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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Setelah dilakukan analisis dan perhitungan berdasarkan data-data yang 

diperoleh dari survei simpang tak bersinyal 4 lengan di Jl. KH. Ahmad 

Dahlan, yang di jadikan simpang 3 lengan untuk di analisis, dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

A. Kondisi Existing simpang 3a 

1. Volume kendaraan tertinggi pada saat kondisi existing terjadi pada hari 

Senin, tanggal 17 Oktober 2016 pukul 17.00-18.00 WIB dengan 

jumlah kendaraan yang melewati simpang sebanyak 1937 smp/jam. 

2. Kinerja Simpang untuk hari Senin jam 17.00-18.00 (jam puncak) 

meliputi : 

a. Kapasitas simpang sebsar 4505,48 smp/jam 

b. Drajat kejenuhan sebesar 0,430 smp/jam 

c. Tundaan 

1. Tundaan lalu lintas simpang (DT1) sebesar 4,388 smp/jam 

2. Tundaan lalu lintas jalan utama (DTMA) sebesar 3,277 smp/jam 

3. Tundaan lalu lintas jalan minor (DTMI) sebesar 14,691 smp/jam 

4. Tundaan geometrik simpang (DG) sebesr 3,862 smp/jam 

5. Tundaan simpang (D) sebesar 8,250 smp/jam 

d. Peluang antrian dengan batas atas sebesar 20,43 %  batas bawah 

8,52 % 

B. Kondisi Existing simpang 3b 

1. Volume kendaraan tertinggi pada saat kondisi existing terjadi pada hari 

Senin, tanggal 17 Oktober 2016 pukul 17.00-18.00 WIB dengan 

jumlah kendaraan yang melewati simpang sebanyak 1937 smp/jam. 

2. Kinerja Simpang untuk hari Senin jam 17.00-18.00 (jam puncak) 

meliputi : 
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a. Kapasitas simpang sebsar 4574,47 smp/jam 

b. Drajat kejenuhan sebesar 0,42 smp/jam 

c. Tundaan 

1. Tundaan lalu lintas simpang (DT1) sebesar 4,322 smp/jam 

2. Tundaan lalu lintas jalan utama (DTMA) sebesar 3,228 smp/jam 

3. Tundaan lalu lintas jalan minor (DTMI) sebesar 14,469 smp/jam 

4. Tundaan geometrik simpang (DG) sebesr 3,861 smp/jam 

5. Tundaan simpang (D) sebesar 8,183 smp/jam 

d. Peluang antrian dengan batas atas sebesar 20,06 %  batas bawah 

8,31 % 

 

C. Adanya Hotel Dan Apartemen City Land 

1. Volume kendaraan tertinggi pada saat kondisi existing terjadi pada hari 

Senin, tanggal 17 Oktober 2016 pukul 17.00-18.00 WIB dengan 

jumlah kendaraan yang melewati simpang sebanyak 1937 smp/jam. 

2. Kinerja Simpang untuk hari Senin jam 17.00-18.00 (jam puncak) 

meliputi : 

a. Kapasitas simpang sebsar 4581,79 smp/jam 

b. Drajat kejenuhan sebesar 0,431 smp/jam 

c. Tundaan 

1. Tundaan lalu lintas simpang (DT1) sebesar 4,402 smp/jam 

2. Tundaan lalu lintas jalan utama (DTMA) sebesar 3,287 smp/jam 

3. Tundaan lalu lintas jalan minor (DTMI) sebesar 14,968smp/jam 

4. Tundaan geometrik simpang (DG) sebesr 3,883 smp/jam 

5. Tundaan simpang (D) sebesar 8,284 smp/jam 

d. Peluang antrian dengan batas atas 20,51%  batas 8,57% bawah 
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Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan pada saat kondisi existing dan 

dengan adanya Hotel Dan Apartemen City Land bahawa simpang KH. Ahmad 

dahlan masih mampu menampung lalu lintas dan kinerja simpang juga masih 

dalam katagori baik dengan tingkat pelayanan simpang dalam katagori B dan 

pada saat 5 tahun kedapan kinerja simpang KH. Ahmad Dahlan ada maupun 

tidak adanya Hotel dan Apartemen CityLand masih dalam katagori baik 

dengan tingkat pelayanan simpang type B dengan tundaan rata – rata 8,1 – 8,5 

detik/kend. 

 

B. Saran Dan Rekomendasi 

Setelah dilakukan pengamatan dan analisis di lapangan terhadap simpang 

tak bersinyal di Jl. KH. Ahmad Dahlan yang berpedoman pada MKJI 1997, di 

ajukan saran dan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Demi kelancaran di persimpangan dan tidak adanya pengguna jalan 

yang melawan arus sebaiknya di gunkan polisi lalu lintas dalam 

mengatur arus lalu lintas pada saat jam sibuk. 

2. Melarang pedagang kaki lima berjualan di sekitar kawasan simpang 

demi mengurangi Hambatan samping yang tinggi. 

3. Memasang rambu larangan parkir di sekitar kawasan simpang demi 

mengurangi hambatan samping yang tinggi. 

4. Memasang rambu-rambu lalu lintas yang lengkap dan yang lebih baik 

lagi. 

5. Pada saat pembanggunan hotel kendaraan-kendaraan berat dilarang 

beroperasi pada pukul 07.00-20.00 WIB. 

 


