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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil perhitungan dan analisis kinerja jalan perkotaan pada jalan Hos 

Cokroaminoto dan kinerja simpang tidak bersinyal pada jalan Perintis 

kemerdekaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kondisi eksisting pada jalan Hos Cokroaminoto adalah lebar jalan 7 

meter, dengan 2 jalur 2 arah, kondisi lingkungan adalah permukiman dan 

pertokoan, dengan hambatan samping sedang, dengan kapasitas ruas jalan 

2507,92 smp/jam. Pada tanggal 09 september 2013 pagi hari didapat 

derajat kejenuhan 1,00 pada arah Hos Cokroaminoto menuju kebon jeruk. 

Pada sore hari didapat nilai derajat kejenuhan 1,03 pada arah Hos 

Cokroaminoto – kebon, hal ini menunjukan tingginya nilai Derajat 

Kejenuhan pada ruas jalan ini. 

2. Kondisi simpang tidak bersinyal eksisting dengan kapasitas simpang 

2110,032 smp/jam, dengan lebar efektif jalan 7 meter. Didapat DS sebesar 

0,94. Dengan tundaan geometrik simpang sebesar 4,1547 det/smp, dan 



62 
 

tundaan simpang sebesar 16,3547 det/smp, dan peluang antriannya        

35-70%. 

3. Setelah dilakukan usulan untuk jalan Hos Cokroaminoto yaitu 

penambahan lebar jalan 1 meter pada semua sisi ruas jalan, maka didapat 

kapasitas menjadi 3134,9 smp/jam, derajat kejenuhan didapat 0,80 pada 

tanggal 09 september 2019 pada ruas jalan Hos Cokroaminoto menuju 

Kebon Jeruk. Sedangkan arah sebaliknya didapat 0,58. Semua derajat 

kejenuhan mengalami penurunan angka yang artinya terjadi peningkatan 

kinerja jalan. 

4. Setelah dilakukan optimasi pada simpang tidak bersinyal dengan 

penambahan lebar efektif pada semua sisi lengan maka didapatkan 

kapasitas sebesar 2282,67 smp/jam, sehingga nilai DS menjadi 0,87. 

Tundaan geometrik simpang sebesar 4,07 det/smp dan tundaan simpang 

menjadi 16,27 det/smp, kemudian peluan antrian turun menajdi 30-60%. 

5. Setelah dilakukan optimasi pada simpang tidak bersinyal dengan 

pelarangan belok kanan pada jalan minor maka didapatkan kapasitas 

simpang yaitu 2840,017 smp/jam, DS sebesar 0,70. Tundaan simpang 

sebesar 11,86 det/smp. 

6. Parameter kinerja ruas jalan atau simpang ditinjau dari nilai derajat 

kejenuhan, nilai DS<0,85 adalah nilai DS yang disyaratkan. 

7. Analisis dengan penambahan lebar pendekat tidak cukup efektif untuk 

memperbaiki kinerja jalam yang ada, sedangkan pengaturan atau rekayasa 

lalu lintas lebih efektif untuk mengatasi kemacetan. 
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8. Derajat kejenuhan yang melebihi dari 1,00 didapat dikarenakan terdapat 

dua jalan yaitu jalan Dr. Harusn 2 dan jalan Kyai H. Mas Mansyur yang 

dapat menjadi akses keluar masuk kendaraan baik yang masuk dari kebon 

jeruk ataupun dari Hos Cokroaminoto, akan tetapi keterbatasan surveyor 

menjadi penghambat pada saat pelaksanaan survey dilapangan, hal ini 

juga menyebabkan keterbatasan dan kurang akuratnya data yang didapat. 

9. Indonesia merupakan Negara yang kendaraannya didominasi oleh Sepeda 

Motor, hal ini menyebabkan mungkinnya terjadi nilai DS ≥ 1,00 alasannya 

karena motor dapat melintas di trotoar atau bahu jalan, pada saat lajur 

berlawanan lebih kosong maka motor akan masuk ke lajur sebelahnya atau 

ketika terjadi antrian mobil, motor dapat menyalip diantara mobil 

sehingga motor akan lebih mudah melintasi suatu jalan walaupun dalan 

keadaan macet. 

B. Saran 

 

1. Dalam perencanaan pembangunan suatu fasilitas umum seperti fasilitas 

jalan, diharapkan dilakukan kajian secara menyeluruh terutama aspek 

transportasi agar tidak mengganggu trayek pengoperasian angkutan umum 

dan dampak lalu lintas pada daerah sekitar kawasan proyek. 

2. Melakukan pengaturan lalu lintas pada titik-titik kemacetan yang ada, 

sehingga dapat mengurangi kemacetan yang ada selama proses 

pelaksanaan proyek tersebut. 
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3. Sebelum diberikannya IMB diharapkan pemerintah setempat meninjau 

dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan selama proses pembangunan 

berjalan, sehingga terjadinya kemacetan dapat di minimalisir dengan 

perbaikan jalan atau pemasangan rambu-rambu dititik-titik rawan macet 

atau ruas jalan yang menjadi jalur alternative kendaraan yang dialihkan 

dari lokasi proyek.. 

4. Diharapkan dilakukan pengkajian ulang nilai emp untuk sepeda motor 

mengingat terjadinya nilai DS ≥ 1,00.  


