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 V.  PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa kinerja ruas Jalan Pasar 

Bandarjaya Plaza akibat hambatan samping yang terjadi, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Volume kendaraan tertinggi terjadi pada hari Senin untuk arah Bandarjaya 

yaitu sebesar 1395 smp/jam dengan kapasitas 1384 smp/jam sehingga 

derajat kejenuhan yang didapat 1,01. Hal ini menunjukkan bahwa 

kapasitas jalan sudah terlalu jenuh dan diperlukan tindakan perbaikan 

kinerja jalan. 

2. Kecepatan arus bebas pada ruas jalan Pasar Bandarjaya Plaza adalah 55,8 

km/jam dengan kecepatan rata - rata sesaat terganggu hambatan samping 

terendah 6,02 km/jam dan tak terganggu hambatan samping tertinggi 

adalah 31,06 km/jam. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hambatan 

samping sangat berpengaruh pada kecepatan kendaraan. 

3. Hambatan samping tertinggi terjadi pada hari Senin dengan kategori 

hambatan samping sangat tinggi (VH) yaitu sebesar 351 SF/jam, 

disebabkan karena ruas jalan berada tepat di lokasi perdagangan.   

4. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan didapatkan tingkat nilai 

pelayanan terburuk pada kelas F. Hal ini menunjukkan bahwa arus 

kendaraan yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, 
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banyak berhenti. Untuk itu diperlukan sarana parkir yang memadai untuk 

menghilangkan salah satu faktor hambatan samping, peninjauan kembali 

letak pintu keluar masuk kendaraan sehingga tidak langsung menuju jalan 

utama serta pengadaan trotoar dan larangan untuk berdagang disekitarnya. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan penulis 

adalah : 

1. Untuk mengurangi tingkat hambatan samping akibat kesadaran masyarakat 

untuk tidak parkir dan berhenti di bahu jalan serta menaati rambu – rambu 

larangan yang ada sangat kurang, diperlukan petugas yang berwenang 

untuk siaga dan menegur serta memberi sangsi jika terjadi pelanggaran. 

2. Untuk mengatasi besarnya tundaan yang diakibatkan kendaraan keluar 

masuk pasar, sebaiknya ada penijauan kembali untuk letak pintu masuk 

dan keluar pasar tidak langsung ke jalan utama yang dalam keadaaan padat 

kendaraan. 

3. Perlu adanya ketegasan Pemerintah Kota untuk memberikan larangan bagi 

pedagang kaki lima agar tidak berjualan di bahu jalan sehingga bahu jalan 

dapat digunakan pejalan kaki untuk berjalan dan tidak menggangu badan 

jalan. 

4. Pengadaan trotoar di sisi kanan dan kiri jalan disepanjang ruas jalan pasar,  

sebagai fasilitas pedestrian. 

 


