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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa pada simpang lamper, simpang 

gajah, simpang tlogosari dan simpang fatmawati. Berikut dapat diketahui kinerja 

simpang serta alternatif perbaikan agar kinerja simpang lebih optimal 

1. Kinerja simpang lamper dapat dilihat dari derajat kejenuhan simpang 

(pendekat utara 1,24 , timur ST1 0,91 , timur ST2 1,01 , dan timur RT 0,89). 

Panjang antrian (QL) terbesar pada pendekat timur ST2 596,23 meter, dan 

tundaan Rata - rata sebesar 180,15. Alternatif yang dilakukan pada simpang 

lamper yaitu dengan pelebaran geometri serta perubahan waktu sinyal 

sehingga didapatkan derajat kejenuhan dibawah 0,75 dan terjadi penurunan 

panjang antrian setelah dilakukan alternatif perbaikan dengan hasil 224,24. 

Dan terjadi penurunan pada tundaan rata rata sebesar 50,35 dot/smp. 

2. Kinerja simpang gajah dapat dilihat dari derajat kejenuhan simpang (pendekat 

utara 0,86 ,utara RT 1,1 ,selatan 0,71, selatan RT 1,21, timur 0,9 , timur RT 

0,99 , barat 1,11, barat RT 2,89 ). Panjang antrian (QL) terbesar pada  

pendekat Barat 1186,66 meter, dan tundaan Rata - rata sebesar 547,55. 

Alternatif yang dilakukan pada simpang lamper yaitu dengan pelebaran 

geometri serta perubahan waktu sinyal sehingga didapatkan derajat kejenuhan 

dibawah 0,75 dan terjadi penurunan panjang antrian setelah dilakukan 

alternatif perbaikan dengan hasil 506,95 (terbesar). Dan terjadi penurunan 

pada tundaan rata rata sebesar 93,64 dot/smp. 

3. Kinerja simpang tlogosari dapat dilihat dari derajat kejenuhan simpang 

(pendekat utara 1,24 , Barat 0,45 , timur ST1 1,04 , timur ST2 0,51 dan timur 

RT 1,17). Panjang antrian (QL) terbesar pada pendekat timur T-RT 743,001 

meter, dan tundaan Rata - rata sebesar 225,42. Alternatif yang dilakukan pada 

simpang lamper yaitu dengan pelebaran geometri serta perubahan  waktu 

sinyal sehingga didapatkan derajat kejenuhan dibawah 0,75 dan terjadi 
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penurunan panjang antrian setelah dilakukan alternatif perbaikan dengan hasil 

339,06 (terbesar). Dan terjadi penurunan pada tundaan rata rata sebesar 76,442 

dot/smp. 

4. Kinerja simpang fatmawati dapat dilihat dari derajat kejenuhan simpang 

(pendekat selatan 1,21 , barat ST1 0,61 , barat ST2 0,55 , barat RT 0,83 dan 

timur 1,45). Panjang antrian (QL) terbesar pada pendekat barat  1012,27 

meter, dan tundaan Rata - rata sebesar 348,34. Alternatif yang dilakukan pada 

simpang lamper yaitu dengan pelebaran geometri serta perubahan  waktu 

sinyal sehingga didapatkan derajat kejenuhan dibawah 0,75 dan terjadi 

penurunan panjang antrian setelah dilakukan alternatif perbaikan dengan hasil 

208,45 (terbesar). Dan terjadi penurunan pada tundaan rata rata sebesar 54,19 

dot/smp. 

 
B. Saran 

Saran dan masukan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perbaikan agar 

kinerja simpang lebih optimal anatara lain adalah: 

1. Evaluasi kinerja simpang ini perlu dilakukan agar memberikan peningkatan 

kinerja simpang berupa peninjauan arah gerak lurus, peninjauan arah berbelok 

kanan, serta penyesuaian waktu siklus. Hal ini perlu dilakukan karena tidak 

memerlukan biaya yang besar serta dapat mengurangi kemacetan pada 

simpang. 

2. Perlu penambahan rambu lalu lintas untuk memperlancar arus lalu lintas pada 

simpang. 

3. Perlu dilakukan Optimalisasi Area Traffic Control System (ATCS) pada setiap 

simpang, petugas dari ATCS dapat mengendalikan secara langsung jika ada 

kemacetan panjang dan perlu dilakukannya rekayasa lalu lintas. 

4. Perlu dilakukan sistem peningkatan layanan baru yaitu bus priority system 

yang bertujuan untuk mengurangi keterlambatan kendaraan angkutan massal 

di persimpangan 
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