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Abstrak—   Model matematika kemacetan lalu lintas yang berkaitan dengan 

bagaimana kendaraan menjaga jarak aman lebih dapat memberi gambaran keadaan 

lalu lintas. Salah satu model matematika untuk memodelkan jarak aman antar 

kendaraan adalah model Lorentz. Penelitian ini akan menerapkan system Lorentz 

untuk memodelkan percepatan kendaraan, menganalisa kestabilan sistem, 

mensimulasikan, dan menganalisa keadaan real lalu lintas. Metode Penelitian ini 

mengacu pada metode penelitian terapan. Penelitian dilakukan dengan langkah: 

1.membangun model matematika system Lorentz dari keadaan lalu lintas 2. 

Melakukan pengambilan data real di jalan Ring Road Selatan 3.Menguji validitas dan 

reliabilitas data untuk mendapatkan nilai parameter yang sesuai 4. Menganalisa 

keadaan dinamik 5. Mensimulasikan penyelesaian dengan Metode Runge Kutta.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa diperoleh system yang stabil menuju waktu 

percepatan konstan. Keadaan lalu lintas mengalami penurunan waktu percepatan 

namun tidak akan mencapai negative/perlambatan. Data pengamatan dari yang paling 

padat adalah pada sore, pagi, dan siang hari. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 

semakin padat keadaan lalu lintas akan semakin cepat menuju waktu percepatan 

konstan. Waktu percepatan konstan artinya waktu penambahan kecepatan atau 

pengereman kendaraan untuk mendapatkan kecepatan optimumnya. Hasil analisa 

waktu percepatan kendaraan menunjukkan bahwa untuk mendapatkan jarak di sekitar 

jarak optimalnya diperlukan waktu percepatan yang konstan pada interval waktu  

tertentu. 

Kata kunci: Model Lorentz,Waktu percepatan, Model matematika lalu lintas 

I. PENDAHULUAN 

 

Permasalahan ketidakpastian waktu tempuh untuk menuju suatu tempat memicu berbagai dampak 

negative. Salah satu akibatnya adalah kebiaasaan dalam ketidaktepatan waktu dalam memulai suatu 

kegiatan sehingga kesan kurang disiplin menjadi hal yang biasa. Budaya ketidakdisiplinan merupakan 

akar dari menurunnya kualitas sumber daya manusia. Permasalahan ketidakpastian waktu tempuh menuju 

suatu tempat merupakan salah satu dampak negative dari masalah kemacetan lalu lintas. Yogyakarta yang 

merupakan kota kecil yang menjadi pusat pendidikan dan  budaya tidak dapat terhindar dari permasalahan 

kemacetan lalu  lintas. Kondisi jalan yang relatif sempit banyaknya titik wisata, pasar, dan pelintasan 

kereta api menjadi sumber potensi macet di kawasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [1],. 

Model matematika untuk menganalisa kemacetan lalu lintas terus berkembang. Penelitian tentang 

pemodelan lalu lintas ini merupakan salah satu area yang menarik pada bidang matematika terapan. 

Bellomo [3] seorang ahli pemodelan matematik memaparkan beberapa motivasi dibalik pengembangan 

model lalu lintas dianggap cukup penting, diantaranya: 1) untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas; 2) 

mengurangi kemacetan (time delay); 3) mengurangi polusi yang dihasilkan. Model matematika tentang 

lalu lintas dapat dibagi menjadi dua berdasarkan tingkat kedetailannya yaitu model mikroskopi. Model 

mezokrospi, dan  model makroskopik [5]. Model mikroskopik menganalisa perilaku kendaraan secara 

individu sedangkan model makroskopik menganalisa perilaku kendaraan secara berkelompok. Untuk 

tujuan menghasilkan simulasi yang lebih realistis, pemodelan skala mikroskopik adalah pilihan yang tepat 

untuk  memodelkan arus lalu lintas dikarenakan model ini memodelkan perilaku setiap pergerakan 

kendaraan secara detail [2]. Baik model mikroskopik maupun makroskopik dapat memberikan gambaran 

keadaan lalu lintas terkait arus lalu lintas, kepadatan lalu lintas, maupun kecepatan lalu lintas. 
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Penelitian ini akan membangun model matematika secara mikroskopik yang berbasis pada bagaimana 
kendaraan menjaga jarak aman. Parameter yang akan dimodelkan adalah deviasi jarak terhadap jarak 
optimal, deviasi kecepatan terhadap kecepatan optimal, dan percepatan. Model yang dibangun mengacu 
pada model yang dikembangkan [4].  Model yang dibangun akan digunakan untuk meganalisa keadaan lalu 
lintas di jalan. Data digunakan untuk menganalisa keadaan real di jalan. Model ini akan membahas 
percepatan kendaraan sebagai interkasi perubahan kecepatan kendaraan dalam menjaga jarak aman antar 
kendaraan. Setelah dibangun system yang sesuai, dianaliisa kestabilan titik ekulibriumnya. Penyelesaian 
system yang dihasilkan menggunakan metode Runge kutta. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian ini merupakan penelitian terapan. Penelitian dilakukan dengan langkah: 

1.Membangun model matematika system Lorentz dari keadaan lalu lintas  

 Parameter dari model mikroskopik yang sudah dikaji digunakan untuk membangun model matematika 

lalu lintas mengacu pada model Olemskei dan Khomenkho. Setelah model mattematika dibangun akan 

digunaakan untuk emnganalisa keadaan lalu lintas real.  

2. Melakukan pengambilan data real di jalan Ring Road Selatan Km.  

Setelah model matematika di bangun akan digunakan untuk menganalisa keadaan real. Data diperoleh 

dari observasi di  Jl. Ring Road Selatan Yogyakarta dengan waktu pengambilan data yang berbeda yaitu 

pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Data yang diperoleh yaitu data kecepatan kendaraan dan jarak 

tempuh kendaraan pada waktu karakteristik tertentu. Waktu karakteristik yang ditentukan adalah 2 sekon 

mengingat keterbatasan alat pencatat kecepatan yang ada.   

3.Menguji validitas dan reliabilitas data untuk mendapatkan nilai parameter yang sesuai  

Data kecepatan dan jarak tempuh pada waktu karakteristik tertentu yang diperoleh pada pagi hari, siang 

hari, dan sore hari diuji validitas dan reliabilitasnya serta menggunakan uji T. Setelah data dinyatakan 

valid dan reliabel ditentukan nilai parameter–parameter terkait. Parameter tersebut adalah waktu relaksasi 

jarak kendaraan untuk mendapatkan jarak sesuai jarak optimalnya, waktu relaksasi kecepatan kendaraan 

untuk mencapai kecepatan optimalnya, waktu relaksasi waktu percepatan untuk mencapai percepatan 

karakteristiknya. Percepatan karakteristik adalah waktu yang diperlukan kendaraan untuk mencapai 

kecepatan optimal. 

4. Menganalisa keadaan dinamik  

 Nilai parameter yang diperoleh dari data yang valid dan reliabel digunakan untuk membangun 

system. System yang dibangun dianalisa perilaku dinamiknya, terkait kestabilan dari titik ekuilibriumnya.  

5. Mensimulasikan penyelesaian dengan Metode Runge Kutta. 

Sistem yang terbentuk diselesaikan secara numerik dan penyelesaiannya disimulasikan dengan 

menggunakan metode Runge kutta. Simulasi dilakukan dengan bantuan software Octave. Simulasi 

numerik ini untuk memvalidasi hasil analisa keadaan dinamik dan untuk  menunjukkan analisa waktu 

percepatan kendaraan 
  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model matematika yang dibangun mengacu pada bagaimana menjaga jarak aman antar 

kendaraan akan dijelaskan pada bab ini. Sebelum proses pemodelan dilakukan, ada beberapa parameter, 

dan variabel yang perlu diperhatikan, diantaranya ℎ := jarak kendaraan yang optimum pada suatu keadaan lalu lintas, dalam hal ini 

diambil jarak aman atau jarak ideal antar kendaraan. � := posisi kendaraan yang diamati. �   := deviasi jarak antara jarak kendaraan yang diamati dengan jarak kendaraan 

optimal. �� := waktu karakteristik penelitian ��:= kecepatan optimal kendaraan � := deviasi kecepatan kendaraan yang diamati dengan kecepatan optimal � := waktu perecepatan atau perlambatan(pengereman) τ� := waktu karakteristik kendaraan untuk mendapatkan kecepatan optimal �	 := waktu relaksasi yang diperlukan kendaraan yang diamati untuk mendapatkan 

kecepatan sama dengan kecepatan optimal.  �
 := waktu relaksasi yang diperlukan kendaraan yang diamati dengan kecepatan yang 

dimilikinya untuk mendapatkan deviasi jarak sama dengan 0. 
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��:= waktu relaksasi yang diperlukan kendaraan yang diamati dengan kecepatan yang 

dimilikinya untuk mendapatkan deviasi percepatan sama dengan 0 

 

Didefinisikan bahwa deviasi jarak adalah perbedaan antara jarak kendaraan yang diamati dengan 

jarak kendaraan optimal. Apabila dituliskan dalam notasi matematika, seperti di bawah ini:  �≡ ∆� − ℎ 

(1) 

Untuk selanjutnya, akan dimodelkan deviasi kecepatan � akibat dari adanya variasi deviasi jarak 

dengan keadaan lalu lintas terhadap kecepatan optimalnya, sebagai berikut �≡ ∆�� − �� + � 

(2) 

Setelah dijelaskan mengenai parameter yang berkaitan dengan model matematika kemacetan lalu 

lintas, maka akan dibentuk model matematika turunan dari ketiga parameter tersebut yaitu parameter �, �, � . Turunan pertama dari �	 adalah laju perubahan jarak kendaraan optimal terhadap posisi 

stasionernya yaitu pada saat  � = 0 . Didefinisikan bahwa laju perubahan parameter � terhadap waktu 

akan sebanding dengan deviasi kecepatan kendaraan, sehingga diperoleh persamaan 

�� = 0 − ��
 + �	 (3) 

Turunan pertama dari �	adalah laju perubahan kecepatan kendaraan yang diamati terhadap 

kecepatan stasionernya yaitu pada saat  � = 0. Sedangkan perubahan parameter � terhadap waktu akan 

sebanding dengan deviasi jarak dan percepatannya. Apabila dituliskan dalam notasi matematika, maka 

diperoleh  ��
= 0 − ��	+ �	��	 

(4) 

Turunan pertama dari τ	adalah laju perubahan waktu percepatan terhadap τ = τ�. Jika nilai τ	 
bertambahnya , maka hal tersebut akan menyebabkan pengurangan deviasi jarak dan deviasi kecepatan. 

Sehingga diperoleh model sebagai berikut 

 

�� = �� − ��� − ����		 
(5) 

Persamaan (5) memuat konstanta �	 	 dan ��	 , sehingga untuk mempermudah aplikasi akan 

dieliminasi parameter tersebut melalui proses penskalaan.  

Dengan proses penskalaan menurut Olemskei dan Khomenko menggunakan  

�� = (�	��)��/�, �� = 
�
� = �
��(�	��)��/�, �! = (�
��	)��									(6)  disubtitusikan pada 

persamaan (3), (4) dan (5) diperoleh sistem 

(1) diperoleh

#$
% �� = −� + ��� = �(	�
�)

&
�� = (�'��)�
	

(
			                                                                                                                             

 

 system (1) 

dengan ) = �*
� , + = �,

� . Sistem (1) inilah yang disebut sebagai Sistem Lorenz dari permasalahan 

transisi kemacetan lalu lintas. Memperhatikan keadaan jalan Ring Road selatan dipilih kecepatan 

optimlalnya yaitu 60 -�
./�.	Hal ini selain disesuaikan dengan bagaimana keandaraan menjaga jarak aman 

juga disesuaiakan dengan saran Departemen Perhubungan bahwa kecepatan minimal di jalan Ring Road 

yaitu 60 -�
./�.	Dari data penelitian diperoleh nilai parameter seperti tabel 1. 

 Tabel 1.  Nilai Parameter 

Parameter Arus lalu lintas Pagi Arus lalu lintas Siang Arus lalu lintas Sore 

) 0.49 0.48 0.5 

5 0.93 1.06 0.86 

�� 1.87 1.7 1.95 
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Setelah diperoleh nilai parameter, dilakukan analisa keadaan dinamik system Lorentz.  Keadaan 

lalu lintas di pagi hari memiliki satu titik ekulibrium bebas macet yang stabil yaitu (�	, �, �) =(0.93	,0.93, 1). Stabilitas system ditentukan dengan diperolehnya nilai eigen dari persamaan karakteristik 

yang bernilai negative semua. Waktu percepatan kendaraan akan mengalami penurunan hingga mencapai 

1 sekon. Waktu percepatan dalam model ini merupakan waktu yang diperlukan kendaraan untuk 

mendapatkan kecepatan optimalnya yaitu melalui penambahan kecepatan atau pengereman. Hal ini 

menunjukkan bahwa lalu lintas di pagi hari di jalan ring road selatan masih lancar namun mengalami 

penurunan kecepatan.  

Keadaan lalu lintas di siang hari memiliki satu titik ekulibrium bebas macet yang stabil yaitu (�	, �, �) = (0.97	,0.97, 1). Stabilitas system ditentukan dengan diperolehnya nilai eigen dari persamaan 

karakteristik yang bernilai negative semua. Waktu percepatan kendaraan akan mengalami penurunan 

hingga mencapai 1 sekon. Waktu percepatan dalam model ini merupakan waktu yang diperlukan 

kendaraan untuk mendapatkan kecepatan optimalnya yaitu melalui penambahan kecepatan atau 

pengereman. Hal ini menunjukkan bahwa lalu lintas di pagi hari di jalan ring road selatan masih lancar 

namun mengalami penurunan kecepatan dengan waktu pengereman 1 sekon.  

Keadaan lalu lintas di sore hari memiliki satu titik ekulibrium bebas macet yang stabil yaitu (�	, �, �) = (0.97	,0.97, 1). Stabilitas system ditentukan dengan diperolehnya nilai eigen dari persamaan 

karakteristik yang bernilai negative semua. Waktu percepatan kendaraan akan mengalami penurunan 

hingga mencapai 1 sekon. Waktu percepatan dalam model ini merupakan waktu yang diperlukan 

kendaraan untuk mendapatkan kecepatan optimalnya yaitu melalui penambahan kecepatan atau 

pengereman. Hal ini menunjukkan bahwa lalu lintas di pagi hari di jalan ring road selatan masih lancar 

namun mengalami penurunan kecepatan dengan waktu pengereman 1 sekon.  

Berikut akan ditunjukkan simulasi penyelesaian dengan menggunakan metode Runge Kutta 

dengan bantuan Software Octave. 

 

 
Gambar 1 Waktu percepatan pagi hari dari t=0 s sampai dengan t=200 s 
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Gambar 2 Waktu percepatan dari t=0 sekon sampai dengan t=25sekon 

 

 
Gambar 3 Jarak tempuh dari t=0 sekon sampai dengan t=200sekon 

 

Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa kepadatan lalu lintas di pagi hari yang lebih padat 

dibandingkan siang hari namun lebih lancar dibandingkan sore hari. Hal ini sesuai dengan simulasi model 

bahwa akan semakin cepat mencapai waktu percepatan konstan untuk mendapatkan jarak disekitar jarak 

optimumnya. Simulasi di atas menunjukkan kurva bagaiamana waktu percepatan kendaraan dalam 

menjaga jarak aman antar keadaan untuk mendapatkan jarak pada gambar 3. Artinya bahwa lalu lintas 

yang lebih padat akan cepat menuju waktu percepatan konstan artinya lalu lintas dalam keadaan stabil dan 

lancar. Sebelumnya waktu percepatan/pengereman akan naik turun dan pada  sekitar 9 sekon sudah 

mencapai waktu percepatan konstan. 
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Gambar 4 Waktu percepatan siang hari dari t=0 s sampai dengan t=200 s 

 

 
Gambar 5 Waktu percepatan siang hari dari t=0 s sampai dengan t=25 s 
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Gambar 6 Jarak tempuh siang hari dari t=0 s sampai dengan t=200 s 

 

Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa kepadatan lalu lintas di siang hari yang paling lancar 

dibandingkan pagi dan siang hari. Hal ini sesuai dengan simulasi model bahwa akan semakin lama 

mencapai waktu percepatan konstan untuk mendapatkan jarak disekitar jarak optimumnya. Simulasi di 

atas menunjukkan kurva bagaiamana waktu percepatan kendaraan dalam menjaga jarak aman antar 

keadaan untuk mendapatkan jarak pada gambar 6. Artinya bahwa lalu lintas yang lebih lancar akan lebih 

lama menuju waktu percepatan konstan. Lalu lintas masih dalam keadaan stabil dan lancar. Sebelumnya 

waktu percepatan/pengereman akan naik turun dan pada  sekitar 11 sekon baru mencapai waktu 

percepatan konstan. 

  

  
Gambar 7 Waktu percepatan sore hari dari t=0 s sampai dengan t=200 s 
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Gambar 8 Waktu percepatan siang hari dari t=0 s sampai dengan t=25 s 

 
Gambar 9 Jarak tempuh sore hari dari t=0 s sampai dengan t=2 s 

 

Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa kepadatan lalu lintas di sore hari yang lebih padat 

dibandingkan siang hari namun lebih lancar dibandingkan sore hari. Hal ini sesuai dengan simulasi model 

bahwa akan semakin cepat mencapai waktu percepatan konstan untuk mendapatkan jarak disekitar jarak 

optimumnya. Simulasi di atas menunjukkan kurva bagaiamana waktu percepatan kendaraan dalam 

menjaga jarak aman antar keadaan untuk mendapatkan jarak pada gambar 6. Artinya bahwa lalu lintas 

yang lebih padat akan cepat menuju waktu percepatan konstan artinya lalu lintas dalam keadaan stabil dan 

lancar. Sebelumnya waktu percepatan/pengereman akan naik turun dan pada  sekitar 8 sekon sudah 

mencapai waktu percepatan konstan. 

Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa kepadatan lalu lintas di sore hari yang paling padat 

dibandingkan siang dan sore hari, hal ini sudah sesuai dengan keadaan real di lapangan. Hasil analisa 

percepatan dapat disimpulkan bahwa semakin padat lalu lintas maka akan semakin cepat menuju waktu 

percepatan konstan. Dari data pengamatan di jl Ring Road utara menunjukkan bahwa keadaan lalu lintas 
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pada saat observasi tidak akan menunjukkan kemacetanagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil 

penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan 

memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, dan mengaitkan dengan 

sumber rujukan yang relevan.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh system yang stabil menuju waktu percepatan 

konstan. Keadaan lalu lintas di pagi, siang dan sore hari mengalami penurunan dan kenaikan waktu 

percepatan dan akan mengalami penurunan kembali menuju waktu percepatann konstan 1 sekon. Data 

pengamatan dari yang paling padat adalah pada sore, pagi, dan siang hari. Hasil simulasi menunjukkan 

bahwa semakin padat keadaan lalu lintas akan semakin cepat menuju waktu percepatan konstan. Waktu 

percepatan konstan artinya kendaraan stabil mengendalikan kendaraan melakukan waktu percepatan atau 

pengereman di sekitar 1 sekon dalam menjaga jarak aman antar kendaraan atau dalam keadaan menuju 

kecepatan optimalnya yaitu 60 -�
./�. Hasil analisa percepatan kendaraan dapat diketahui bahwa semakin 

padat keadaan lalu lintas maka akan semakin cepat mendapatkan keadaan stabil dengan kecepatan di 

sekitar kecepatan optimalnya dan akan mendapat jarak tempuh yang lebih pendek. Model matematika 

dapat merepresentasikan keadaan real keadaan lalu lintas di jalan. 
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