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 BAB V 

KESIMPULANiDAN SARAN 

5.1 Kesimpulan. 

Berdasarkan survey analis lapangan dan penghitungan data pada Jalan 

Brigjen Katamso berikut kesimpulan yang didapat :. 

1. Analisis Arus Lalu Lintas.dan Kapasitas Jalan 

Arus lali lintas maksimum untuk arah Tanjung Uncang – Batu Aji yaitu 

1957,15 Smp/Jam yang terjadi pada hari Kamis pada pukul 16.15 – 17.15 

ketika kondisi jam pulang kerja bagi pekerja yang berkerja di kawasan 

industri Tanjung Uncang dan sekitarnya sedangkan arus lalu lintas 

maksimum untuk ruas jalan arah Batu Aji – Tanjung Uncang yaitu 1410,8 

Smp/Jam yang terjadi pada hari Kamis pukul 07.15 – 08.15. Kapasitas 

jalan pada Jalan Brigjen Katamso adalah 3234 Smp/Jam untuk kedua ruas 

jalan karena karakteristik geometrik dari kedua ruas jalan sama sehingga 

untuk kapasitas jalan juga sama. 

2. Derajat Kejenuhan dan Tingkat Pelayanan Jalan 

Derajat kejenuhan pada arah Tanjung Uncang – Batu Aji adalah 0,61 jadi 

kategori tingkat pelayanan jalan arah Tanjung Uncang – Batu Aji adalah C 

yaitu kondisi arus lalu lintas stabil tetapi pergerakan kendaraan dan 

kecepatan dibatas dengan volume kendaraan lalu lintas, sedangkan pada 

arah Batu Aji – Tanjung Uncang adalah 0,44, jadi kategori tingkat pelayan 

jalan arah Batu Aji  - Tanjung Uncang adalah B yaitu kondisi arus lalu 
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lintas yang masih stabil volume dan kecepatan masih dipengaruhi kondisi 

lalu lintas. 

3. Prediksi Kinerja Jalan 

Prediksi kinerja jalan untuk 5 tahun kedepan untuk masing-masing ruas 

jalan yaitu untuk arah Tanjung Uncang – Batu Aji didapat hasil prediksi 

arus lalu lintas yang terjadi adalah 2781,674 smp/jam”dengan kapasitas 

ruas jalan sebesar 3234 smp/jam dan derajat”kejenuhannya 0,86 dengan 

kategori tingkat pelayanan yaitu E sedangkan untuk arah Batu Aji  - 

Tanjung Uncang  didapat hasil prediksi arus lalu lintas yang terjadi adalah 

2029,503 smp/jam dengan kapasitas ruas jalan sebesar 3234 smp/jam dan 

derajat”kejenuhannya 0,63 dengan kategori tingkat pelayanan jalan C.  

 

5.2 Saran 

Hasil prediksi 5 tahun yang akan datang menunjukan bahwa volume lalu 

lintas akan bertambah dan menyebabkan tingkat pelayanan jalan semakin 

berkurang sehingga disarankan untuk melakukan pelebaran badan jalan agar 

kondisi arus lalu lintas pada Jalan Brigjen Katamso tetap tabil. 
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