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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Arus puncak yang terjadi pada ruas jalan Ahmad Yani Kota Batam 

baik pada ruas utara dan selatan adalah pada pukul 07:00-08:00 WIB 

di pagi hari dan pukul 16:00-18:00 WIB di sore hari. Dari hasil 

survei, tercatat bahwa volume lalu lintas tertinggi mencapai 3838.7 

smp untuk arah utara dan 2779.3 untuk arah selatan. Sedangkan 

kecepatan kendaraan pada saat jam puncak berada pada 2.19 km/jam 

untuk arah utara dan 20.06 km/jam untuk arah selatan. Kepadatan 

kendaraan tertinggi pada ruas jalan arah utara sebesar 987.91 

smp/km, dan untuk ruas jalan arah selatan adalah 126.84 smp/km.  

2. Hasil perhitungan kapasitas berdasarkan MKJI dan berdasarkan 

model memiliki perbedaan rata-rata sekitar 33.46% untuk arah utara 

dan 19.62% untuk arah selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

kegiatan perencanaan geometrik jalan maupun manajemen lalu lintas, 

penggunaan rumus MKJI dalam menentukan kapasitas jalan tanpa 

mengkaji terlebih dahulu bagaimana hubungan matematis yang 

paling ideal untuk ruas jalan tersebut akan mengakibatkan adanya 

penyimpangan nilai kapasitas jalan. Dengan adanya perbedaan 

tersebut, terbukti bahwa tidak ada satupun jalan yang memiliki 

karakteristik lalu lintas yang serupa, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian model yang paling mendekati kondisi riil dari ruas jalan 

tersebut. 

3. Kecepatan arus bebas kendaraan ringan dan kendaraan berat tidak 

ideal karena nilai kecepatan aktual berada di bawah standar 

kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan berdasarkan MKJI, 

sedangkan kecepatan sepeda motor berada pada batas ideal karena 
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nilainya telah melebihi standar kecepatan arus bebas sepeda motor 

berdasarkan MKJI. 

4. Model persamaan karakteristik lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani 

Kota Batam arah utara adalah : 

Underwood: 

𝑈𝑠 = 50.4 × exp (−
𝐷

235.92
)  

 𝑄 = 235.92𝑈𝑠 × ln (
50.4

𝑈𝑠
)  

𝑄 = 50.4𝐷 × exp (−
𝐷

235.92
)  

Greenshield: 

𝑈𝑠 = 46.323 − 0.0798𝐷  

𝑄 = 580.5𝑈𝑠 − 12.53𝑈𝑠2  

 𝑄 = 46.323𝐷 − 0.0789𝐷2  

Greenberg: 

𝑈𝑠 = 103.55 − 16.19 ln 𝐷  

𝑄 = 599.4 × 𝑈𝑠 × exp (−
𝑈𝑠

16.19
)  

𝑄 = 16.19𝐷 × ln (
599.4

𝐷
)  

 

Sedangkan model persamaan karakteristik lalu lintas untuk Jalan 

Ahmad Yani Kota Batam arah selatan adalah:  

Underwood: 

𝑈𝑠 = 75.94 × exp (−
𝐷

83.33
)  

𝑄 = 83.33𝑈𝑠 × ln (
75.94

𝑈𝑠
)  

𝑄 = 75.94𝐷 × exp (−
𝐷

83.33
)  

Greenshield:  

𝑈𝑠 = 66.51 − 0.457𝐷   

𝑄 = 145.54𝑈𝑠 − 2.188𝑈𝑠2  

𝑄 = 66.51𝐷 − 0.457𝐷2  

Greenberg:  

𝑈𝑠 = 130.6 − 22.81 ln 𝐷  

𝑄 = 306.6𝑈𝑠 × exp (−
𝑈𝑠

22.81
)  

𝑄 = 22.81𝐷 × ln (
306.6

𝐷
)  
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Keterangan: 

Us Kecepatan lalu lintas (km/jam) 

D  Kepadatan lalu lintas (smp/km) 

Q  Volume lalu lintas (smp/jam) 

 

5. Nilai koefisien determinasi dari model persamaan Underwood, 

Greenshield, dan Greenberg secara berturut-turut untuk ruas jalan 

arah utara adalah 0.81, 0.504, dan 0.842. Sedangkan nilai koefisien 

determinasi dari model persamaan Underwood, Greenshield, dan 

Greenberg secara berturut-turut untuk ruas jalan arah selatan adalah 

0.817, 0.7153, dan 0.724. 

6. Model yang memberikan pendekatan terbaik pada Jalan Ahmad Yani 

Kota Batam arah utara adalah model Greenberg, hal ini didasari oleh 

nilai koefisien determinasi sebesar 0.842, yang berarti kecocokan 

garis regresi dengan data adalah sebesar 84.2%. Sedangkan untuk 

arah selatan, model Underwood memberikan akurasi terbaik dengan 

nilai koefisien determinasi sebesar 0.817, yang berarti kecocokan 

garis regresi dengan data adalah sebesar 81.7%. 

 

5.2 Saran 

1. Diperlukan studi analisis hubungan volume, kecepatan, dan 

kepadatan lalu lintas di ruas jalan lainnya untuk mendapatkan 

gambaran yang komprehensif. 

2. Perlu pengembangan terhadap jenis model hubungan volume-

kecepatan-kepadatan lainnya, misalnya model Northwestern. 

3. Untuk meningkatkan tingkat akurasi data, survei dapat dilakukan 

selama 24 jam selama 7 hari atau lebih. 

 


