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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa terhadap kinerja alat pemberi isyarat lalu lintas 

(APILL) pada simpang bersinyal patung kuda pangeran diponegoro dan 

abdulrahman saleh yang menggunakan  metode  Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia 1997 (MKJI) dan  metode Webster didapatkan beberapa kesimpulan 

seperti dibawah ini: 

1. Volume puncak kendaraan di masing-masing simpang memilki waktu 

yang berbeda-beda dikarenakan kondisi kendaraan yang tidak dapat 

diprediksi sehingga dibutuhkannya beberapa plan durasi waktu APILL 

yang berbeda-beda juga. Pembuatan beberapa plan durasi waktu ini 

bertujuan untuk menertibkan arus kendaraan yang melintasi wilayah 

simpang tersebut. 

2. Volume kendaraan yang melintasi di sepanjang kawasan simpang 

abdulrahman saleh  tersebut memiliki puncak volume lalu lintas saat hari 

kerja sedangkan weekend tidak terlalu besar tetapi tidak mengalami 

kondisi jam puncak kategori arus buruk. Hal ini dapat dikatakan demikian 

karena menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia apabila nilai Derajat 

Kejenuhan memiliki nilai 0.75 – 0.84 termasuk kategori tingkat pelayanan 

D (Arus tidak stabil, kecepatan menurun). Apabila ≥1.00 maka masuk 

kategori F (Arus terhambat, kecepatan rendah) atau terjadinya 

penumpukan kendaraan di simpang abdulrahman saleh sedangkan di 

simpang Pangeran Diponegoro termasuk kategori F (arus terhambat, 

kecepatan rendah) mengalami kemacetan. 

3. Metode yang digunakan untuk evaluasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 

yang menggunakan Metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia dan 
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MetodeWebster ini tidak jauh berbeda rumus yang digunakan. Metode ini 

saling berkaitan nilainya. 

4. Untuk saat ini Metode yang baik digunakan untuk lokasi penelitian 

wilayah simpang Abdulrahman Saleh dan simpang Pangeran Diponegoro 

ialah metode Manual Kapasitas Jalan 1997 dikarenakan metode ini sesuai 

dengan kondisi lalu lintas di Indonesia.  

5. Jeda Waktu Hijau dari arah Jalan Setia Budi menuju Jalan Prof.Soperatmo 

seharusnya tidak berbarengan dengan waktu hijau dari arah Jalan Nasional 

menuju Jalan Setia Budi.  

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang akan diberikan terhadap pihak yang terkait antara lain 

1. Melakukan pengecekan rutin terhadap APILL di simpang abdulrahman 

saleh dan simpang patung Diponegoro dikarenakan ada APILL yang 

seharusnya tidak menyala tetapi saat dilapangan APILL tersebut masih 

berjalan. 

2. Memberikan informasi kepada pihak masyarakat tentang aturan berlok kiri 

dikarenakan masih banyak pihak yag tidak mengetahui hal tersebut. 

3. Tidak memberlakukan belok kanan saat arah yang berlawanan lurus 

sedang melaju sehingga menyebabkan konflik di simpang tersebut. Seperti 

simpang pangeran diponogoro dan menggunakan system APILL di daerah 

simpang abdulrahman saleh. 

4. Dilakukannya Pembaharuan terhadap Metode Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia 1997 dikarenakan beberapa perhitungan tidak sesuai dengan 

lapangan.  

5. Penggunaan Metode Webster dapat digunakan untuk APILL dikarenakan 

metode ini memiliki perhitungan yang maksimal dibandingkan dengan 

Metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia. 

6. Diberlakukannya satu arah Jalan Ngesrep Barat V sebagai jalan Keluar 

agar memudahkan kendaraan dikarenakan ruas jalan yang sempit.  
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7. Dilakukannya pemindahan patung kuda yang ada di simpang menuju 

kampus UNDIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


