
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa

pengoperasian sinyal penyeberangan di Jalan

Malioboro (di depan Kanwil ?U) dan di Jalan Jendral

Achmad Yani (di depan pasar Bringharjo) belum

efektif karena alasan-alasan berikut :

a). Di Jalan Malioboro tingkat pelayanan (LOS)

ruang sirkulasi di "pedestrian refuge" maupun

di "crosswalk" memenuhi persyaratan LOS C,

tetapi pengunaan ruang oleh pejalan kaki di

"crosswalk" kurang efisien karena waktu siklus

terlalu panjang (102 detik), yang mengakibatkan

pejalan kaki melakukan penyeberangan saat

sinyal "pedestrian" menyala merah.

b). Di Jalan Jendral Achmad Yani tingkat pelayanan

ruang sirkulasi pada "pedestrian refuge"

memenuhi syarat LOS C, bahkan untuk "crosswalk"

memberikan tingkat pelayanan (10S) B. Dari

hasil analisis siklus 73 detik belum memberikan

nilai optimum, ini terlihat terjadinya

kekosongan pada akhir fase hijau "pedestrian".

2. Waktu optimum untuk sinyal penyeberangan di Jalan

Malioboro adalah 92 detik dengan pembagian waktu

sebagai berikut :
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Fase lalu lintas kendaraan :

hijau = 74 detik

kuning = 3 detik

merah = 15 detik

Fase pedestrian :

hijau = 8 detik

merah = 84 detik

3. Waktu optimum untuk sinyal penyeberangan di Jalan

Jendral Achmad Yani adalah 55 detik dengan pembagian

waktu sebagai berikut :

Fase lalu lintas kendaraan :

hijau = 37 detik

kuning = 3 detik

merah = 15 detik

Fase pedestrian :

hijau = 8 detik

merah = 47 detik

4. Lebar "crosswalk" di Jalan Malioboro dan Jalan

Jendral Achmad Yani adalah 3 meter, untuk

mendapatkan harga yang optimum berdasarkan konsep

ruang waktu yang bagi pejalan kaki maka lebar

"crosswalk" dirubah menjadi 2,5 meter.

7.2. Saran

1. "Zebra cross" yang terletak di depan pintu Selatan

Hotel Garuda sebaiknya dihilangkan karena letaknya

terlalu dekat dengan "zebra cross" yang dilengkapi
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sinyal penyeberangan, sehingga penyeberang lebih

terkonsentrasi dan mengurangi frekwensi berhentinya

kendaraan.

Sebelum diadakan pengaturan kembali sinyal

penyeberangan sebaiknya dilakukan terlebih dahulu

pembenahan geometrik fasilitas penyeberangan.

Penggeseran letak tiang penyangga lampu sinyal ci

Jalan Malioboro sehingga tidak menghalangi mulut

"crosswalk", serta penertipan parkir kendaraan ci

daerah penyeberangan sehingga tidak mengurangi ruang

tunggu yang tersedia.

Di Jalan Malioboro lebih tepat apabila penerapan

sinyal penyeberangan juga berlaku bagi lalu lintas

lambat agar ruang tunggu pada "pedeszrian refuge"

tidak berkurang kapasitasnya akibat adanya

penyeberang yang masih menunggu adanya selang untuk

menyeberang lalu lintas lambat. Lebih baik jika

ditambah sinyal suara yang secara psikologis akan

mempengaruhi lalu lintas kendaraan untuk tidak

meianggar saat nyala merah fase lalu lintas

kendaraan.

Di Jalan Malioboro dan Jalan Jendral Achmad Yani

akan lebih baik jika tempat pemberhentian bus

digeser agak jauh sehingga akan mengurangi "delay"

kendaraan apabila terjadi bertumpuknya bus kota

untuk menunggu penumpang.



102

Analisis ini didasarkan pada sampel data hasil

pencacahan volume pejalan kaki dan lalu lintas yang

dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga

penetapan volume rencana belum tentu menggambarkan

keadaan harian yang sesungguhnya. Hasil perhitungan

waktu siklus optimum akan lebih akurat apabila dapat

diperoleh data yang mencerminkan fluktuasi harian

jam sibuk lalu lintas dan pejalan kaki.

Semua perhitungan dan analisis dalam tulisan ini

didasarkan pada anggapan bahwa pemakai jalan menaati

peraturan lalu lintas yang berlaku, oleh karena itu

agar dihasilkan pengoperasian sinyal yang benar-

benar efektif sebaiknya diikuti oleh langkah-langkah

penertiban pemakai jalan maupun lingkungan di

sekitarnya yang menunjang beroperasinya sinyal.

Dala- konteks pembicaraan lalu lintas yang lebih

luas, pemasangan beberapa fasilitas kontrol berupa

sinyal penyeberangan jalan pada suatu ruas jalan

akan mengurangi kecepatan perjalanan rata-rata

("average travel speed"). Hal ini perlu diper

timbangkan pengaruhnya terhadap tingkat pelayanan

(LOS) pada ruas jalan yang ditinjau.
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