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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :  

1. Persimpangan Jalan Selokan Mataram dengan Jalan Wahid Hasyim, Hasil 

survei yang dilakukan di jam puncak pada pukul 16.00-17.00 didapatkan 

volume lalu lintas sebanyak 5436 kendaraan/jam. 

2. Hasil pemodelan simpang tersebut dengan menggunakan software VISSIM 

pada kondisi eksisting didapatkan tingkat pelayanan yang buruk (LOS) E, 

Dengan tundaan yang terjadi rata-rata 56,27 detik/kendaraan dan Panjang 

antrian rata-rata 81,65 m. 

3. Persimpangan tersebut setelah diberikan persinyalan terdapat 2 pemodelan, 

yaitu sebagai berikut:  

a. Skenario 1 – Persinyalan 4 fase tanpa LTOR 

Skenario ini dilakukan rekayasa lalu lintas dari Jalan Selokan Mataram 

dialihkan menjadi satu arah. Kemudian setiap pengendara yang ingin melaju 

ke arah kiri harus menunggu lampu APILL menjadi hijau. Lalu lintas dari 

setiap arah memulai lampu hijau secara bergantian dengan waktu siklus 120 

detik. 

b. Skenario 2 – Persinyalan 4 fase tanpa LTOR 

Skenario 2 ini merupakan lanjutan dari skenario 1, Pada skenario ini tidak 

dilakukan rekayasa lalu lintas seperti sebelumnya. Tetatpi lebar lengan barat 

dan lengan timur (Jalan selokan mataram) mengalami perubahan atau di 

perbesar sebanyak 1m dengan waktu siklus 120 detik 

4. Hasil kinerja simpang setelah diberi persinyalan yaitu: 

a. Skenario 1 – Persinyalan 4 fase tanpa LTOR 

Berdasarkan hasil software VISSIM skenario 1 tersebut didapatkan tingkat 

pelayanan yang buruk (LOS) E, Dengan tundaan yang terjadi rata-rata 72,17 

detik/kendaraan dan panjang antrian rata-rata 124,45 m 
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b. Skenario 2 – Persinyalan 4 fase tanpa LTOR 

Berdasarkan hasil software VISSIM skenario 1 tersebut didapatkan tingkat 

pelayanan yang buruk (LOS) F, Dengan tundaan yang terjadi rata-rata 83,5 

detik/kendaraan dan panjang antrian rata-rata 121,52 m 

5. Tiga pemodelan simpang yang terdiri dari pemodelan eksisting, skenario 1, 

dan skenario 2, pemodelan eksisting memiliki tingkat pelayanan yang lebih 

baik dari skenario 1 maupun 2 karena tidak adanya tundaan dari lampu APILL 

tetapi pada skenario 1 dengan adanya persinyalan walaupun tundaan nya 

meningkat namun lalu lintas pada simpang tersebut lebih aman dan teratur. 

5.2. Saran 

Adapun beberapa saran pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan software VISSIM 9.0 student 

version disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan software 

VISSIM full version agar hasil dari pemodelan yang didapatkan lebih baik. 

2. Penelitian ini tidak memasukkan parameter pejalan kaki dan kendaraan yang 

keluar masuk gang sebelum simpang tersebut. Diharapakan penelitian yang 

dilakukan selanjutnya dapat memasukkan dua parameter diatas agar 

mendapatkan hasil tundaan dan antrian yang lebih akurat. 

3. Diharapkan untuk instansi terkait, seperti Dinas Prasarana wilayah dan Dinas 

Perhubungan Kota Yogyakarta agar dapat meningkatkan kinerja ruas jalan 

pada simpang tersebut. 


