
BAB VI

KFSIMPULAN D.-vN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap kapasitas dan tingkat pelayanan

persimpangan Jalan Gondosuli-Jalan Melati Wetan-Jalan Mojo-Jalan B. Suprapto.

dapat diambil kesimpulan sebagai beiikut ini.

1. Kapasitas terhadap persimpangan saat ini sudah tidak memenuhi persyaratan karena

perbandingan kapasitas dengan volume lalulintas (angka derajat kejenuhan) melebihi

1 (satu). seliingga bila dilihat pada kondisi lapangan ams lalulintas pada kaki

persimpangan saat memasuki persimpangan cenderung tersendat-sendat. balikan

pada jam-jam sibuk mengalami kemacetan. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai

faktor, yaitu :

a. tidak adanya rambu "larangan berhenti" dan "larangan parkir" seliingga

menyebabkan banyak kendaraan yang berhenti dan parkir pada kaki simpang

terutama becak dan kendaraan pribadi.

b. tidak adanya rambu-rambu lalulintas seperti "STOP" atau "YIELD",

mengakibatkan ketidakteraturan lalulintas pada persimpangan.
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c. lebar kaki simpang yang kurang memadai untuk menampung arus lalulintas yang

ada.

2. Tundaan pada simpang empat Jalan Gondosuli-Jalan Melati Wetan-Jalan Mojo-Jalan

B. Supraptosaat ini sebesar30,76 detik/smp, sehingga termasuk tingkat pelayanan E.

3. Perbaikan persimpangan dengan melebarkan kaki simpang dan menurunkan hambatan

samping mampu menurunkan tundaan menjadi 22.02 det/smp, sehingga termasuk

tingkat pelayanan D.

4. Perbaikan persimpangan dengan pemasangan lampu lalulintas 2 fase dan pelebaran

kaki simpang mampu menurunkan tundaan menjadi 22,188 det/smp dengan tingkat

pelayanan C.

6.2 Saran

1. Melengkapi rambu-rambu lalulintas pada tiap kaki simpang sehingga terjadi

keteraturan pada persimpangan.

2. Pemecahan masalah dengan perbaikan geometrik simpang (pelebaran kaki simpang)

masih bisa ditolerir mengingat kemacetan hanya terjadi padajam-jam sibuk saja.

3. Pemecahan masalah persimpangan dengan memberi lampu lalulintas dan pelebaran

kaki simpang adalah jalan keluar yang paling baik. Dalam hal ini, pengaturan lampu

lalulintas yang paling baik adalah 2 fase.
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4. Penggunaan metode MKJl dalam perhitungan besarnya waktu hilang tidak dapat

secara mutlak diterapkan pada simpang yang tidak simetris. Dimana model

simpang ini banyak terdapat di Yogyakarta, sebagai contoh adalah :

a. simpang empat Jalan Urip Siimoharjo-Jalan Adi Sucipto-Jalan Gejayan-

Jalan Munggur,

b. simpang empat Jalan Letjend Suprapto-Jalan Wahid llasim-Jalan Ahmad

Dahlan,

c. simpang empat Jalan Tainan Siswa-Jalan Kusumanegara-Jalan Sultan

Agung-Jalan Suryopranoto.

Ilal tersebut terbukti secara perhitungan (lihat lampiran 16) tidak sesuai dengan

kemungkinan lamanya waktu yang seharusnya (logis).


