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BAB 5 

PENUTUP 

Kesimpulan serta saran akan dijabarkan pada bab ini. Kesimpulan berisi tentang 

rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi berbagai 

masukkan penulis untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Algoritma Random Forest dapat digunakan sebagai feature selection untuk 

mengetahui faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. 

2. Algoritma Artificial Neural Network (ANN) cukup baik dalam melakukan 

klasifikasi terhadap data kecelakaan lalu lintas. 

3. Dari seluruh hasil percobaan yang dilakukan, hasil akurasi tertinggi dari klasifikasi 

semua features adalah 75.14% dengan arsitektur hidden neuron 500 dan learning 

rate 0.005. 

4. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, klasifikasi dengan feature selection 

threshold 0.014 yang terdiri dari 15 features menghasilkan akurasi yang sedikit 

meningkat dibandingkan dengan tanpa adanya features selection, yaitu 75.17%. 

5. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas teratas berdasarkan pengujian yang 

telah dilakukan adalah koordinat GPS-lintang dan koordinat GPS-bujur kemudian, 

faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas terbawah adalah cuaca, kondisi 

permukaan jalan, dan kemiringan jalan. 

5.2 Saran 

Beberapa saran dari penulis untuk penelitian berikutnya yang akan membahas 

topik serupa sehingga, dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, yaitu 

1. Membentuk struktur ANN yang lebih beragam, seperti hidden layer lebih dari satu 

dengan hidden neuron lebih sedikit, dsb untuk mendapatkan akurasi yang lebih 

baik dari hasil penelitian ini.  
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2. Melakukan penelitian menggunakan algoritma features selection yang berbeda, 

sehingga menghasilkan feature yang lebih sedikit untuk mencapai akurasi 

klasifikasi yang optimal. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan ANN dengan model lain 

dengan jumlah features yang lebih banyak dan lebih kompleks. 

4. Melakukan perbandingan dengan algoritma klasifikasi yang berbeda sehingga 

menghasilkan hasil yang jauh lebih optimal.  
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