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KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis kondisi operasional simpang J1. Solo .Ian 13 

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei di lapangan, dapat diambil 

kesimpulan. 

1.	 Volume simpang tertinggi terjadi pada hari Senin, 31 Mei 2004 pada jam 

06:30 - 07:30 dengan jumlah kendaraan yang melewati simpang sebanyak 

5286 kendaraan. 

2.	 Hasil analisis kondisi operasional simpang menunjukkan bahwa pada jam 

puncak hari Senin menghasilkan OS I,10 dan hari Sabtu menghasilkan OS 

0,82. Hal itu menunjukkan bahwa pada hari Senin dan Sabtu, simpang 

mempunyai kondisi operasional simpang yang rendah. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pengaturan terhadap simpang guna meningkatkan kondisi 

operasional dari simpang tersebut. 

3.	 Untuk meningkatkan kondisi operasional dari simpang yang diteliti, maka 

diperlukan beberapa altematif pengaturan dengan mengunakan data lalu lintas 

jam puncak han Senin 31 Mei 2004. Altematif pertama dilakukan pelebaran 

jalan minor dan larangan belok kanan pada jalan minor. Analisis kondisi 

operasional simpang setelah dilakukan pelebaran jalan minor dan larangan 

belok kanan pada jalan minor dengan menggunakan data jam puncak hari 

Senin menghasilkan DS 0,98. Altematif kedua dilakukan pelebaran jalan 

minor dan pemasangan lampu lalu lintas dengan pengaturan 2 fase. Altematif 

ini menghasilkan OS untuk pendekat C 0,83, OS untuk pendekat B-ST 0,48, 

OS untuk pendekat B-RT 0,29 dan DS untuk pendekat D 0,83. Dari kedua 

altematif pengaturan simpang tersebut, walaupun derajat kejenuhan tidak 

dapat diturunkan hingga < 0,75 namun secara umum kondisi operasional dari 

simpang dapat ditingkatkan setelah dilakukan pengaturan simpang. 
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Untuk mengatasi permasalahan yang teIjadi pada simpang tersebu~ 

sebaiknya dilakukan pelebaran jalan minor dan pernasangan lampu lalu lintas. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengurangi konflik yang terjadi pada simpang sehingga 

dapat menurunkan jumlah kecelakaan yang teIjadi pada simpang yang disebabkan 

oleh tabrakan antara kendaraan-kendaraan yang berlawanan arah. Pemasangan 

lampu lalu lintas juga dimaksudkan untuk mempennudah menyeberangi jalan 

utama bagi kendaraan dan pejalan kaki dari jalan minor. 


