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BAB V 

PENUTUP 

5.1         Kesimpulan  

Berdasarkan hasil survei kendaraan dan analisa yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Dari Hasil Survey volume kendaraan terbesar pada hari Kamis 3 mei 2018 

jam 07.00-08.00 pagi di simpang bersinyal Jl. Warung Jati Barat – Jl. Raya 

Ragunan yaitu : keluar dari pendekat Timur : 2647 kend/jam, pendekat utara 

7511 kend/ jam dan pendekat selatan 4235 kend/jam. Sedangkan volume 

ruas jalan terbesar, arah Mampang – Ragunan pada hari Selasa 24 April 2018 

jam 17.00 – 18.00 sebesar 8043 kend/jam.  

2. Hasil analisis kinerja Dari nilai Derajat Kejenuhan (Q/C) yang didapat untuk 

Kinerja Ruas Jalan Warung Jati Barat pada hari Selasa  

a. Arah Ragunan ke Mampang  : DS1 pagi = 0.901 (D), DS1 siang = 0.723 

(C), DS1 sore = 0.600 (A) 

b. Arah Mampang ke Ragunan : DS2 pagi= 0.616 (B), DS2 siang = 0.712 

(C), DS1 sore = 1,065 (F).  

Dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa kinerja ruas Jalan Warung Jati 

Barat yang paling buruk yaitu dengan derajat kejenuhan (DS) = 1,065 dan 

tingkat pelayanan LOS F, hal ini menunjukan bahwa ruas jalan melebihi 

angka yang disyaratkan oleh MKJI 1997 yang seharusnya < 0,75, yang 

berarti macet, antrian panjang (volume pelayanan melebihi kapasitas, aliran 

tidak stabil). 
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3. Hasil analisis kinerja simpang bersinyal Jl Warung Jati Barat – Jl Raya 

Ragunan pada volume puncak hari kamis jam sibuk 17.00-18.00 memiliki 

nilai derajat kejenuhan (DS) terbesar adalah 1,15 artinya sudah melebihi 

angka yang disyaratkan oleh MKJI 1997 yang seharusnya < 0,85 dan dari 

hasil tundaan rata-rata simpang didapat tundaan simpang rata-rata adalah 

261,45 smp/detik. Sehingga didapat Level of Service (LOS) / tingkat 

pelayanan simpang yaitu LOS F, yang berarti kondisi macet total atau ketika 

arus kedatangan melebihi kapasitas persimpangan tersebut.  

4. Hasil analisis alternatif solusi dengan merubah nilai hambatan samping ke 

Tinggi menjadi Sedang dan penyesuaian waktu siklus menunjukkan derajat 

kejenuhan mengalami perubahan dari kondisi sebelumnya yaitu dengan nilai 

derajat kejenuhan (DS) adalah 0,93 artinya masih melebihi angka yang 

disyaratkan oleh MKJI 1997 yang seharusnya < 0,85 dan nilai tundaan 

simpang rata-rata adalah 58,54 smp/det. Maka, didapat tingkat pelayanan 

simpang yaitu LOS E. Untuk ruas jalan alternatif solusi dengan merubah 

nilai hambatan samping ke Tinggi menjadi Sedang sehingga mengalami 

perubahan dengan nilai derajat kejenuhan (DS) adalah 0,997 artinya masih 

melebihi angka yang disyaratkan oleh MKJI 1997 yang seharusnya < 0,75. 

Maka, didapat tingkat pelayanan simpang yaitu LOS E. 
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5.2       Saran  

Berikut beberapa saran untuk memperbaiki kinerja lalu lintas pada ruas Jl. Warung 

Jati Barat dan Simpang bersinyal Jl Warung Jati Barat –Jl Raya Ragunan antara 

lain :   

1. Dari segi pengaturan lampu lalu lintas perlu dilakukan peninjauan kembali 

seperti dengan merubah waktu siklus dikarenakan tundaan yang besar 

diakibatkan panjangnya waktu siklus. Dari hasil perhitungan waktu siklus yang 

paling efektif adalah 177 detik.  

2. Diharapkan dari hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam merencanakan, mendesain atau melakukan perubahan pada simpang 

bersinyal Jl Warung Jati Barat – Jl. Raya Ragunan.   

3. Perlu adanya penertiban kendaraan dan angkutan umum yang berhenti 

sembarangan disepanjang ruas Jalan Warung Jati Barat dan perlu adanya 

tindakan tegas dari petugas yang berwenang. 
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