
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap simpang tiga tak bersinyal pasar

Nusukan Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Simpang tiga pasar Nusukan saat ini sudah tidak layak lagi karena

perbandingan arus lalulintas dengan kapasitas (derajat kejenuhan = DS) sudah

melebihi 0,85. Hal ini bila dilihat pada kondisi lapangan, arus lalulintas pada

kaki simpang saat memasuki persimpangan cenderung tersendat-sendat

bahkan pada jam-jam sibuk mcngalami kemacetan. Hal ini disebabkan karena

beberapa faktor, yaitu :

a. Kondisi simpang yang terletak di depan pasar Nusukan yang setelah

terbakar aktifitas pasar berpindah di sepanjang trotoar dan di pinggir

jalan.

b. Lebar kaki simpang yang kurang memadai untuk menampung arus

lalulintas yang ada.

2. Pemecahan masalah dengan mengalihkan arus laulintas yaitu dengan

pelarangan belok kanan dari jalan minor mampu menurunkan derajat

kejenuhan (DS = 0,83 <0,85). Penggabungan pelebaran pendekat jalan dan
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pelarangan belok kanan dari jalan minor mampu menurunkan derajat

kejenuhan (DS = 0,76 < 0,85) sehingga kinerja simpang menjadi layak.

3. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan secara garis besar bisa menaikan

kapasitas persimpangan ( C ).

4. Perubahan dengan pelebaran pendekat jalan saja tidak begitu signilikan

menurunkan derajat kejenuhan (DS).

5. Analisis kinerja simpang pada <ahun 2015 (10 tahun mendatang)

menunjukkan bahwa kinerja simpang iiga pasar Nusukan semakin tidak layak.

Hal ini ditunjukkan dengan derajat kejenuhan (DS ) yang semakin besar yaitu

DS= 1,64 > 0,85.

6. Perbaikan kinerja simpang dengan anggapan bahwa jalan utama (Jl. Kapten

Tendean menjadi satu arah (semua kendaran menuju ke Selatan) dan

pengurangan hambatan samping dapat menurunkan derajat kejenuhan (DS)

menjadi 0,79 sehingga kinerja simpang menjadi layak.

6.2 Saran

1. Pemerintah kota Surakarta diharapkan segera memberikan lahan baru atau

memperbaiki pasar Nusukan yang terbakar sehingga aktifitas'pasar tidak iagi

berada di pinggir jalan lagi karena merupakan salah satu faktor yang

mengganggu arus lalulintas jalan.

2. Melengkapi rambu-rambu lalulintas di sekitar simpang sehingga diharapkan

tidak terjadi kemacetan lalulintas di sekitar simpang.


