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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja simpang pada simpang bersinyal 

berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, maka dapat 

disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis kinerja simpang empat bersinyal dengan menggunakan metode 

MKJI 1997 adalah sebagai berikut: 

a.  Hasil analisis pada simpang empat Kentungan pada saat konstruksi 

memiliki total volume lalu lintas sebesar 3585 smp/jam, dengan nilai 

derajat kejenuhan 0.707, nilai tundaan rata – rata simpang sebesar 40.92 

stop/smp dan termasuk kedalam tingkap pelayanan E. 

b. Hasil analisis kinerja simpang Kentungan tahap operasional pada ruas 

Jalan Ring Road Utara arah Solo memiliki nilai V/C Rasio sebesar 0.75 

pada jalur cepat dan 0.67 pada jalur lambat dengan tingkat pelayanan C. 

c. Hasil analisis kinerja simpang Kentungan tahap operasional pada ruas 

Jalan Ring Road Utara arah Wates memiliki nilai V/C Rasio sebesar 

0.72 pada jalur cepat dan 0.67 pada jalur lambat dengan tingkat 

pelayanan C. 

d.  Hasil analisis kinerja simpang Kentungan tahap operasional pada ruas 

Jalan Kaliurang memiliki nilai V/C Rasio sebesar 0.72 pada jalur cepat 

dan 0.67 pada jalur lambat dengan tingkat pelayanan C. 

2. Solusi pengalihan arus lalu lintas saat dilaksanakan proses konstruksi pada 

simpang empat Kentungan adalah : 

a. Dari arah barat jalur kendaraan roda 4 dan roda 2 ke arah solo dapat 

melalui jalan Ring Road Utara arah solo – simpang tiga Plemburan – Jl. 

Plemburan – Simpang tiga Plemburan Jl.Mulia – Simpang tiga 

Kaliurang – Jl.Anjasmoro – Simpang Empat Pandega Sakti – Simpang 

tiga Anjasmoro Ring Road Utara – Jl. Ring Road Utara arah Solo 

b. Dari arah Utara jalur kendaraan roda 4 dan roda 2 ke arah Solo dapat 

melalui Jl.Kaliurang – Simpang tiga Jl.Kaliurang – Simpang tiga 
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Pandega Sakti – Simpang tiga Anjasmoro Ring Road Utara – Jalan Ring 

Road Utara arah Solo. 

c. Jalur kendaraan muatan roda 4 dan roda 2 arah Wates/Magelang dari Jl. 

Solo Yogyakarta dapat melalui Jl. Solo Yogyakarta – Jl. Ring Road 

Timur – Jl. Ring Road Selatan – Jl. Ring Road Barat – Jl. Ring Road 

Utara – Simpang Jombor – Jl. Magelang. 

d. Jalur kendaraan muatan roda 4 dan roda 2 arah Solo dari Jl. Wates 

dapat melalui Jl. Wates – Simpang Ambarketawang – Jl. Ring Road 

Barat – Jl. Ring Road Selatan – Jl. Ring Road Timur – Simpang Janti – 

Jl. Solo Yogyakarta 

e. Alternatif pada saat operasional dapat menggunakan perubahan waktu 

siklus APILL dari arah Utara dan arah Selatan menjadi lebih lama 

dikarenakan volume lalu lintas yang terjadi pada lengan utara dan 

lengan selatan masih terbilang cukup banyak. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan pada penelitian ini terdapat 

beberapa saran agar penelitian ini dapat berkembang lebih lanjut. 

1. Perlu dilakukan survei lalu lintas yang lebih akurat dengan tidak hanya 

survei 1 hari kerja, seperti dilakukan dalam survei saat hari libur atau survei 

selama satu minggu penuh atau lebih, sehingga data lalu lintas yang 

didapatkan lebih merepresentasikan kondisi lalu lintas yang sebenarnya. 

2. Pada penelitian selanjutnya  untuk dapat mengevaluasi dampak operasional 

Underpass Kentungan terhadap ruas dan simpang disekitarnya. 


