
  

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil survei dan analisis data yang telah dilakukan, didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Volume kendaraan yang melintas di area JPO Perguruan Muhammadiyah 

Lampung setelah dibangun JPO tidak mengalami perubahan secara 

signifikan. Sehingga pembangunan JPO tidak terlalu mempengaruhi 

volume kendaraan yang melintas. 

2. Kapasitas jalan ZA Pagar Alam sebelum dibangun JPO berdasarkan 

perhitungan yaitu 3039,96 smp/jam, dan setelah dibangun JPO yaitu 

3070,98 smp/jam. Sedangkan untuk derajat kejenuhan (DS) selisih antara 

DS sebelum dan sesudah tidak terlampau jauh. Mengindikasikan 

pelayanan jalan yang kurang maksimal. Namun terdapat nilai DS yang 

hampir mendekati 1, disebabkan oleh kendaraan motor yang melintas 

melebihi kapasitas jalan yang ada. 

3. Hasil  survey  kecepatan  sesaat  (spot speed)  pada  area  di   bawah   JPO 

Perguruan Muhammadiyah Lampung baik sebelum dibangun  dan  setelah 

dibangun JPO tersebut tidak terjadi perubahan yang signifikan, baik 

kendaraan pada jalur Rajabasa – Tanjung Karang, ataupun Tanjungn 

Karang Rajabasa. Kondisi ini sejalan dengan pengguna JPO yang sangat 
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jauh dari harapan. Dimana masih banyaknya penyeberang liar 

dibandingkan pengguna JPO. 

4. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga dan 

peraturan dari Dirjen Perhubungan Darat mengenai JPO, terlihat banyak 

yang kurang sesuai dengan syarat yang dikeluarkan pemerintah. Baik dari 

segi konstruksi ataupun dari segi penempatan JPO tersebut. 

5. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya penggunaan JPO antara lain 

segi keamanan, penempatan serta konstruksi JPO tersebut sehingga 

banyak penyeberang yang memilih untuk menyeberang langsung dijalan 

dibandingkan menyeberang menggunakan JPO. 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan guna lebih meningkatkan JPO Perguruan 

Muhammadiyah Lampung tersebut antara lain : 

1. Perlunya diadakan sosialisasi penggunaan JPO, sehingga mengurangi 

penyeberang liar dan kecelakaan yang terjadi pada daerah tersebut. Selain 

itu, dapat meningkatkan kinerja jalan ZA Pagar Alam, dengan 

pemanfaatan JPO secara maksimal. 

2. Perlunya pembangunan JPO yang sesuai syarat yang berlaku, yang 

berguna untuk kenyamanan dan keamanan pengguna JPO tersebut. 

3. Perlunya penerapan solusi seperti pemberian pagar pembatas pada median 

jalan, pemberian tanda larangan menyeberang langsung, pemberian sanksi 

yang tegas dan pemindahan pilar tepi diluar pedestrian. Sehingga 
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pemanfaatan dari JPO tersebut lebih maksimal yang berakibat pada 

efektifitas pembangunan JPO terhadap kinerja lalu lintas dibawahnya. 

4. Perlunya pengkajian ulang tentang pembangunan JPO yang harus 

memanuhi syarat yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

pembangunan fasilitas umum tersebut. 


