.2.5. Peramalan Data Time Series 

 Data adalah semua fakta,angka, atau teks yang dapat diolah oleh komputer, dimana saat 

ini akumulasi perkembangan jumlah data berkembang dengan pesat dalam format dan basis data 

yang berbeda. Data tersebut diantaranya adalah data lalu lintas, seperti banyaknya kendaraan 

yang memadati lalu lintas pada saat hari-hari tertentu seperti saat hari raya, saat hari libur 

sekolah dan masih banyak lagi 

 Dalam perkembangan analisis data time series banyak kejadian yang menarik, merupakan 

kejadian non linier (hubungan antara kejadian di masa lalu dan saat ini). Sehingga data time 

series yang linier tidak cukup dan sesuai untuk menangani kasus tersebut, sebagai 

konsekuensinya model time series non linier telah menjadi sorotan utama pada peneliti yang 

menggunakan data time series pada beberapa tahun ini. Beberapa bentuk model non linier sedah 

dikembangkan dan diaplikasikan pada beberapa kasus time series dan digunakan sebagai 

overview. 
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 Data time series (data deret waktu) adalah penghitungan  data secra periodik. Seperti 

perhitungan data persatu jam, mingguan, bulanan, kuartalan, tahunan, dll. Data tersebut 

merupakan observasi berbagai variable menurut waktu, biasanya di tampilkan dalam bentuk 

grafik yang menunjukkan karakter data. Mengganalisis data time series berarti membagi data 

masalalu menjasdi komponen dan kemudian diproyeksikan kemasa depan untuk memdapatkan 

hasil prediksi. Adapun komponen pola deret waktu antara lain : 

1. Tren (Trend), adalah komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau 

penurunan pada suatu data time series 

2. Sikliksl (cyclical) adalah siklus dari data time series akibat perubahaan kondisi ekonomi 

3. Musiman (seasonal) adalah model data yang berulang pada waktu tertentu. 

4. Tak beraturan adalah model acak yang disebabkan oleh pristiwa yamg tidak bisa di 

prediksi ataun ditentukan  

2.2.6. Normalisasi Database 

 Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang 

menunjukkan entity dan relasinya. Dalam proses normalisasi akan diuji dari beberapa kondisi, 

apakah terdapat kesulitas padasaat menambah / insert, menghapus / delet, menghapus / update, 

dan membaca / retrieve pada suatu database. Jika terdapat kesulitan pada pengujian tersebut 

maka relasinya akan dipecah menjadi beberapa tabel lagi, sehingga diperoleh database yang 

optimal, sedangkan tujuan dari normalisasi sendiri adalah supaya data yang ada memiliki data 

interrity yang kuat sehingga kketika kita melakukan relasi antara tabel akan lebih mudah 

menjaga data intergrity, selainitu normalisasi juga digunakan untuk mengeliminasi anomaly. 

 Anomaly sering disebut dengan update anomaly adalah efek samping yang tidak 

dikehendaki, yang terjadi apabila normalisasi tidak dalam bentuk normal tertentu. 3 bentuk 

anomali yaitu: 

1. Anomali penyisipan 

Terjadi saat dilakukan penyisipan tuple pada satu relasi. Biyasanya terjadi saat nilai 

primary tidak diketahui saat penyimpanan. 

2. Anomali penghapusan 



12 
 

12 
 

Terjasi saat penghapusan tuple dari relasi, tuple tersebut mengandung informasi yang 

penting dan tidak boleh dihilangkan. 

3. Anomali pengubahan 

Terjadi karena adanya redundansi data. Ketika mengubah suatu nilai data atribut maka 

pemunculan data tersebut harus diubah. 

2.2.6.1. Proses Normalisasi. 

 Proses normalisai data dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Menemukan entitas-entitas utama dalam model data 

2. Menemukan hubungan antara setiap entitas 

3. Menentukan atribut yang dimiliki masing-masing entitas 

2.2.7. Peramalan 

 Peramalan adalah ilmu pengetahuan untuk memprediksi seseuatu yang akan terjadi 

dimasa yang akan dating. Peramalan bisa dilakukan dengan menggunakan data-data sebelumnya 

yang di olah dengan menggunakan metode peramalan. Tujuan dari peramalan adalah menjadikan 

acuan pengambilan keputusan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan prediksi 

di masa saat ini. Teknik peramalan dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Peramalan kualitatif 

Peramalan yang menggunakan intuisi, pengalaman pribadi dan berdasarkan pendapat dari 

yang melakukan perhitungan peramalan 

2. Peramalan kuantitatif 

Peramalan mengunakan model matematis atun disebut dengan metode statistic dan data 

historis atau variable-variabel kuasal untuk meramalkan permintaan. 

Peramalan kuantitatif bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan metode peramalan yang 

digunakan. 

a. Time Series  

Metode yang digunakan untuk menganalisa serangkaian data yang berhubungan 

dengan waktu 

b. Causal atau Explanation 
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Mengasumsikan variable yang diramalkan menunjukkan adanya keterkaitan antara 

satu dengan variable yang lain. 

2.2.8. Rapid Miner 

 Rapid miner adalah suatu software yang digunakan untuk mengolah data mining,  yang 

dilakukan oleh rapid miner adalah tentang analisis teks, mengekstrak pola-pola data set yang 

besar dan mengkombinasikannya dengan mengunakan metode statistika, kecerdasan buatan dan 

juga database. Tujuan dari analisis teks sendiri adalah untuk pemperoleh informasi yang 

bekualitas tinggi dari data yang sedang diolah. 

 Rapid miner menyediakan alur data mining dan machine learing, yang didalamnya 

termasuk ELT (extraction, transformation, loading), data preprocessing, visualisasi, modeling, 

dan evaluasi. Proses data mining sendiri mempuntai tingkatan-tingkatan  atas operator yang 

nestable, yang di deskripsikan dengan XML, dan dibuat menggunakan GUI, pan penulisannya 

mengunakan bahasa pemrograman java. 

 

2.2.9. Microsoft Excel 

 Microsoft excel atau Microsoft office excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja 

spreadsheet yang distribusikan oleh Microsoft Corparation yang digunakan untuk sistem grafik, 

tang menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, yang menjadikan Microsoft excel 

sebagai salah satu program komputer yang digunakan didalam komputer mikro sampai saat ini, 

bahkan saat ini Microsoft excel merupakan program spreadsheet yang paling banyak digunakan, 

baik digunakan di pc berbasis Windows maupun platform Microsoft berbasis Mac OS, dari versi 

5.0 yang diluncurkan pada tahun 1993. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office 

Syistem, pada saat ini versi yang terahir adalah Microsoft Office Excel 2007 (asep herman 

suyanto, 2015) 

2.2.10. Jalan Tol  

 Jalan tol adalah jalan umum yang termasuk bagian sistem jaringan jalan nasional, dimana 

penggunanya di wajibkan membayar tol saat melewati gerbang tol juga mempunyai peran yang 

sangat penting untuk perkembangan suatu daerah. Selain itu jalan tol juga merupakan jalan yang 

lebih lancer dan jalan nasional yang dapat menunjang peningkatan perekonomian. Dibangunnya 
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jalan tol sendiri bertujuan untuk mewujudkan pemerataan bangunan dan keseimbangan 

pengembangan suatu wilayah. 

 Saat ini Indonesia sudah mengandalkan jalan tol sebagai jalur trasportrasi antar daerah. 

Tetapi masih disayangkan pembangunan jalan tol di Indonesia masih terbilang sangat lambat di 

bandingkan dengan Negara-negara lain. Hal ini dapat dikaitkan dengan pembebasan tanah 

disejumlah daerah untuk pembagunan infrastruktur jalan tol selalu terhalang. Dan terjadinya hal 

tersebut adalah kurangnya koperatifnya pemerintah daerah (pemda) setempat. 

2.2.11. Lalu lintas 

 Pengertian lalu lintas menurut Undang Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang  lalu  lintas jalan,  dan pengertian 

tentang  ruang  lalu  lintas  jalan adalah  prasarana yang  ditunjukkan  bagi  gerak  pindah  

kendaraan,  orang, atau  barang  yang berupa  jalan  dan  fasilitas  pendukung.  Lalu lintas sangat 

berperan penting bagi masyarakat, arus lalu lintas yang lancer dapat sangat menguntungkan bagi 

masyarakat karna tidak menghambat aktivitas sehari-hari. 

Lalu lintas  adalah aktivitas gerak/perpindahan kendaraan,manusia dan hewan di jalan dari 

suatu tempat ke tempat yang lain dengan mengunakan bantuan alat gerak. 

Lalu lintas sendiri memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka harus 

dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau semua wilayah dengan mobilitas 

tinggi dan dapat memajukan sarana transportrasi lain,menyadari pentingnya sarana transportasi 

maka lalu lintas lebih ditata dalam sistem transportasi secara terpadu dan mampu menyediakan 

jasa trasportasi yang memadai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas, selamat, aman, 

nyaman,cepat,lancer, teratur dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. 

Pengembangan lalu lintas yang di tata dengan menggunakan sistem yang dilakukan dengan 

cara mengintagrasikan dan mendominasikan dari unsur yang terkait tentang jaringan trasportasi 

jalan dan pengemudinya, peraturan dan metode dirancang sedemikian rupa sehingga yang 

dihasilkan suatu totalitas yag utuh, berguna dan berhasil. Lalu lintas dan agkutan jalan harus 

terus ditingkatkan supaya daya jangkau lebih luas supaya kebutuhan masyarakan lebih terpenuhi 
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dan kelestarian lingkungan lebih memadai sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem trasportasi nasional yang terpadu. 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, 

adapun pendapat dari para pakar. Menurut pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, 

lalu lintas di jelaskan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, ialah peranan 

yang di peruntutkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang bergerak di lalu lintas 

dengan fasilitas pendukungnya. 

Pengertian yang dijabarkan diatas bisa disimpulkan bahwa lalu lintas dalam artian luas adalah 

semua hal yang berkaitan dengan lalu lintas sebagai sarana prasarana utama untuk menuju tujuan 

yang diinginkan atau yang dituju. Penjabaran diatas juga bisa ditarik kesimpulan bahwa 

pengertian lalu lintas dalam arti sempit adalah hubungan antara manusia dengan atau tanpa di 

sertai alat bantu penggerak dari satu tempat ke kempat yang lain dengan menggunakan jalan 

ataupun lalu lintas sebagai ruang geraknya.   

2.2.12. Kendaraan  

 Kendaraan adalah suatu alat yang bergerak diarea jalan yang terdiri dari kendaraan 

bermotar maupun kendaraan tidak bermotor. Menurut manual kapasitas jalan Indonesia (KMJI 

1997) (Hinghway Capacity Manual) tahun 1997, kendaraan dibagi menjadi beberapa bagian  

yaitu: 

1. Kendaraan tak bermotor / UM (unmotorized) kendaraan bertenaga manusia atau hewan di 

atas roda (meliputi sepeda, becak, kreta kuda, dan kereta dorong). 

2. Sepeda motor / MC (Motor Cycle) adalah kendaraan bermotor dengan dua atau tiga roda 

(termasuk sepeda motor dan kendaraan roda tiga). 

3. Kendaraan ringan /LV (Light Vehicle) adalah kendaraan bermotor beroda empat, dengan 

dua gandar berjarak 2,0-3,0 m (meliputi: kendaraan penumpang, opelet, angkot, mikro 

bis, pick-up, dan truk kecil). 

4. Kendaraan berat/ HV (Heavy Vehicle). Kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 

3,50 m, biasanya beroda lebih dari empat, (meliputi: bis, truk dua as, truk tiga as dan truk 

kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).  
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Adapun golongan kendaraan bermotor dijalan tol yang sudah beroperasi berdasarkan 

Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007 iyalah sebagai berikut. 

Tabel 2.5 golongan kendaraan 

Golongan Jenis Kendaraan 

Gol I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus 

Gol II Truk dengan 2 (dua) gandar 

Gol III Truk dengan 3 (tiga) gandar 

Gol IV Truk dengan 4 (empat) gandar 

Gol V Truk dengan 5 (lima) gandar 

 

2.2.13.  Pelanggaran Lalu Lintas 

 Dalam berlalu lintas pastinya akan terjadi pelangaran lalu lintas, untuk memberikan 

penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka harus terlebih dahulu di 

jelaskan tentang arti pelanggaran itu sendiri. Dalam Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) 

tindak pidana sendiri dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahata itu sendiri menurut KUHP 

yang sudah diatur pada buku II adalah tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran yang diatur 

dalam buku III adalah tentang pelanggaran. Dalam hukum pidana terbagi menjadi dua sudut 

pandang mengenai criteria pembagian tindak pidana terkait kejahatan dan pelanggaran, yang 

bersifat kualitatif dan kuantitatif. 

Menurut pandagan yang bersifat kualitatif yang didefinisikan apabila tindakan yang 

dipandang sebagai tindak pidana itu adalah tindakan yang sudah di atur dalam Undang-Undang 

tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat recht delicten yang artinya adalah suatu perbuatan 

yang berbalik sifat dengan keadilan, apabila suatu tindakan diancam pidana dalam Undang-

Undang atau tidak.  

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif apabila terdapat ancaman pidana pelanggaran 

lebih ringan dari kejahatan. Pernyataan diatas dihubungkan dengan apa yang kita lakukan sehari-
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hari dimana pemberian sangsi untuk pelaku pelanggaran tidak sesuai dengan Undang-Undang 

yang sudah di tetapkan. 

2.2.14. Kemacetan lalu lintas 

 Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang melewati arus jalan yang ditinjau 

melebihi kapasitas rencana jalan yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut 

mendekati atau melebihi 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian kendaraan . dapa 

saat terjadi kemacetan nilai derajat kejenuhan pada arus jalan akan ditinjau dimana kemacetan 

akan terjadi jika nilai derajat kejenuhan mencapai lebih dari 0,5 (MKJI, 1997). 

 Jika lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan akan terjadi. Kemacetan semakin 

meningkat apabila arus lalu lintas yang banyak sehingga antara kendaraan satu dengan kendaraan 

yang lain saling berdekatan, dan kemacetan total adalah dimana kondisi kendaraan harus 

berhenti ataupun bergerak dengan sangat lambat  

2.3  Tinjauan Obyek 

2.3.1  Sejarah Dinas Jasa Marga 

 Dinas Jasa Marga (Persero) Tbk. Adalah perusahaan BUMN yang bergelut dibidang 

pelaksanaan dibidang jalan tol. Mulai didirikan pada tahun 1978 setelah jalan tol pertama, yang 

menghubungkan Jakarta-Bogor setelah di bangun. Jasa Marga dengan profesionalisme lebih dari 

38 tahun dalam membangun dan mengoprasikan jalan tol, saat ini jasa marga adalah pemimpin 

dalam mengelola lebih dari 531 km jalan tol atau 76% dari total jalan tol di Indonesia. Jasa 

Marga dibutuhkan oleh masyarakat. Daya tarik pembelian kendaraan oleh masyarakat yang 

tinggi atau cepat , serta setrategi pengatur jalan tol yang semakin kondusif yang membuat posisi 

Jasa Marga semakin kuat pada industry jalan tol di Indonesia. 

 Dinas Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang adalah bagian jalan tol Trans Jawa 

yang menyambungkan wilayah kota Semarang, wilayah Barat, Timur serta Selatan kota 

Semarang. Jalur penting untuk transpotasi ke jawa timur, Solo, dan Yogyakarta. Jalan tol 

semarang ini berjalan secara bertahab dari tahun 1983. Jalan sepanjang 24,75 km mempunyai 

2x2 lajur dan melalui wilayah Srondol, Kaligawe dan Manyaran. Jalan tol yang baru selesai di 



18 
 

18 
 

perlebar pada tahun 2010 lalu akan terhubung dengan jalan tol Semarang - Solo , seksi I yang 

dioperasikan oleh Trans Marga Jateng (Anak Perusahaan Jasa Marga). 

2.3.2. Struktur Organisasi Dinas Jasa Marga  

 

Gambar 2.2  struktur organisasi Dinas Jasa Marga 

 

2.3.3 Visi Dan Misi Dinas Jasa Marga 

 Visi Dinas Jasa Marga  

Menjadi perusahaan jalan tol Nasional terbesat, terpercaya, dan berkesinambungan 

 Misi Dinas Jasa Marga 

1. Memaksimalkan pengembangan kawasan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan  

keuntungan perusahaan. 
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2. Menjalankan usaha jalan tol diseluruh rantai nilai secara professional dan 

berkesinambungan 

3. Memimpin pembangunan jalan tol di Indonesia untuk meningkatkan konektivitas 

nasional. 

4. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan prima. 

2.3.4. Profil Daerah Studi Kasus 

 jalan tol Manyaran adalah salah satu jalan yang berada di tol Semarang, jalan tol 

Manyaran merupakan salah satu jalan yang ramai di lewati kendaraan yang masuk ke kota 

Semarang. Dalam penelitian ini penulis melakukan penghitungan prediksi arus lalu lintas di jalan 

tol Manyaran, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kendaraan yang melewti 

gerbang tol Manyaran yang meliputi data golongan I, II, dan III, penghitungan di mulai dari 

bulan Januari 2010 sampai denga Desember 2015. 

 

Gambar 2.3 Gerbang tol Manyaran 

 Pengolahan ada arus lalu lintas jangka pendek menggunakan metode K-NN dan 

alat bantu dalam penghitungan adalah Microsoft Excel yang di gunakan untuk 

pengolahan database dan Rapid Miner untuk memudahkan proses penghitungan 

pengolahan data. 


