
V.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat maka dapat disimpulkan 

dari hasil penelitian ini, di antaranya :

1. Berdasarkan jumlah persentase jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi 

pada tahun 2011 sampai 2012 di kecamatan natar, adalah jenis 

kecelakaan tabrak manusia sangat besar mencapai 30,1 %.  Ini 

disebabkan karena masih tingginya jumlah penyeberang jalan di badan 

jalan.

2. Pengaruh penyeberang jalan terhadap kecelakaan lalu lintas di Fly 

Over Natar sangatlah besar. Hal ini dikarenakan jumlah volume 

penyeberang jalan cukup besar dan kecepata kendaraan yang tinggi.

3. Dari hasil perhitungan minimnya jarak pandang henti di ruas jalan Fly 

Over Natar terhadap landai jalan yaitu mencapai 66m. 
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B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat, adapun saran yang ingin 

disampaikan.

1. Kurangnya fasilitas jalan maka perlunya ditingkatakan fasilitas jalan 

yaitu :

a. Dibuatkan jembatan penyeberang orang.

b. Pagar pembatas di median jalan untuk mencegah penyeberang jalan 

agar tidak menyeberang di badan jalan.

2. Perlunya penegakan hukum oleh pihak terkait kepada pengguna jalan 

agar tertib berlalu lintas.

3. Mengurangi kegiatan disamping jalan yang dapat menghalangi jarak 

pandang pengemudi agar dapat memperbesar kapasitas jalan.
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