
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan analisis pada ruas Jalan Teuku Umar Kota Bandar 

Lampung, diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini:  

1. Pada Jalan Teuku Umar saat BRT tidak beroperasi arah Tanjung Karang-

Rajabasa memiliki arus lalu lintas sebesar 2667 smp/jam, arah Rajabasa-

Tanjung Karang arus lalu lintas sebesar 3056 smp/jam, kapasitas (C) 3496 

smp/jam dan kecepatan arus bebas (FV) 50 km/jam. Sedangkan saat BRT 

beroperasi, Jalan Teuku Umar arah Tanjung Karang-Rajabasa memiliki arus 

lalu lintas sebesar 2608 smp/jam, arus lalu lintas arah Rajabasa-Tanjung 

Karang sebesar 2896, kapasitas (C) 3496 smp/jam dan kecepatan arus bebas 

(FV) 50 km/jam. 

2. Pada Jalan Teuku Umar saat BRT tidak beroperasi  arah Tanjung Karang-

Rajabasa memiliki derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,76 dan arah Rajabasa-

Tanjung Karang memiliki derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,87. Sedangkan 

saat BRT beroperasi diperoleh derajat kejenuhan (DS) arah Tanjung Karang-

Rajabasa tetap sebesar 0,75 dan derajat kejenuhan (DS) arah Rajabasa-

Tanjung Karang menjadi 0,83. 

3. Berdasarkan hasil dari skenario pemecahan masalah, skenario 1 

(pemberlakuan koridor khusus BRT) menghasilkan tingkat pelayanan (LOS) 

D untuk arah Tanjung Karang-Rajabasa dan tingkat pelayanan (LOS) E untuk 
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arah Rajabasa-Tanjung Karang. Sedangkan skenario 2 (pemberlakuan BRT 

dan penghilangan mikrolet/angkot) menghasilkan tingkat pelayanan (LOS) C 

untuk arah Tanjung Karang-Rajabasa dan tingkat pelayanan (LOS) D untuk 

arah Rajabasa-Tanjung Karang. 

4. Jalan Teuku Umar dapat digunakan untuk jalur BRT karena derajat kejenuhan 

yang diperoleh dengan kondisi tersebut yang berarti bahwa volume masih 

dapat ditampung oleh kapasitas jalan, tetapi dengan ketentuan kendaraan 

mikrolet tidak beroperasi karena perilaku pengemudi yang sering berhenti 

tiba-tiba untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di badan jalan. 

5. Kekurangan BRT parsial dibandingkan dengan BRT penuh adalah BRT Parsial 

memiliki kinerja yang lebih buruk daripada BRT penuh, antara lain dari segi 

kecepatan operasional rata-rata dan waktu tempuh. Hal ini disebabkan karena 

pada ruas jalan dimana tidak dibangun lajur khusus bus, kecepatan BRT parsial 

menurun sesuai dengan kecepatan rata-rata kendaraan lain pada ruas jalan 

tersebut. Dengan demikian, BRT tidak terhindar dari kemacetan, sehingga waktu 

tempuhnya juga menjadi lebih lama.  

6. Kelebihan BRT parsial dibandingkan dengan BRT penuh yaitu penerapan BRT 

parsial dapat meminimalkan efek negatif kemacetan pada ruas Jalan Teuku Umar 

dibandingkan dengan BRT penuh dan pengelolaan infrastruktur pendukung BRT 

jika dilakukan BRT secara parsial, terutama untuk lajur khusus bus akan lebih 

mudah.  
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B.  Saran 

1.  Meminimalisir kegiatan disamping jalan yang dapat mengurangi lebar efektif 

jalan dengan cara memasang rambu dilarang parkir, mengawasi pelaksanaan 

kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, larangan pemberhentian angkutan 

umum kecuali di halte dan menertibkan pedagang kaki lima untuk 

memaksimalkan kapasitas jalan. 

2.  Perlu dipertimbangkan adanya penambahan lebar jalan yang lebih mengacu ke 

standar jalan perkotaan dengan volume lalu lintas tinggi. 

3. Perlu dipertimbangkan adanya penelitian lanjutan tentang pembangunan jalur 

khusus BRT penuh  terhadap kinerja Jalan Teuku Umar. 

4.  Pemberlakuan peraturan daerah untuk setiap tata guna lahan harus 

melengkapi fasilitas parkir minimum, untuk menghindari adanya parker on 

street di badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan. 

 


