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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian Analisis Biaya Akibat Kemacetan Menggunakan Vissim 10 

pada Simpang APILL Pakualaman, Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Mengevaluasi kinerja simpang APILL Pakualaman serta memberi 

rekomendasi alternatif solusi untuk meningkatkan kinerja simpang dan 

mengurangi biaya kemacetan dengan menggunakan metode pemodelan 

menggunakan software Vissim  10. 

2. Penelitian ini dilakukan dalam 1 hari jam kerja pada jam-jam puncak (peak 

hour). Hasil pengamatan didapat jam puncak terjadi pada jam 16.00 – 17.00 

WIB dengan jumlah kendaraan 8926 kendaraan yang lewat. 

3. Hasil yang didapat dari pemodelan dan analisis biaya kemacetan pada kondisi 

eksisting adalah nilai tundaan rata-rata 96,41 detik/kend, panjang antrian rata-

rata 59,69 meter, dan tingkat pelayanan simpang (level of service) adalah F 

(sangat buruk). Biaya kemacetan yang ditimbulkan Rp 2.835.134, -/jam. 

Untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya kemacetan maka 

digunakan 2 (dua) alternatif solusi yaitu : 

a. Alternatif I yaitu dengan penambahan ruas jalan belok kiri langsung 

dari lengan utara dan selatan seta pelebaran ruas. Dari hasil pemodelan 

dengan software Vissim  10 didapat nilai tundaan rata-rata 91,19 

detik/kend, panjang antrian rata-rata 44,4 meter, dan tingkat pelayanan 

simpang (level of service) adalah F (sangat buruk). Biaya kemacetan 

yang terjadi pada alternatif I sebesar Rp 2.630.885, -/jam. Pada 

alternatif I ini biaya kemacetan berkurang Rp 204.249, -/ jam dari 

kondisi eksisting. 

b. Alternatif II yaitu dengan pelebaran ruas jalan dan pembahan ruas belok 

kiri jalan terus pada lengan utara dan selatan. Dari hasil pemodelan 

dengan software Vissim 10 didapat nilai tundaan rata-rata 85,75 

detik/kend, panjang antrian rata-rata 29,28 meter, dan tingkat pelayanan 
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simpang (level of service) adalah F (sangat buruk). Biaya kemacetan 

yang terjadi pada alternatif II sebesar Rp 2.317.400 -/jam. Pada 

alternatif II ini biaya kemacetan berkurang Rp 517.733, -/ jam dari 

kondisi eksisting. 

Berdasarkan hasil analisis kedua alternatif tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa alternatif terbaik untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya 

kemacetan adalah alternatif II dengan pelebaran ruas jalan dan pembahan ruas belok 

kiri jalan terus pada lengan utara dan selatan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang akan dilakukan pada 

simpang APILL Pakualaman Kota Yogyakarta tentang biaya kemacetan 

menggunkan software Vissim 10 sebagai berikut. 

1. Dilakukan survei lalu lintas selama satu minggu penuh agar mendapatkan 

data yang lebih lengkap. 

2. Karena pada hasil output Vissim 10 terdapat pengeluaran emisi gas 

diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat diestimasi besarnya emisi gas 

yang dikeluarkan oleh kendaraan akibat terjadinya kemacetan sebagai 

external cost.


