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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan evaluasi kinerja simpang bersinyal Jl. 

Teuku Umar – Jl. ZA. Pagar Alam – Jl. Sultan Agung, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada simpang bersinyal Jl. Teuku Umar – Jl. ZA. Pagar Alam – Jl. Sultan 

Agung memiliki waktu siklus 92 detik dengan menggunakan pengaturan 

sinyal waktu tetap (fixed time control) dan 3 fase. Dengan waktu hijau, 

kuning, dan merah pada masing-masing lengan simpang sebagai berikut: 

a. Jl. Teuku Umar; waktu hijau 22 detik, waktu kuning 3 detik, dan 

waktu merah 67 detik. 

b. Jl. ZA. Pagar Alam; waktu hijau 34 detik, waktu kuning 3 detik, dan 

waktu merah 55 detik. 

c. Jl. Sultan Agung; waktu hijau 24 detik, waktu kuning 3 detik, dan 

waktu merah 65 detik. 

2. Berdasarkan tingkat pelayanannya, kondisi arus lalu lintas pada simpang 

Jl. Teuku Umar – Jl. ZA Pagar Alam – Jl. Sultan Agung ini tidak stabil 

(tersendat-sendat) dan menunjukkan bahwa kinerja simpang tersebut tidak 

optimal. Tingkat pelayanan simpang pada waktu puncak pagi adalah E 

dengan tundaan sebesar 40,23 det/smp. Pada waktu puncak siang 
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memiliki tingkat pelayanan D dengan tundaan sebesar 32,60 det/smp. 

Sedangkan untuk waktu puncak sore memiliki tingkat pelayanan E 

dengan tundaan sebesar 40,68 det/smp. Antrian terpanjang terjadi pada 

lengan Jl. ZA. Pagar Alam jam puncak pagi 137,78 m. 

3. Bila dilakukan perubahan pola pengaturan sinyal tetap pada simpang Jl. 

Teuku Umar – Jl. ZA Pagar Alam – Jl. Sultan Agung menjadi pola 

pengaturan berubah berdasarkan kondisi puncak dengan mengubah waktu 

siklus, waktu hijau, dan waktu antar hijau. Setelah dilakukan perhitungan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Waktu siklus pada jam puncak pagi sebesar 63 detik. Pada lengan Jl. 

Teuku Umar diperoleh waktu hijau 11 detik, lengan Jl. ZA. Pagar 

Alam diperoleh waktu hijau 26 detik, dan lengan Jl. Sultan Agung 

diperoleh waktu hijau 17 detik dengan tundaan sebesar 30,72 det/smp 

pada jam puncak pagi dan 24,63 det/smp pada jam puncak siang. 

b. Waktu siklus pada jam puncak sore sebesar 69 detik. Pada lengan Jl. 

Teuku Umar diperoleh waktu hijau 17 detik, lengan Jl. ZA. Pagar 

Alam diperoleh waktu hijau 26 detik, dan lengan Jl. Sultan Agung 

diperoleh waktu hijau 17 detik dengan tundaan sebesar 27,94 det/smp 

pada jam puncak sore. 

Walaupun belum mencapai tingkat pelayanan yang disarankan yaitu C, 

tetapi dengan memperkecil waktu siklus ini sudah mampu memperkecil 

tundaan yang terjadi pada simpang dan tingkat pelayanan, berubah dari E 

menjadi D untuk waktu puncak pagi dan sore, serta dari D menjadi C  

pada waktu puncak siang.  
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B. Saran 

 

Agar kinerja simpang bersinyal Jl. Teuku Umar – Jl. ZA Pagar Alam – Jl. 

Sultan Agung dapat optimal, Penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penertiban angkutan umum yang melakukan aktivitas menaikkan atau 

menurunkan penumpang pada simpang tersebut agar tidak mengurangi 

kapasitas simpang. 

2. Penyeberang jalan sebaiknya diberikan fasilitas jembatan penyeberangan 

guna mengurangi hambatan samping yang ditimbulkan, terutama pada 

lengan Jl. ZA. Pagar alam yang banyak terjadi aktivitas menyebrang jalan. 

Jembatan penyeberangan ini berjarak 100 m dari simpang. 

3. Arus belok kiri langsung dari Jl. ZA. Pagar Alam menuju Jl. Sultan 

Agung diubah mengikuti lampu lalu lintas dengan menambah rambu 

Belok Kiri Ikuti Lampu Lalu Lintas. Hal ini dilakukan agar tidak 

mengganggu arus belok kanan dari Jl. Teuku Umar ke Jl. Sultan Agung. 

4. Penertiban kendaraan yang keluar dari POM bensin langsung memotong 

jalan ke arah Jl. Sultan Agung yang mengganggu arus lalu lintas lurus 

dari arah Jl. Teuku Umar dengan menambahkan rambu lalu lintas. 

5. Perlu dilakukan penelitian lanjutan setelah pembukaan Mal Boemi 

Kedaton. 

 

 


