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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis data dari hasil survei lalu 

lintas di ruas Jalan Ahmad Yani Kota Batam diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Jalan Ahmad Yani Kota Batam merupakan jalan penghubung antara 

Simpang Kabil dan Simpang Panbil, memiliki 2 jalur yaitu arah selatan 

dan arah utara, masing-masing jalur memiliki 2 lajur. Arah utara 

memiliki arus lalu lintas yang lebih tinggi dari pada arah selatan, hal ini 

dikarenakan volume kendaraan yang dihasilkan lebih tinggi dan di 

sepanjang ruas utara terdapat pertokoan/ruko, perumahan dan pusat 

perbelanjaan Kepri Mall. Sehingga aktifitas masyarakat lebih padat di 

jalur utara. 

2. Volume puncak di ruas jalan Ahmad Yani terjadi pada pukul 07.00-08.00 

dengan data sebagai berikut : 

a. Arah utara (Simpang Panbil - Simpang Kabil) 

Volume puncak kendaraan, Q1  = 3838.7 Smp/jam 

b. Arah selatan (Simpang Kabil - Simpang Panbil) 

 Volume puncak kendaraan, Q2 = 2093.85 Smp/jam 

Maka volume total yang terjadi di jam puncak pada ruas Jalan Ahmad 

Yani Kota Batam adalah sebesar 5932.55 Smp/jam. 
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3. Kecepatan rata-rata kendaran pada jalur utara adalah 40.37 km/jam, 

sedangkan keceparan rata-rata jalur selatan adalah 45.54 km/jam. 

4. Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 kecepatan arus bebas 

yang dapat dipilih oleh pengemudi adalah 56.43 km/jam 

5. Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 kapasitas jalan yang 

dihasilkan adalah 6468 Smp/jam dengan nilai derajat kejenuhan 0.9 yang 

berarti ruas jalan Ahmad Yani memiliki tingkat pelayanan jalan pada kelas 

E dengan kondisi arus tidak stabil karena volume lalu lintas 

mendekati/berada pada kapasitas dimana kecepatan lebih rendah dari 40 

km/jam dan pergerakan kendaraan terkadang terhenti. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran meliputi: 

1. Diperlukan pengolahan tata guna lahan untuk usaha pertamanan 

masyarakat disepanjang ruas jalan arah utara, karena mengganggu badan 

jalan. 

2. Diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab para pengemudi dalam 

menggunakan bahu jalan sebagai jalan alternatif saat jalan utama terdapat 

tundaan/kemacetan yang tinggi. 

3. Dalam penelitian selanjutnya diperlukan perhitungan pengaruh Simpang 

Kabil terhadap arus lalulintas, hal ini dikarenakan tundaan kendaraan yang 

terjadi cukup tinggi sehingga kendaraan akan terhenti beberapa saaat. 
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