
BABVI
 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

6.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis terhadap kapasitas dan tingkat pelayanan 

dengan standarisasi MKJI 1997 pada simpang Seturan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.	 HasH analisis simpang Seturan dengan kondisi eksisting mempunyai nilai 

derajat kejenuhan rata-rata adalah 0,7924 

2.	 Tingkat pelayanan untuk simpang Seturan menurut Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 berada pada tingkat E dengan tundaan 

rata-rata simpang sebesar 48,04 detiklsmp. Keadaan ini dikarenakan kaki 

simpang yang sempit dan salah satu simpang yaitu lengan utara yang 

mempunyai kelandaian cukup tinggi sebesar 5,53 % yang mengakibatkan 

seringnya terjadi kemacetan pada Jengan utara. 

J.Untuk mendl!patkan tingkat pelayanan yang baik, maka altematif pemecahan 

yang perlu dilakukan adalah dengan perubahan atlls lalulintas dengan 

merubah arah untuk lengan utara dari dua arah menjadi satu arah dengan 

menggunakan pengaturan 3 rase, pengaturan parkir berupa larangan parkir 

sejauh 80 m dari garis henti dan dilakukan perubahan waktu sikJus 

berdasarkan waktu siklus maksimum untuJ pengaturan 3 fase yaitu 100 detik. 

Cara ini dapat menurunkan tundaan rata-rata simpang menjadi 29,83 

detiklsmp, menurunkan derajat kejenuhan (OS) 0.8378 menjadi 0,6220 untuk 

Jengan selatan, 0.7910 menjadi 0,6305 untuk Iengan timur, 0.6974 menjadi 

0,7094 untuk lengan barat dan berada pada tingkat pelayanan D. 
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6.2	 Saran 

Setelah dilakukan analisis perhitungan kapasitas dan tingkat pelayanan 

pada simpang Seturan serta melihat kondisi lapangan, penyusun mengajukan 

saran sebagai berikut : 

J.	 Dilakukan peninjauan secara berkala karena pertumbuhan kendaraan Ialulintas 

yang selalu mengalami kenaikan dengan cara pemasangan rambu-rambu 

lalulintas seperti, tanda dilarang stop, tanda dilarang parkir dan tanda dilarang 

menaikkan dan menurunkan penumpang pada daerah sekitar pendekat yang 

dapat berpengaruh terhadap aktifitas pergerakan lalulintas. 

2.	 Dilakukan perbaikan geometri untuk Iengan utara dengan cara menurunkan 

kelandaian dan markajalan diperjelas. 

3.	 Mengingat pertumbuhan kendaraan lalulintas yang cenderung mengalami 

peningkatan yang secara langsung akan mempengaruhi tingkat pelayanan 

suatu jaringan jalan, maka perlu untuk mengevaluasi ja.·ingan jalan tersebut 

secara berkala. 

4.	 Dicari alternatif untuk memecahkan permasalahan selama lima tahun 

mendatang. 


