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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil survey lapangan yang telah dilakukan sebelumnya pada ruas jalan 

Imam Bonjol diperoleh beberapa kesimpulan, yang mana karateristik pejalan kaki 

dapat di simpulkan kedalam 4 poin berikut: 

1. Karakteristik Pejalan Kaki 

a. Arus Pejalan Kaki 

Nilai atau rata rata  Arus pejalan kaki terbesar berada pada hari sabtu 

dimulai dari 17.00 -18.00 arus dari arah timur 424 org/m/jam, dan dari arah 

barat 324 org/m/jam pada hari yang sama, saat jam puncak disore hari 

kawasan Nagoya mengalami arus penjalan kaki yang cukup signifikan 

karna disekitar daerah tersebut mulai ada pedagang kaki lima yang 

merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat dan terjadi 

pada hari sabtu di yang mana merupakan awal mula akhir pekan para 

pekerja yang berkerja di sekitar kawasan perbelanjaan Nagoya hill batam. 

b. Kecepatan Pejalan Kaki 

Hasil yang di dapati dari analisis ini, nilai dari kecepatan rata – rata 

untuk waktu pejalan kaki dari arah barat terbesar yaitu pada sabtu siang 

pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 dengan besarnya nilai dari 

kecepatan rata- rata waktunya yaitu sebesar 69.15  m/menit, kemudian 

untuk arah yang dari timur berada pada sabtu pagi pukul 06.30 sampai 

dengan pukul 7.30 dengan waktu rata –ratanya yyaitu sebesar 70.7m/menit 
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Hasil yang di dapati dari analisis ini, nilai dari kecepatan rata – rata 

untuk waktu pejalan kaki dari arah timur berada pada sabtu pagi pukul 06.30 

– 7.30 dengan waktu rata –rata 70.6 m/menit, arah barat yaitu pada sabtu 

suang pukul 12.00-13.00 dengan waktu sebesar 69.15  m/menit 

c. Kepadatan Pejalan Kaki 

Untuk Kepadatan dari para pejalan kaki yang memiliki tingkat 

kepadatan terbesar pada arah dari timur berada pada sabtu sore pukul 17.00 

sampai dengan pukul 18.00 dengan nilai kepadatan sebesar 0.10669281 

org/m². kemudian untuk arah baratnya nilai terbesar berada pada sabtu sore 

pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.00 dengan nilai sebesar 0.098384314 

org/m². 

d. Ruang Pejalan Kaki 

Ruang bagi para pejalan kaki terkecil pada arah timur  berada pada 

sabtu sore pukul 17:00 sampai dengan pukul 18:00 sebesar 9.38 m². 

sedangkan untuk arah baratnya berada pada saat sabtu sore pukul 17:00 

sampai dengan pukul 18:00 sebesar 10.16 m². 

 
2. Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki 

Rata- rata tingkat pelayanan pejalan kaki masuk kedalam kategori A 

yang artinya arus pada fasilitas trotoar sangat bebas, sehingga pejalan kaki 

bebas menentukan kecepatan berjalan serta kemungkinan untuk terjadinya 

konflik antara sesama pengguna trotoar hamper tidak mungkin terjadi. 

Sedangkan perbedaan terjadi pada hari sabtu sore dengan kategori B yang 

artinya pejalan kaki masih memiliki ruang yang cukup bebas untuk 

menentukan kecepatan, hanya saja pejalan kaki sudah mulai mengetahui 
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keberadaan pejalan kaki lain sehingga memungkinkan terjadinya 

pergerakan menyilang dengan pejalan kaki lainnya untuk menghindari 

konflik atau tabrakan dengan pejalan kaki lainnya. 

 
3. Rekomendasi Tipe Penyeberangan 

Berdasarkan hasil survei rekomendasi tipe penyeberangan diperoleh 

hasil nilai PV2  terbesar terdapat pada sore hari di hari sabtu dengan nilai 5.2 

x 108 sudah lebih besar dari 2 x 108 dengan nilai V nya sebesar 3388 

lebih besar dari 750 sehingga tipe penyebrangan yang di 

rekomendasikan yaitu menggunakan penyeberangan pelikan dengan 

pelindung. 

 
4. Faktor yang mempengaruhi kinerja trotoar  dan zebra cross pada penelitian ini 

antara lain: 

a. Penggunaan fasilitas pedestrian belum digunakan secara maksimal 

karena kurangnya kesadaran penggendara terhadap penyebrangan 

jalan walaupun sudah pada jalur yang benar apabila tidak ada 

apparat yang mengatur lalu lintas pada lokasi penelitian. 

b. Alih fungsi trotoar pada menjadi tempat berjualan pada jam puncak 

disore hari. 

c. Akses penggunaan zebra cross yang terbatas yang mana jarak antar 

tempat dituju dengan lokasi zebra cross sedikit jauh sehingga 

pejalan kaki sering menyebrang pada daerah yang tidak seharusnya. 
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5.2 Saran 

1. Sehubungan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis, 

sehingga penulis tidak mengkaji lebih dalam prihal seberapa besar dampak 

yang di timbulkan oleh adanya hambatan samping yang ada seperti trotoar 

yang beralih fungsi menjadi tempat berjualan di sepanjang jalur trotoar, 

yang akan berdampak kepada penyempitan ruang bagi pejalan kaki di jalan 

Imam bonjol Nagoya, sehingga sangat diharpkan adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai hal tersebut. 

2. Hendaknya pihak-pihak yang berwenang lebih memperhatikan lagi fasilitas 

pelayanan untuk pejalan kaki yang akan menyebrang ruas jalan Imam 

Bonjol , Nagoya dikarekan fasilitas Zebra Cross yang ada masih minim dan 

terlebih lagi kurang memberikan rasa aman untuk pejalan kaki yang akan 

menyebrangi ruas jalan Imam Bonjol , Nagoya karena padat nya arus lalu 

lintas kendaraan bermotor yang ada di sepanjang jalan tersebut, dan tak 

jarang pula ada kendaraan bermotor yang enggan mengalah kepada pejalan 

kaki yang akan menyebrang meskipun sudah melalui fasilitas Zebra Cross 

yang ada. 
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