
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis operasional kelandaian khusus Jl. 

Raya Kalianda, tanjakan Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis arus total untuk kedua arah untuk kombinasi Truk Besar 

tertinggi yaitu 1580 smp/jam. 

2. Hasil analisis kecepatan arus bebas kendaraan ringan untuk kondisi 

kelandaian khusus adalah kendaraan ringan arah menanjak yaitu sebesar 

54,16 km/jam dan untuk kendaraan Truk Besar sebesar 27,43 km/jam. 

Sedangkan kapasitas untuk total kedua arah yaitu sebesar 2682 smp/jam. 

3. Hasil analisis kinerja jalan menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia tahun 1997, berdasarkan lebar manfaat jalan yang ada 

menyangkut labar jalur pada tahun 2009 masih memenuhi syarat dengan 

derajat kejenuhan   0,59 sesuai dengan yang disyaratkan oleh MKJI 1997 

yaitu kurang dari 0,75 untuk   jalan empat lajur dua arah tak terbagi. 

4. Hasil analisis kinerja Jl. Raya Kalianda, tanjakan Tarahan pada tahun 2009 

untuk nilai kecepatan menanjak sesungguhnya kandaraan ringan yaitu  

(VLV,UH) = 37,57 km/jam dan Truk Besar (VLT,UH) = 26,59 km/jam 
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sedangkan untuk waktu tempuh kendaraan ringan sebesar 133 detik dan 

Truk Besar sebesar 191 detik. 

5. Hasil analisis Jl. Raya Kalianda, tanjakan Tarahan Kabupaten Lampung  

Selatan, kelandaian maksimum 9% masih memenuhi syarat diizinkan.  

Sedangkan panjang kelandaian maksimum 9% sebesar 290 m tidak 

memenuhi panjang kelandaian kritis yang diizinkan yaitu sebesar 230 m.  

6. Hasil analisis tingkat pelayanan Jl. Raya Kalianda, adalah tingkat 

pelayanan D dengan kecepatan lalu lintas kendaraan ringan 37,57 km/jam 

dan kapasitas 2682 smp/jam total dua arah.  

B. Saran 

1. Perlu Menambahkan kelengkapan rambu-rambu lalu lintas dan pentunjuk 

keselamatan berkendara yaitu petunjuk pindahkan gigi kecil pada arah 

menanjak dan menurun. 

2. Memasang rambu kecepatan yang disarankan pada arah menurun. 

3. Panjang pendakian diturunkan dengan memperpendek panjang kelandaian 

menjadi 130  m dan panjang datar 30 m untuk kondisi 1, sedangkan untuk 

kondisi 2 panjang kelandaian 145 m dan panjang datar  11 m. 

4. Memperbanyak jumlah jalur penyelamat untuk kendaraan yang remnya 

blong pada arah turunan.  

5. Mengurangi muatan Truk Besar yang melebihi kapasitasnya. 


