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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian dilakukan untuk menganalisis kinerja simpang APILL Jalan 

Bantul, Ring Road Selatan, Yogyakarta dengan menggunakan metode traffic 

counting dan menganalisis menggunakan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 

(PKJI) 2014. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja simpang APILL 

Jalan Bantul, Ring Road Selatan, Yogyakarta antara lain kondisi geometrik 

simpang, kondisi lingkungan simpang, volume lalu lintas, arus lalu lintas, 

kapasitas simpang, derajat jenuh, panjang antrian, dan tundaan. Faktor-faktor 

tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan simpang, karena jika 

volume lalu lintas tinggi, kapasitas simpang rendah menyebabkan nilai derajat 

jenuh tinggi yang berakibat pada tingginya nilai tundaan dan panjang antrian. 

2. Berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja simpang , maka 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Volume arus lalu lintas pada jam puncak terjadi pada pukul 07.00-08.00 

dengan jumlah kendaraan 12831 kendaraan/jam 

b. Arus lalu lintas yang ada berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

diketahui bahwa pada lengan utara (Jl Bantul) sebesar 509 skr/jam, pada 

lengan timur (Jl Nasional III) sebesar 1388 skr/jam, pada lengan selatan (Jl 

Bantul) sebesar 1225 skr/jam, dan pada lengan barat (Jl Nasional III) 

sebesar 777 skr/jam. 

c. Kapasitas yang didapatkan dari analisis yang telah dilakukan diketahui 

bahwa pada lengan utara (Jl Bantul) sebesar 577 skr/jam, pada lengan timur 

(Jl Nasional III) sebesar 1306 skr/jam, pada lengan selatan (Jl Bantul) 

sebesar 799 skr/jam, dan pada lengan barat (Jl Nasional III) sebesar 1214 

skr/jam. 

d. Derajat jenuh yang didapatkan dari analisis yang telah dilakukan diketahui 

bahwa pada lengan utara (Jl Bantul) sebesar 0,88, pada lengan timur (Jl 
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Nasional III) sebesar 1,06, pada lengan selatan (Jl Bantul) sebesar 1,53, dan 

pada lengan barat (Jl Nasional III) sebesar 0,64. 

e. Panjang antrian yang didapatkan dari analisis yang telah dilakukan 

diketahui bahwa pada lengan utara (Jl Bantul) sebesar 112 meter pada 

lengan timur (Jl Nasional III) sebesar 113 meter, pada lengan selatan (Jl 

Bantul) sebesar 221 meter, dan pada lengan barat (Jl Nasional III) sebesar 

77 meter. 

f. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapatkan nilai tundaan simpang 

sebesar 407 detik/skr, sehingga tingkat pelayanan simpang pada jam puncak 

07.00-08.00 tergolong pda golongan F karena nilai tundaan simpang > 60 

detik/skr. 

3. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

pengaturan lalu lintas untuk simpang APILL Jalan Bantul, Ring Road Selatan, 

Yogyakarta sudah tidak maksimal lagi karena tingginya nilai tundaan yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, didapatkan tiga alternatif solusi yang dapat 

diterapkan sebagai berikut : 

a. Alternatif solusi pertama adalah dengan mengubah waktu siklus yang telah 

ada dengan waktu siklus yang baru pada jam puncak, sehingga didapatkan 

waktu hijau yang berbeda dengan kondisi yang sebenernya. Nilai waktu 

hijau tersebut antara lain pada lengan utara sebesar 30 detik, pada lengan 

timur sebesar 42 detik, pada lengan selatan 70 detik, dan pada lengan barat 

sebesar 25 detik. 

b. Alternatif solusi kedua adalah dengan mengubah waktu siklus yang telah 

ada dengan waktu siklus yang baru pada jam puncak dan mengubah arus 

pada lengan timur dan selatan menjadi belok kiri jalan terus, sehingga 

didapatkan waktu hijau yang berbeda dengan kondisi yang sebenernya. 

Nilai waktu hijau tersebut antara lain pada lengan utara sebesar 29 detik, 

pada lengan timur sebesar 41 detik, pada lengan selatan 65 detik, dan pada 

lengan barat sebesar 26 detik. 

c. Alternatif solusi ketiga adalah dengan mengubah waktu siklus yang telah 

ada dengan waktu siklus yang baru pada jam puncak, mengubah arus pada 

lengan timur dan selatan menjadi belok kiri jalan terus, serta melakukan 
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pelebaran pada seluruh lengan selebar 0,5 meter, sehingga didapatkan waktu 

hijau yang berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Nilai waktu hijau 

tersebut antara lain pada lengan utara sebesar 20 detik, pada lengan timur 

sebesar 29 detik, pada lengan selatan 45 detik, dan pada lengan barat sebesar 

18 detik. 

d. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan nilai derajat 

jenuh dan nilai tundaan yang berguna untuk membandingkan alternatif 

solusi yang paling optimal. Nilai derajat jenuh pada alternatif pertama 

sebesar 0,92, pada alternatif kedua sebesar 0,92, dan pada alternatif ketiga 

sebesar 0,88. Nilai tundaan yang didapatkan pada alternatif satu sebesar 84 

detik/skr, alternatif kedua sebesar 76 detik/skr, dan pada alternatif ketiga 

sebesar 55 detik/skr. Sehingga dapat diketahui bahwa dari ketiga alternatif 

tersebut alternatif terbaik adalah alternatif ketiga. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada simpang APILL Jalan 

Bantul, Ring Road Selatan, Yogyakarta disarankan : 

1. Untuk penelitian yang akan datang, pengambilan data volume lalu lintas 

sebaiknya dilakukan pada hari kerja dan hari libur seperti hari senin dan minggu 

sehingga didapatkan hasil analisis yang lebih optimal. 

2. Untuk penelitian yang akan datang, perlu dilakukan pemodelan dengan program 

komputer seperti software Vissim agar dapat ditampilkan hasil visual dari 

analisis yang telah dilakukan. 

3. Diharapkan instansi terkait dapat melakukan evaluasi serta pengaturan ulang 

waktu siklus baru agar panjang antrian dan nilai tundaan dapat berkurang. 

4. Diharapkan pula pada instansi terkait dapat melakukan pelebaran jalan pada 

setiap lengan sebesar 0,5 meter untuk mengurangi panjang antrian dan nilai 

tundaan. 

 

 

 


