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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Setelah melakukan analisis data existing dan perencanaan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya. Sekaligus untuk menjawab permasalahan 

di awal, disimpulkan bahwa:  

1. Ketiga simpang pada ruas Jalan Urip Sumoharjo Endo Suratmin  

sebelumnya belum terkoordinasi. Kondisi ini terlihat dari waktu siklus 

ketiga simpang yang berbeda-beda, di mana hal ini tidak memenuhi 

syarat sebagai simpang yang terkoordinasi. Dengan nilai Panjang 

Antrian rata-rata ketiga simpang sebesar 793 meter dan Tundaan rata-

rata 903 detik, yang dirasa sudah amat jenuh.  

 

2. Koordinasi ketiga simpang dilakukan dengan menentukan waktu 

siklus yang sama terlebih dahulu. Dari  lima perencanaan dipilih 

waktu siklus berkinerja  terbaik sebesar 83 detik, dengan kondisi 

dimana harus diadakannya pelebaran muka simpang pada simpang 

Urip Sumoharjo - Arif Rahman Hakim dan simpang Endo Suratmin - 

Pulau Damar. Koordinasi sinyal dilakukan dengan menggunakan 

waktu offset yang telah didapat dari kecepatan rencana, dalam hal ini 

kecepatan yang dipakai adalah kecepatan maksismum yang diizinkan 

dalam kota sesuai regulasi yang ada sebesar 40 km/jam dan kecepatan 

data exsisting sebesar 25 km/jam. 
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Dari waktu offset dan waktu siklus tersebut akan terbentuk lintasan-

lintasan aliran dari kedua simpang. Dari lintasan ini akan didapatkan 

Bandwidth, yang mana memiliki syarat bahwa lintasan tidak boleh 

terkena sinyal merah. Bandwidth dengan kecepatan 40 km/jam untuk 

arus Utara-Selatan adalah 25 detik, sedangkan arus Selatan-Utara 

sebesar 20 detik. Bandwidth dengan kecepatan 25 km/jam untuk arus 

Utara-Selatan adalah 23 detik, sedangkan arus Selatan-Utara sebesar 

18 detik. Dalam hal ini, waktu siklus dapat digeser secara horizontal 

untuk mendapatkan koordinasi yang tepat.  

 

3. Pada kondisi existing, rata-rata ketiga simpang menunjukkan kinerja 

yang mendekati lewat jenuh. Bahkan untuk Simpang Urip dan 

Simpang Masjid, kinerja sudah lewat jenuh. Sedangkan setelah 

dilakukan perencanaan waktu siklus baru untuk koordinasi, kinerja 

semua simpang menjadi lebih baik. Panjang Antrian (QL) rata-rata 

ketiga simpang yang sebelumnya 793 meter menjadi 61,33 meter. 

Nilai Tundaan (delay) sebelum terkoordinasi untuk pendekat utara-

selatan sebesar 1432 detik dan selatan-utara 632 detik, sedangkan 

setelah terkoordinasi nilai tundaan utara-selatan sebesar 101 detik dan 

selatan-utara sebesar 93 detik.  

 

Hal itu mempengaruhi nilai waktu tempuh yang sebelumnya untuk 

kecepatan 40 km/jam pada arah utara-selatan sebesar 1549 detik 

menjadi 218 detik dan dari arah selatan-utara sebesar 210 detik. 

Sedangkan untuk kecepatan 25 km/jam nilai waktu tempuh pada 

pendekat utara-selatan sebelum terkoordinasi sebesar 1619 detik 

menjadi 288 detik dan dari arah selatan-utara sebesar 836 detik 

menjadi  280 detik.  
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5.2 Saran 

 

Dari kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa saran 

yang penulis usulkan, diantaranya:  

1. Permasalahan terbesar pada koordinasi persimpangan bersinyal ini 

adalah pada simpang Urip Sumoharjo- Arif Rahman Hakim, yang 

memiliki kinerja paling jenuh dibanding simpang lainnya, terutama 

untuk pendekat dari Utara. Untuk itu perlu dilakukan manajemen lalu 

lintas khusus untuk simpang ini.  

2. Harus dilakukanya pelebaran muka simpang khususnya pada simpang 

Urip Sumoharjo-Arif Rahaman Hakim dan simpang Endo Suratmin – 

Pulau Damar, karena melihat kondisi existing yang ada tidak 

memungkinkan untuk menampung jumlah kendaraan. 

3. Perlu dilakukannya Koordinasi persimpangan bersinyal pada ketiga 

simpang tersebut untuk mengurangi waktu tempuh yang teramat jenuh 

sehingga mengurangi tingkat kenyamanan dan keamanan pada saat 

berkendara. 

4. Dari analisa kasus simpang pada ruas Jalan Urip Sumoharjo-Endo 

Suratmin ini, besarnya jumlah kendaraan tidak mampu ditampung oleh 

kapasitas simpang atau jalan yang ada. Diproyeksikan dengan laju 

pertumbuhan arus kendaraan bermotor 5% pertahun maka kurang lebih 

lima tahun lagi, jumlah kendaraan akan terus bertambah sedangkan 

kapasitas jalan tidak mungkin lagi untuk ditambah. Karena hal itu, perlu 

sebuah kebijakan serius dan tegas dari pemerintah kota Bandar 

Lampung untuk menekan pertambahan jumlah kendaraan pribadi 

dengan melakukan penyediaan moda angkutan umum yang memadai. 

5. Dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan melihat dampak yang 

terjadi dari koordinasi persimpangan bersinyal untuk pendekat simpang 

yang tak terkoordinasi dan juga harus digunakannya aplikasi VISSIM  

dan penambahan data untuk mendapatkan gambaran pergerakan 

platoon pada saat koordinasi simpang diterapkan.  

 


