
BABVI 

KES~ULANDANSARAN 

6.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan pada simpang empat bersinyal MM UGM 

Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.	 Hasil evaluasi karakteristik dan kinerja simpang aktual dilapangan dengan 

pemakaian waktu siklus aktual 162 detik untuk pagi, dan 157 detik untuk 

siang hari diperoleh derajat kejenuhan yang besar sekali terutama pada 

Senin pagi yakni 2,416 jauh dari yang disarankan <0,85 sehingga 

mengakibatkan antrian sepanjang 5192 m dan tundaan sebesar 2730 

dtk/kend dengan tingkat pelayanan simpang pada semua jam puncak yang 

diamati adalah F (>60,0 dtk). 

2.	 Untuk mendapatkan besamya waktu siklus sesuai yang disarankan serta 

meningkatkan tingkat pelayanan dari simpang tersebut dilakukan 

perhitungan optimasi waktu siklus dengan beberapa altematif sebagai 

berikut: 

a.	 Memperhitungkan jarak kendaraan berangkat dan kenadaraan 
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datang ke titik konflik untuk menentukan nilai lama nyala merah 

semua (all red) dan mengambil lama nyala kuning (amber time) 

dengan nilai normal yaitu 3 detik tanpa melakukam perubahan 

geometri dari simpang tersebut. 

b. Meniadakan LTOR sehingga lebar pendekat sarna dengan WENTRY. 

c. Menambah iebar pada semua lengan dan hanya menyisakan 1 m 

untuk trotoar, lengan Utara dan lengan Selatan pada kedua sisinya 

bertambah sebesar 1 m, dan untuk lengan Timur dan Barat 

dilakukan penambahan sebesar 2 m pada kedua sisi lengannya 

sehingga WA dan WENTRy menjadi lebih besar, perhitungan 

selanjutnya dilakukan dengan menambil nilai all red dan amber 

time sama dengan nilai pada perhitungan optimasi waktu siklus 

berdasarkan kendaraan berangkat - datang dan meniadakan LTOR 

pada semua lengan. 

d. Kondisi geometri simpang sarna dengan altematif C akan tetapi 

pada perhitungan optimasi waktu siklus dilakukan pengambilan 

nilai all red 3 dtk dari phase 1-2, 2 dtk dati phase 2-3, 2dtk dati 

phase 3-4, dan 2 dtk dati phase 4-1. Pengambilan lama waktu 

kuning untuk semua phase adalah sama yaitu sebesar 3 dtk. 

Pengambilan nilai ini adalah untuk mengatasi rawan konflik 

dilapangan. 

e. Kondisi geornetri simpang sarna dengan altematif C akan tetapi 

pada perhitungan optirnasi waktu siklus diarnbil nilai waktu siklus 
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aktuallapangan pada saat ini. 

3.	 Setelah dilakukan perhitungan dari beberapa altematif skenario 

perhitungan optimasi waktu siklus didapatkan bahwa optimasi waktu 

siklus yang memungkinkan untuk diterapkan dilapangan adalah pada 

skenario III dengan perolehan waktu siklus 73 detik untuk Minggu pagi, 

90 detik Minggu siang, 176 detik Senin pagi, dan 155 detik untuk Senin 

siang dengan tingkat pelayanan D untuk Minggu pagi, E untuk Minggu 

siang, F untuk Senin pagi dan F untuk Senin siang. 

6.2. Saran 

1.	 Untuk mengatasi permasalahan pada simpang empat bersinyal MM UGM 

Yogyakarta dapat dilakukan dengan mengambil altematif skenario III 

untuk diterapkan dilapangan karena setting lampu lalu lintas yang ada 

sudah tidak sesuai dengan kondisi lalu lintas saat ini. 

2.	 Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk meneliti optimasi waktu 

siklus berdasarkan HeM 1994. 
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