
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap ruas jalan dan simpang

bersinyal di jalan Magelang dengan menggunakan Manual Kapasitas Jalan

Indonesia 1997, dan analisis Level ofService ruas jalan dengan menggunakan (IS.
Highway Capacity Manual 1994, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah
sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997, untuk jalan
Magelang bagian Utara dan Selatan mempunyai kinerja lalu lmtas dan tingkat
pelayanan yang cukup baik. Hasil analisis ruas jalan tersebut menunjukkan

nilai derajat kejenuhan yang diperoleh sebesar 0,375 untuk ruas jalan

Magelang bagian Utara dan 0,456 untuk ruas jalan Magelang bagian Selatan.

Kedua ruas jalan memiliki nilai derajat kejenuhan (DS) yang jauh lebih kecil

dan batas yang ditentukan oleh MKJI 1997 yaitu sebesar 0,75.

2. Analisis yang dilakukan berdasarkan US. Highway Capacity Manual 1994

menunjukkan bahwa tingkat pelayanan untuk ruas jalan Magelang bagian

Utara masih cukup baik. Hal in, ditunjukkan dengan melihat has,! analisis

kecepatan sebesar 40,64 km/jam, dan kntena tingkat pelayanan (Level of
Service) berada pada tingkat C. Tetapi untuk ruas jalan Magelang
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bagian Selatan memiliki tingkat pelayanan yang jelek. Hasil analisis

menunjukkan nilai kecepatan sebesar 12.78 km/jam dengan tingkat pelayanan
(LOS) berada pada tingkat F. Hal ini dapat disebabkan oleh tundaan simpang
pada kedua ujung jalan yang sangat tinggi sekali.

. Untuk kinerja lalu lintas pada masing-masing simpang bersinyal diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

a. Analisis pada simpang empat Ring Road Utara dengan jalan Magelang
(simpang Jombor) didapat hasil yang menunjukkan pengaturan lampu
lalu lintas pada simpang tersebut cukup optimal, terlihat pada tundaan

simpang rata-rata (mean intersection delay) selama 39,13 detik/smp dan

berdasarkan kntena tingkat pelayanan (LOS) terletak pada tingkat D.

Perencanaaan pengaturan lampu sinyal baru hanya menunjukkan kenaikan

tundaan simpang rata-rata menjadi sebesar 29.16 detik/smp dan berada
pada tingkat pelayanan D.

b. Analisis pada s.mpang tiga jalan Magelang dengan jalan Wolter

Monginsidi (simpang Borobudur) diperoleh bahwa pengaturan lampu lalu
lintas pada simpang tersebut sudah tidak optimal lag,. Hal ini d.tunjukkan
oleh tundaan simpang rata-rata (mean intersection delay, selama 310,54
detik/smp dan tingkat pelayanan (LOS) berada pada tingkat F. Jeleknya
tingkat pelayanan simpang ini salah satunya d,ak,batkan oleh tundaan

s.mpang Pmgit yang tinggi sedangkan jarak antar kedua s,mpang cukup
dekat yaitu sebesar0,5 km.
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Perencanaan pengaturan lampu sinyal pada simpang ternyata menunjukkan

pengaruh yang besar, yang terlihat pada tundaan simpang rata-rata menjadi

selama 37.53 detik/smp dan kenaikan kriteria tingkat pelayanan menjadi
tingkat D.

c. Analisis pada simpang empat jalan Magelang -jalan Diponegoro -jalan

tentera Pelajar - jalan Kyai Mo,o (simpang Pingit) diperoleh bahwa

pengaturan lampu lalu lintas pada simpang tersebut sudah tidak optimal

lagi. Hal mi ditunjukkan oleh tundaan simpang rata-rata (mean
intersection delay) yang sangat tinggi sekali yaitu selama 983,74

detik/smp dan tingkat pelayanan (LOS) berada pada tingkat F. Tingginya
tundaan tersebut karena kondisi geometnk simpang sudah tidak sesuai lagi
dengan persentase kendaraan yang lewat. Teriebih lag, pada pendekat
bagian Selatan yamg memiliki lebar pendekat yang kecil (2 lajur 2arah).

Perencanaan perubahan geometnk simpang dan pengaturan lampu sinyal
lalu lintas baru cukup efektif untuk menaikkan tundaan simpang rata-rata

menjadi selama 39.50 detik/smp dan kntena tingkat pelayanan berada
pada tingkat D.

4. Berdasarkan analis.s Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 untuk kondisi

simpang Pmgit kendaraan tidak bennotor tidak bisa diasumsikan sebaga,

volume lalu lintas karena berdasarkan has,] analisa yang diperoleh tingkat
pelayanan s.mpang tersebut lebih jelek (tundaan rata-rata simpang tinggi
sekali dibandingkan dengan kendaraan tidak bermotor sebagai rasio untuk
hambatan samping)
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5. Analisis berdasarkan US. Highway Capacity Manual 1994 tidak cocok

digunakan untuk kondisi ruas dan simpang bersinyal pada jalan Magelang
sehingga diperiukan parameter - parameter yang lebih mendetail.

7.2 Saran

1. Perlunya dilakukan perubahan atau perbaikan pengaturan lampu lalu lintas

pada simpang Borobudur, yaitu dengan pengaturan waktu siklus (cycle time)

lampu dan berdasarkan dari hasil analisis perencanaan yang telah dilakukan

pada perubahan waktu siklus lampu dapat menaikkan tingkat pelayanan

simpang (Level of Service), yang semula berada pada tingkat F menjadi
tingkat D.

2. Perlunya dilakukan perubahan bentuk geometn (lebar lajur jalan) dan

perubahan waktu siklus pada simpang Pingit, yaitu dengan lebar jalan pada

masing-masing pendekat 14 m (tiap lajur 3,5 m). Dan hasil analisis

perencanaan yang telah dilakukan pada pengaturan waktu siklus dan

perubahan geometrik dapat menaikkan tingkat pelayanan simpang, yang
semula F menjadi D

3. Perlunya perubahan bentuk geometrik (penambahan lebar lajur jalan) pada

ruas jalan Magelang Selatan yang bertujuan untuk memngkatkan kinerja lalu

lintas dan tingkat pelayanan s.mpang serta ruas jalan itu sendiri, disesuaikan

dengan standar dasar lebar lajur jalan yaitu sebesar 3,50 meter untuk setiap
lajur.


