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ABSTRAK 

Pembangunan jalan Gajah Mada yang sudah cukup lama membutuhkan evaluasi 

ulang karena dapat terjadi perbedaan kondisi lalulintas kendaraan pada perencanaan 

dengan kondisi lalu lintas sekarang, dan kondisi geometrik jalan yang ekstrim tanpa 

rambu peringatan dan rambu lalulintas yang kurang memadai dapat memicu konflik 

lalulintas bahkan kecelakaan. 

Evaluasi yang dilakukan meliputi komponen alinyemen horizontal, komponen 

alinyemen vertikal dan pelengkap jalan khusunya rambu lalulintas dan marka jalan 

dengan membandingkan keadaan eksisting geometri jalan dan pelengkap jalan dengan 

kondisi lalu lintas sekarang seperti volume kendaraan rata-rata dan kecepatan rata-rata 

aktual. Evaluasi yang dilakukan mengacu pada modul Tata Cara Perhitungan Geomteri 

Jalan Perkotaan dan Antar Kota No.038/TBM/1997, dan untuk evaluasi pelengkap jalan 

mengacu pada modul Departemen Perhubungan tentang Penempatan Fasilitas 

Perlengkapan Jalan. 

Pada analisa alinyemen horizontal yang mengacu pada kecepatan maksimum 

rata-rata 60,3 km/jam, didapat nilai jari-jari minimum 119.29 m dan besar jari-jari 

minimum eksisting 233,71 m maka kondisi sesuai, daerah bebas pada tikungan didapat 

dari hasil analisa 2,844 m dan pada kondisi eksisting 3,2 m maka kondisi sesuai, 

pelebaran jalur lalulintas pada tikungan didapat dari analisa sebesar 1,1 m dan pada 

kondisi eksisting tidak ada pelebaran jalur yang terjadi maka kondisi eksisting tidak 

sesuai, superelevasi analisa 1,74% dan kondisi eksisting 8,57% maka sesuai, dan dari 

analisa lebar jalur dan bahu jalan didapat lebar ideal sebesar 7 meter untuk jalur dan 2 

meter untuk bahu, pada kondisi eksisting jalan lebar jalur 7 meter dan bahu sebesar 2 

meter maka kondisi eksisting sesuai. Pada analisa alinyemen vertikal didapat nilai 

kelandaian maksimum sebesar 8% dan pada kondisi eksisting 8,56% maka tidak sesuai, 

panjang lengkung vertikal dari analisa didapat 288,48 m dan kondisi eksisting 178,77 m 

maka tidak sesuai. Pada pelengkap jalan seperti rambu dikarenakan beberapa kondisi 

alinyemen tidak sesuai maka perlu adanya rambu prtingatan jalan menanjak landai, 

rambu peringatan tikungan kiri tajam dan rambu peringatan batas maksimum kecepatan 

kendaraan 50km/jam, untuk marka jalan perlu dilakukan pengecatan ulang marka 

membujur dan melintang agar pengendara dapat mengetahui batas lajur yang dilewati. 
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