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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa aplikasi model prediksi 

kemacetan ruas jalan di Jakarta Barat ini telah berhasil dibangun sesuai 

dengan rancangan yang telah dibuat, yang mana dapat memprediksi 

kondisi kemacetan pada 4 ruas utama dan 16 ruas cabang untuk 1 minggu 

ke depan setelah selesainya pengambilan data training, dengan 

menerapkan rule yang dihasilkan dari perhitungan algoritma C4.5. 

Akurasi dari prediksi kondisi kemacetan ruas utama sebesar 70,00% dan 

ruas cabang sebesar 71,85% dengan metode pengujian 10-Folds Cross 

Validation. Rule kemacetan ruas utama dan ruas cabang dihasilkan melalui 

perhitungan algoritma C4.5 pada tool data mining WEKA, yang kemudian 

dikonversi menjadi bahasa pemrograman PHP melalui aplikasi konversi 

otomatis yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya hasil rule berbahasa 

pemrograman PHP tersebut diterapkan pada aplikasi di sisi server. 

 Data training yang digunakan pada penelitian ini didapatkan 

melalui Google Traffi. dengan melakukan pemberian titik sampel 

pengambilan data terhadap masing-masing ruas jalan, yang mana untuk 

ruas utama diberikan 21 titik sampel dan ruas cabang 6 titik sampel 

dengan jarak masing-masing titik sejauh 100 meter. Selanjutnya dilakukan 

pembacaan nilai Red Green Blue (RGB) terhadap warna kondisi 
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kemacetan dari titik-titik sampel masing-masing ruas jalan melalui Google 

Traffic Maps yang di-screenshot, kemudian diberikan bobot dan dirata-

ratakan. Data training dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi 

penarikan data otomatis yang telah dibuat. Aplikasi tersebut berjalan 

secara otomatis dengan jeda waktu 1 jam selama 6 minggu, terhitung 

mulai dari 12 April 2017 pukul 00:00 WIB sampai dengan 23 Mei 2017 

pukul 23:00 WIB, dengan presentase keberhasilan pengambilan data 

sebesar  85,6%. 

  Aplikasi ini dapat memberikan informasi berupa prediksi kondisi 

kemacetan ruas utama dan ruas cabang pada hari normal selama 1 minggu 

ke depan setelah selesainya pengambilan data training kepada user 

melalui smartphone Android miliknya. Untuk mendapatkan informasi 

prediksi kemacetan, user harus melakukan input nama ruas utama, hari, 

dan jam. Selanjutnya aplikasi ini akan menampilkan hasil prediksi berupa 

kondisi kemacetan ruas utama sepanjang  2 Km setelah masuk tol dan 2 

Km sebelum keluar tol, beserta 2 ruas cabang masuk dan keluar tol 

masing-masing sepanjang 500 meter. Sehingga dengan adanya informasi 

tersebut user dapat memutuskan ruas alternatif ataupun waktu yang tepat 

untuk menghindari kemacetan lalu lintas. 
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5.2 Saran 

 Adapun saran penulis untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Pengambilan data training kemacetan dilakukan secara berkelanjutan, agar 

rule kemacetan dapat diperbaharui setiap 1 minggu dengan menggunakan 

data training yang terbaru. Sehingga prediksi dapat digunakan untuk 

minggu-minggu selanjutnya. 

2. Rule kemacetan dapat dihasilkan secara otomatis, sehingga proses 

pembuatan rule kemacetan dapat dilakukan oleh sistem. 

3. Jumlah data training awal diperbanyak. 

4. Memperhatikan kemacetan yang terjadi karena kecelakaan, hujan, 

perbaikan jalan, dan lain sebagainya saat pengambilan data mentah, agar 

noise pada data training dapat diminimalkan. 

5. Memperhatikan spesifikasi server yang digunakan untuk pengambilan data 

training, karena untuk melakukan screenshot terhadap sebuah file yang 

berisi banyak maps, pembacaan nilai RGB, dan melakukan insert ratusan 

data ke dalam database dalam satu waktu cukup memakan banyak 

memory pada server. 

6. Memilih vendor penyedia server yang berkualitas baik, agar downtime 

yang terjadi pada saat pengambilan data training dapat diminimalisir.
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