
BAB V.I

KESIHPULAN DAN SARAN

6.1. Kosimpulan

Sesuai dengan peiubatasan masalah pada penelitian mi

yaitu koordinasi lampu ial uj intas antar poreinpatan Kurem can

pertigaan Terban , maka dari hasil analisis av.n t iga

alternatif pemecahan masalah yang penyusun ketengahkan

dari banyak alternatif yang mungkin, penyusun dapat

mengambi1 kesimpulan sebagai berikut :

1. Lampu lalulintas pada kedua persimpangan tidak terkoor-

dinasi dengan baik. Pemecahan masalah yang sederhana yang

bisa segera dllakukan adalah koordinasi antara kedua

lampu lalulintas. Berdasarkan prioritas lalulintas dari

arah timur Perempatan Korem ke arah barat, maka panjang

putaran lampu lalulintas Pertigaan Terban disesuaikan

dengan panjang putaran lampu lalulintas Perempatan Korem.

Dengan demikian dari ketiga alternatif, alternatif III

(5.3.3. halaman 79) merupakan alternatif yang tepat untuk

memecahkan masalah koordinasi di kedua persimpangan inn.

2. Wa.ktu penundaan pada persimpangan Korem yang didapat

dengan memakai angka konversi Bin a. Harga lebih besar

yaitu ~ 2921,3 detik/kendaraan (lihat lampiran tugas)

daripada memakai angka konversi Salter yaitu = 21,38

detik/kendaraan. Hal ini disebabkan oleh kondisi lalulin

tas di Indonesia pada umumnya clan di Kota Yogyakarta



Kuususnya merupakan la 1u 1 -; n i.a- oampu ran ( &j/v traffic

jumlah lajur yang btrlum memadai. s^its kesadaran masyara

katnya dalam ber la juIint as kurang; baik. Sedangkar: d

nega ra-negara Eropa sudah ada pemisahan antara. kendaiaai

bermotor dan tidsk borrow-, Indian .Lajur yang snda

memadai, serta kesadaran dalam berlalu1 intas sudah baik

Sehingga karena kondisi lalu iintasnya sangat berbeda

maka angka konversi B1na. Marg a a. kan 1ebih sesuai d1guna-

kan d i Indonesia dari pada angka konvers! Salter.

6.2. Sarsn-saran

Kami in emberikan saran-saran seba.gai berikut :

1. Perlu diadakan studi lebih luas mengenai jaringan lalu

lintas yang berhubungan dengan arus lalulintas yang

menuju persimpangan Korem dan persimpangan Terban.

Disebabkan pemecahan masalah pada suatu persimpangan bisa

menimbulkan masalah baru dltempat lain yang tidak diin-

ginkan, dengan demikian dibutuhkan adanya studi yang

i ebih iuas dan tentu saja membutuhItan waktu dan biaya

yang banyak,

. Per]u dipisahkan antara. laju r kendara.an bermotor dengan

kendaraan tak bermotor, mengingat bahwa di Kota Yogyakar-

ta kendaraan tak bermotor relatif banyak dan berpengaruh

besar terhada.p 1. a1ulintas seoara kese1urunan.
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