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 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1        Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di lapangan serta 

pengolahan data, maka: 

1. Karakteristik kelayakan Simpang KDA adalah : 

a. Arus lalu lintas jam puncak simpang terjadi pada hari Senin, 08 April 

 2019 di waktu pagi hari, pada pukul 08.00. Arus lalu lintas total dari 

     penjumlahan seluruh arus tiap lengan (QTotal) = 17856 smp/jam. 

b. Pengaturan sinyal di Simpang Pom Bensin KDA diatur dalam 3 fase 

    dengan siklus (c) = 298 detik. 

c. Kapasitas (C) tiap lengan simpang adalah Fase 1 = 5325 smp/jam, Fase 2 

= 3582 smp/jam, Fase 3 = 2508. 

d. Derajat Kejenuhan (DS) disetiap lengan simpang adalah Fase 1 = 0,51 ; 

Fase 2 = 0,82 ; Fase 3 = 0,59. 

e. Panjang Antrian (QL) disetiap lengan simpang adalah Fase 1 = 100 m, 

Fase 2 = 182 m, Fase 3 = 250 m. 

f. Jumlah Kendaraan Terhenti (NS) disetiap lengan simpang adalah Fase 1 

= 5085 smp/jam, Fase 2 = 3371smp/jam, Fase 3 = 2258 smp/jam. 

g. Tundaan (D) tiap lengan simpang adalah  Fase 1 = 197 smp/det, Fase 2 = 

131 smp/det, Fase 3 = 180 smp/det. 

h. Tingkat Pelayanan tiap lengan simpang adalah  Fase 1 = C, Fase 2 = D, 

Fase 3 =C. 
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2. Manajemen lalu lintas Simpang KDA masih kurang optimum. Karena nilai 

Derajat Kejenuhan (DS) salah satu lengan simpang yaitu Fase 2= 0.82 

melebihi nilai kondisi jenuh (DS > 0.75) diwaktu jam puncak dengan 

kondisi arus mendekati tidak stabil, kecepatan menurun cepat akibat 

fluktuasi dan hambatan sewaktu-waktu dapat terjadi, serta kebebasan dalam 

bermanuver dan kenyamanan rendah, bisa di toleransi tapi dalam waktu 

singkat. Fase 3 nilai DS = 0.59 dengan kondisi arus stabil, kecepatan serta 

kebebasan bermanuver rendah dan merubah lajur dibatasi oleh kendaraan 

lain, tapi masih berada pada tingkat kecepatan yang memuaskan, dan Fase 

1 nilai DS = 0.51, yaitu sama dengan fase 3, dengan kondisi arus stabil, 

kecepatan serta kebebasan bermanuver rendah dan merubah lajur dibatasi 

oleh kendaraan lain, tapi masih berada pada tingkat kecepatan yang 

memuaskan. 

3. Kelayakan Kinerja simpang tiga bersinyal Pom Bensin KDA dapat dilihat 

dari nilai Level of Service (LOS) tiap lengan simpang. Fase 1 dengan nilai 

Degree of Saturation (DS) = 0.51 berada pada Tingkat Pelayanan C (Cukup 

Baik). Fase 2 dengan nilai Degree of Saturation (DS) = 0.82 berada pada 

Tingkat Pelayanan D (Kurang Baik). Fase 3 dengan nilai Degree of 

Saturation (DS) = 0.59 berada pada Tingkat Pelayanan C (Cukup Baik). 

 

 

5.2       Saran 

Untuk menghindari terjadinya volume arus lalu lintas mendekati titik 

jenuh serta antrian kendaraan yang panjang membuat kemacetan simpang 

akibat adanya konflik arus lalu lintas yang dapat menyebabkan kurang 

nyaman dalam berkendara dan bahkan dapat pula menyebabkan kecelakaan 
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lalu lintas di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan langkah-langkah 

untuk meningkatkan kapasitas dan tingkat kinerja Simpang Jl. Sudirman – 

Jl. Raja Isa – Jl. Sudirman Kota Batam yaitu sebagai berikut :  

1. Perlu diadakan penelitian selanjutnya tentang kinerja simpang pada lokasi 

yang lebih banyak lagi agar jaringan simpang dengan simpang yang lain 

dapat terkoordinasi lebih baik. Khususnya penelitian mengenai pengaruh 

Pembangunan Fly Over di simpang ini. Terhadap kinerja Simpang KDA, 

mengingat simpang ini adalah simpang menuju ke daerah industri dan 

Bandara International Hang Nadim Batam. 

2. Perlu dilakukannya design perhitungan ulang terhadap siklus lampu lalu 

lintas di simpang KDA ini, khususnya di fase 2  yang mana memiliki derajat 

Kejenuhan (DS) = 0.82, melebihi kondisi jenuh (DS < 0.75), yang 

dikarenakan singkatnya waktu hijau dan kecilnya Lebar masuk ruas jalan, 

serta tingginya arus lalu lintas yang menyebabkan ketidaknyamanan 

berkendara di fase ini pada saat jam puncak. Maka dengan demikian fase 2 

dapat dikatakan manajemen lalu lintas di fase ini kurang layak di terapkan, 

perlu perhitungan ulang terhadap siklus lampu lalu lintas dan pelebaran 

jalan disimpang fase ini. 
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