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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa geometrik dan pelengkap jalan Gajah Mada 

yang dilakukakn didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada analisa alinyemen horizontal 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 

lebar jalur dan bahu jalan didapat dari hasil analisa lebar jalur 7 meter dan 

bahu 2 meter sedangkan pada kondisi eksisting lebar jalur 7 meter dan 

lebar bahu 2 meter kondisi tersebur sesuai. 

2. Pada analisa alinyemen vertical 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. 

3. Pada pelengkap jalan seperti rambu dikarenakan beberapa kondisi 

alinyemen tidak sesuai maka perlu adanya rambu peringatan jalan 

menanjak landai untuk mengantisipasi kelandaian maksimum yang tidak 
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sesuai, rambu peringatan tikungan kiri tajam dikarenakan kondisi tikungan 

yang tajam dan rambu peringatan batas maksimum kecepatan kendaraan 

50 km/jam dikarenakan kondisi panjang lengkung dan landai maksimum 

yang tidak sesuai dengan kecepatan pengendara sekarang, sedangkan 

untuk marka jalan perlu dilakukan pengecatan ulang sehingga batas lajur 

dapat dilihat oleh pengendara. 

5.2.  Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya mengevaluasi geometrik dan pelengkap 

jalan Gajah Mada pada jalur sebaliknya juga yaitu dari arah Baloi ke 

Sekupang. 

2. Perlu studi khusus mengenai kapasitas Jalan Gajah Mada, khususnya 

dalam pelayanan volume kapasitas jalan agar dapat menentukan lebar jalan 

yang lebih ideal. 

3. Diperlukan studi mengenai Damija (daerah milik jalan) Damaja (daera 

manfaat jalan) dan Dawasja (daerah pengawasan jalan) agar dapat 

menentukan efektivitas pelayanan jalan sehingga nyaman bagi pengemudi. 
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