
 

 

 

V.  KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Desain terpilih yang diigunakan dalam perhitungan simulasi 

penyimpangan adalah menggunakan desain berdasarkan Analisis 

Komponen LHR 2012 dengan susunan perkerasan sebagai berikut : 

 Tebal lapisan surface : 12 cm  

 Tebal lapisan CTB : 30 cm  

 Tebal Lapisan Subbase : 25 cm 

2.  Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan, pengaruh yang cukup besar 

terdapat pada penyimpangan tebal surface dan CTB. Jika 

digambarkan dengan nilai IP, pengurangan tebal lapisan perkerasan 

untuk surface dan CTB masih bisa dikatakan baik hingga 

pengurangan 30% , dan untuk Lapisan Pondasi Bawah masaih 

dikatakan baik hingga pengurangan sebesar 60%. 

3. Pada grafik pengurangan tebal tiap lapisan menunjukkan penurunan 

yang sangat drastis apabila dibandingkan jika salah satu tebal yang 
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mengalami pengurangan. Sisa % masa layanan jalan nya kurang dari 

50 % hanya dengan pengurangan 10 %. 

4. Untuk penyimpangan mutu bahan pengaruh yang cukup besar terlihat 

pada pengurangan mutu bahan surface dan CTB. Jika digambarkan 

dengan nilai IP, pengurangan mutu bahan untuk surface dan CTB 

sudah masih bisa dikatakan baik hingga pengurangan 30% , dan untuk 

Lapisan Pondasi Bawah masih dikatakan baik hingga pengurangan 

sebesar 60%. 

5. Penyimpangan DDT berpengaruh cukup besar. Hal ini disebabkan 

karena daya dukung tanah merupakan parameter yang cukup penting 

dalam menentukan ketebalan dan keawetan suatu perkerasan. 

Besarnya pengaruh dari pengurangan CBR 0,5 % adalah 9,8086 % . 

 

B. Saran 

Sedang melakukan studi kasus terhadap Proyek Jalan By Pass Soekarno-

Hatta (Paket A) Bandar Lampung, maka penulis memiliki saran sbb : 

1. Penanganan jalan dengan desain perencanaan yang ada dianjurkan 

untuk overlay kondisi jalan yang masih mantap dengan tingkat 

kerusakan ringan. 

2. Untuk di titik yang memiliki kondisi sedikit berbeda seperti pada di 

ruas jalan depan cucian Gading Putih, Kedaton, depan Hotel Nusantara 

perlu perhatian lebih dan penanganan khusus. 
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3. Perlu penitian lanjutan untuk mengamati perkembangan kondisi Jalan 

By Pass Soekarno-Hatta (Paket A) Bandar Lampung dengan 

mengambil data primer langsung ke lapangan.  

 

 


