
   

V.  PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa kinerja ruas Jalan R. A Kartini 

akibat hambatan samping yang terjadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Volume kendaraan tertinggi pada hari Senin sebesar 4599,5 smp/jam, pada 

hari Selasa sebesar 3573,25 smp/jam dan  tertinggi terjadi pada hari Jumat 

yaitu sebesar 4692,75 smp/jam, dengan kecepatan arus bebas 38,64 

km/jam maka didapatkan tingkat pelayanan D.  Hal ini menunjukkan 

bahwa arus kendaraan mendekati keadaan tidak stabil. 

2. Setelah dilakukan perhitungan dapat disimpulkan bahwa penyebab 

kemacetan yang terjadi adalah penyeberang jalan dan juga kendaraan 

keluar masuk jalan yang menyeberang jalan secara sembarang. Dengan 

nilai hambatan samping tertinggi adalah sebesar 713,10 SF/jam dengan 

kategori kelas hambatan samping  tinggi (H). 

3. Kecepatan rata - rata kendaraan adalah sebesar 18,80 km/jam pada 

keadaan terganggu hambatan samping. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat hambatan samping sangat berpengaruh pada kecepatan kendaraan. 

4.  Dari hasil analisa yang telah dilakukan. Maka untuk meningkatkan kinerja 

jalan R. A. Kartini direncanakan 2 skenario solusi peningkatan kinerja 
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jalan  dengan hasil perhitungan perbandingan kinerja jalan seperti terlihat 

pada Tabel 4.21  

5.2 Saran 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, didapatkan nilai tingkat pelayanan 

terburuk pada kelas D dengan nilai hambatan samping tertinggi sebesar 

713,10 SF/jam dan kecepatan arus bebas sebesar 38,64 km/jam. Maka untuk 

meningkatkan kinerja jalan R. A. Kartini direncanakan 2 skenario solusi 

peningkatan kinerja jalan  : 

1. Skenario pertama yaitu pengadaan rambu forbidden di jalan Lindu 

berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan setelah adanya rambu 

forbidden didapatkan nilai tingkat pelayanan dengan kelas C pada hari 

Senin dan Jumat sedangkan untuk hari Selasa didapatkan tingkat 

pelayanan B . 

2. Skenario kedua yaitu pengadaan pagar pembatas jalan dan pemindahan 

jembatan penyeberangan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan 

setelah diadakannya pagar pembatas jalan dan pemindahan jembatan 

penyeberangan didapatkan nilai tingkat pelayanan dengan kelas C pada 

hari Jumat dan Senin pada pukul 15.30-16.30  sedangkan untuk hari 

Selasa didapatkan nilai tingkat pelayanan dengan kelas A.  

Berdasarkan perhitungan diatas kedua solusi tersebut sudah cukup baik untuk 

meningkatkan kinerja jalan R. A. Kartini Bandar lampung, tetapi pada skenario 

kedua yaitu pengadaan pagar pembatas didapatkan kategori nilai kelas hambatan 

samping rendah (L) dengan kapasitas sebesar 6194,76 smp/jam. Hal ini 

menunjukkan bahwa arus stabil, kecepatan dipengaruhi oleh lalu lintas, volume 



69 
 

sesuai untuk jalan kota. Sehingga solusi pengadaan rambu pagar pembatas cukup 

efektif dipilih untuk meningkatkan kinerja jalan R. A Kartini. 

 


