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V.  PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa kinerja ruas Jalan R.A Krtini 

akibat aktivitas disepanjang ruas jalan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Volume lalu lintas tertinggi dalam 1 minggu terjadi pada hari Rabu, 16 

September 2015 terjadi pada pukul 16.00-17.00 yaitu sebesar 3993 

smp/jam arah menuju persimpangan Jl. Imam Bonjol dengan tingkat 

pelayanan E.  Hal ini menunjukkan bahwa arus kendaraan tidak stabil. 

2. Volume lalu lintas terendah dalam 1 minggu terjadi pada hari Rabu, 16 

September 2015 terjadi pada Senen, 14 September pukul 11.30-12.30 WIB 

yaitu sebesar 2327 smp/jam dengan tingkat pelayanan C. Hal ini 

menunjukkan bahwa arus kendaraan stabil. 

3. Untuk kelas hambatan samping per 100 meter sepanjang ruas jalan R.A 

Kartini didapat total bobot 932-2025 maka kelas hambatan samping 

dikatagorikan sangat tinggi (VH). 

4. Kecepatan rata-rata 1 minggu tak terganggu hambatan samping pada ruas 

jalan R. A Kartini yang terbesar berada di arah menuju persimpangan 

Katamso pada saat siang hari yaitu sebesar 33,72 km/jam. 
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5. Pada jam sibuk siang pukul 11.30-13.30 kecepatan rata-rata 1 minggu 

terganggu hambatan samping arah menuju persimpangan jalan Katamso 

adalah 27,11 km/jam, arah menuju persimpangan jalan Imam Bonjol 

adalah 17,14 km/jam dan arah menuju persimpangan jalan Teuku Umar 

adalah 17,40 km/jam. 

6. Pada jam sibuk sore pukul 16.00-18.00 kecepatan rata-rata 1 minggu 

terganggu hambatan samping arah menuju persimpangan jalan Katamso 

adalah 19.94 km/jam, arah menuju persimpangan jalan Imam Bonjol 

adalah 16,06 km/jam dan arah menuju persimpangan jalan Teuku Umar 

adalah 16.03 km/jam. 

7. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa kecepatan arus 

bebas kendaraan pada ruas jalan R.A Katini adalah 56,05 km/jam. Pada 

ruas jalan R.A Kartini arah menuju Persimpangan Jl. Katamso adalah 4 

lajur, kapasitas ruas jalan sebesar 5676 smp/jam pada ruas jalan R.A 

Kartini arah menuju persimpangan jalan Imam Bonjol dan jalan Teuku 

Umar ini adalah 3 lajur maka kapasitas (C) ruas jalan sebesar 3969 

smp/jam. 

8. Derajat kejenuhan terbesar didapat pada segmen ketiga yaitu ruas jalan 

R.A Kartini arah menuju Persimpangan Jl.Teuku Umar terjadi pada hari 

Rabu pukul 17.00-18.00 yaitu 0,99. Perhitungan derajat kejenuhan didapat 

hasil dengan arus yang sangat tidak stabil.  
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B. Saran 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, tingkat pelayanan jalan R.A Kartini 

berada pada kapasitas arus tidak stabil, terkadang berhenti danmemiliki 

kecepatan kendaraan rendah. Untuk meningkatkan kecepatan kendaraan 

diperlukan adanya pengurangan hambatan samping. Beberapa cara yang 

dapat dilakukan antara lain: 

1. Tindakan tegas untuk kendaraan yang parkir di badan jalan. 

2. Perlu penegasan peraturan pemerintah terhadap penggunaan trotoar yang 

telah disediakan bukan untuk berdagang agar  troroar dapat digunakan 

pejalan kaki secara maksimal. 

3. Penertiban pejalan kaki agar berjalan dan menyebrang pada tempatnya. 

4. Membuat jalan forboden dimana kendaraan dari arah jalan Cut Nyak Dien 

dan kendaraan yang berada di Jalan R.A Kartini tidak dapat memotong 

jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Namun apabila solusi ini dipakai 

maka akan memperpanjang jarak tempuh dan waktu kendaraan apabila 

ingin menuju ke arah gang-gang sepanjang jalan R.A Kartini. Sehingga 

solusi ini juga tidak dapat dijadikan menjadi solusi utama. 

5. Memfungsikan halte yang telah tersedia untuk dapat dipakai untuk 

angkutan umum. Selama ini halte yang ada disepanjang jalan R.A Kartini 

hanya digunakan untuk BRT, sedangkan BRT saat ini tidak beroperasi 

secara aktif. Oleh karna itu halte tersebut sebenarnya dapat digunakan 

untuk angkutan umum lainnya seperti angkot. Apabila angkutan umum 

berhenti pada tempatnya maka hal ini dapat mengurangi kemacetan atau 

permasalahan lalulintas yang terjadi di jalan R.A Kartini. 


