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BABVI
 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai karakteristik arus lalu 

lintas dengan perbandingan model Greensheilds, Greenberg, dan Underwood, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1.	 Setelah dilakukan uji analisis hubungan matematis antara Kecepatan-Kepadatan, 

Volume-Kecepatan, dan Volume-Kepadatan menggunakan Model Greenshilds, 

Greenberg, dan Underwood didapatkan persamaan matematis yang berbeda 

antara jalan Solo km 13,5 dengan jalan AM Sangaji dengan demikian dapat 

dikatakan kedua jalan tersebut memiliki karakteristik tidak sarna. 

2.	 Volume maksimum yang dianalisis menggunakan model Greenshields, 

Greenberg, dan Underwood terjadi pada kondisi yang tidak sarna dengan DM 

dilapangan dominan lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada model, 

sedangkan SM dominan lebih besar di bandingkan dengan yang ada pada model. 

3.	 HasH analisis regresi didapatkan untukjalan Solo km 13.5 hubungan S-D terbaik 

menurut ketiga model diwakili oleh persarnaan Greenberg, hubungan V-D yang 

terbaik diwakili oleh persarnaan Greenshields, dan untuk hubungan V-S terwakili 

oleh persarnaan Underwood. Untuk jalan AM Sangaji hubungan S-D terbaik 
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menurut ketiga model diwakili oleh persamaan Greenberg, hubungan V-D yang 

terbaik diwakili oleh persamaan Underwood, dan untuk hubungan V-S terwakili 

oleh persamaan Underwood. Secara keseluruhan regresi yang paling baik 

diantara power dengan polynomial OOalah polynomial. Dengan catatan pOOajalan 

Solo model terbaik tersebut hanya bisa menggambarkan hubungan V-D, untuk 

hubungan S-D dan V-S kurang bisa diterima karena R Squarenya relatif keeil, 

sedangkan pOOa jalan AM Sangaji konsep model terbaik tersebut bisa 

menggambarkan hubungan antara S-D dan V-D untuk hubungan V-S kurang bisa 

diterima 

6.2	 Saran 

Ada beberapa hal yang dapat kami sarankan untuk menjadi bahan 

pertimbangan bagi peneliti yang akan datang sebagai berikut : 

1.	 Untuk penelitian yang akan datang, dalam pengambilan data periu diperhatikan 

alat media rekam (kamera) yang digunakan. Hendaknya menggunakan kamera 

yang bagus yaitu kamera tersebut mampu menghasilkan resolusi gambar yang 

linggi sehingga gambar yang ditnngknp oleh kamera tidak putus-putus yang 

nantinya akan berpengaruh pOOa analisis data. 

2.	 Dalam proses pengambilan data kecepatan jika menggunakan spot speed bisa 

dicoba cara yang manual dengan menggunakan bendera sebagai tanda dan 

dengan jarak yang relatif jauh (50m-100m). Atau dicoba dengan metode 

running speed mungkin data yang didapat lebih akurat. 
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3.	 Regresi polynomial yang dihasilkan pada penelitian ini nilainya cukup besar, 

kiranya bisa digunakan bagi peneliti berikutnya untuk membuat model barn 

berdasarkan hubungan polynomial. 


