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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan pengamatan dan analisa pada penutupan Jl. Sriwijaya akibat car free 

night dan dampaknya terhadap kinerja jaringan jalan di kawasan Enggal, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penutupan Jl. Sriwijaya pada saat car free night tidak berdampak terhadap 

kinerja jaringan jalan di kawasan Enggal Bandar Lampung, dan mengingat 

hasil simulasi tingkat pelayanan di semua ruas jalan pada wilayah kajian 

memiliki V/C Ratio dibawah 0,75 maka tidak diperlukan skenario 

penanganan manajemen rekayasa lalu lintas. 

2. Rute alternatif yang dapat dipilih terkait penutupan Jl. Sriwijaya akibat car 

free night adalah: arus lalu lintas dari Jl. Diponegoro menuju Jl. Raden Intan 

dapat melewati Jl. Ahmad Yani – Jl. Let. Jend. Suprapto – Jl. S. Parman.  

3. Berdasarkan perhitungan kinerja lalu lintas dengan cara manual dan 

menggunakan alat bantu program Tranplan didapatkan hasil: Jl. HOS 

Cokroaminoto memiliki selisih arus lalu lintas sebesar 10,97%, Jl. Majapahit 

memiliki selisih 240,40%, Jl. Raden Intan memiliki selisih arus lalu lintas 

sebesar 7,22%, Jl. Sriwijaya selisih arus lalu lintasnya 20,02%, Jl. Jendral 

Sudirman memiliki selisih arus lalu lintas 52,52% dan Jl. Tulang Bawang 

7,67%. 
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4. Selisih arus lalu lintas yang signifikan antara perhitungan manual dan 

Tranplan terjadi pada ruas Jl. Majapahit yaitu mencapai 240,40%, hal ini 

diakibatkan terdapat perbedaan persepsi antara kondisi riil dan simulasi 

Tranplan, yang bersifat non teknis dan tidak terukur. 

5. Jika pada kondisi riil / aktual pengguna jalan lebih memilih Jl. Sriwijaya jika 

dibandingkan Jl. Majapahit untuk alasan keamanan, kenyamanan dan 

kemudahan. Maka pada kondisi simulasi, program Tranplan lebih memilih 

Jl.Majapahit jika dibandingkan Jl. Sriwijaya karena jarak tempuh yang lebih 

pendek untuk menghubungkan antar zona 6 (enam) menuju zona 4 (empat) 

maupun zona 5 (lima) menuju zona 4 (empat). 

6. Waktu pelaksanaan survei LHR (Lalu lintas Harian Rata-rata) dilakukan pada 

hari Kamis, 20 Maret 2014 selama 12 jam nonstop mulai pukul 06.00 – 18.00 

WIB. Mengingat hari dan waktu tersebut mewakili kondisi hari dan jam 

normal. Waktu pelaksanaan survei ini dipilih karena dapat mewakili pola 

waktu secara keseluruhan, termasuk pada saat malam hari di malam minggu. 

 

5.2.  Saran  

 

1. Pada saat car free night berlangsung, harus ada petugas lalu lintas yang 

mengatur kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan Enggal, baik petugas dari 

Polantas maupun DLLAJR. 

2. Untuk mempermudah pengguna jalan yang melintas di kawasan Enggal pada 

saat car free night berlangsung, perlu dipasang adanya RPPJ (Rambu 

Pendahulu Penunjuk Jurusan) dengan jumlah yang cukup dan posisi yang 
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mudah terlihat agar pengemudi mempunyai cukup waktu untuk mengambil 

keputusan mencari rute alternatif. 

3. Selain untuk mengetahui kinerja jaringan jalan akibat car free night, simulasi 

dengan menggunakan alat bantu program Tranplan ini juga dapat 

dipergunakan untuk penerapan pemecahan kasus pemodelan lalu lintas lain di 

Bandar Lampung. Seperti misalnya peninjauan kinerja jaringan jalan akibat 

car free day, permasalahan kemacetan lalu lintas di ruas Jl. R.A. Kartini dan 

lain sebagainya. Sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan lalu 

lintas di Bandar Lampung secara berkesinambungan. 

 


