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BAB  V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data pada Perencanaan perkerasan kaku 

(rigid pavement) pada Peningkatan Jalan Simpang Patung Kuda – Simpang 

Bengkong Seken, peneliti memperoleh beberapa kesimpulan diantaranya adalah : 

1. Berdasasarkan hasil perencanaan dan hasil evaluasi perkerasan kaku (rigid 

pavement) pada Peningkatan Jalan Simpang Patung Kuda – Simpang Bengkong 

seken maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut : 

a. Mutu beton yang digunakan pada perencanaan adalah beton dengan mutu 

K-350, sedangkan hasil evaluasi adalah beton dengan mutu K-300. 

b. Lapis pondasi tidak yang digunakan pada perencanaan, sedangkan hasil 

evaluasi digunakan lapis pondasi berupa butiran pilihan dengan tebal 100 

mm. 

c. Besi Dowel yang digunakan pada perencanaan adalah diameter 25 mm 

Jarak 300 mm Panjang 450 mm, sedangkan hasil evaluasi diameter 33 mm 

Jarak 300 mm Panjang 450 mm. 

d. Tulangan anyam/Wire mash yang digunakan pada perencanaan dan hasil 

evaluasi sama yaitu menggunakan Wire mash A8-200. 

e. Tulangan Tiebars yang digunakan pada perencanaan adalah diamemer 16 

mm, panjang 800 mm dan  jarak 600 mm, sedangkan hasil evaluasi adalah 

diamemer 16 mm, panjang 750 mm dan  jarak 700 mm. 

f. Tebal pelat perkerasan kaku yang digunakan pada perencanaan dan hasil 

evaluasi sama yaitu menggunakan tebal pelat 200 mm. 

Penggunaan perkerasan kaku pada Peningkatan Jalan Simpang Patung Kuda – 

Simpang Bengkong Seken dimaksudkan agar ruas jalan tersebut tidak memerlukan  

perawatan  khusus  dalam  jangka  panjang meskipun perkerasan  lentur  lebih  

murah  tetapi pekerjaan perkerasan lentur memerlukan biaya tambahan untuk masa 

pemeliharaan setelah selesai jalan dibuat. 
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2. Beberapa hal yang menjadi faktor kepadatan pada ruas jalan Jalan Simpang 

Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken  diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Ruas Simpang Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken merupakan 

perkerasan lentur yang hanya memiliki lebar 8 m untuk jalur lalu lintas 1 

jalur 2 arah tidak terbagi 

b. Tingginya nilai arus lalu lintas pada ruas Jalan Simpang Patung Kuda – 

Simpang Bengkong Seken sebesar 4418 smp/jam. 

c. Nilai derajat kejenuhan pada ruas Jalan Simpang Patung Kuda – Simpang 

Bengkong Seken adalah 1,94 dimana ruas Jalan Simpang Patung Kuda – 

Simpang Bengkong Seken sudah melewati nilai 1 (satu) yang artinya bahwa 

kondisi arus lalu lintas sudah mendekati titik jenuh 

 

4.1 Saran  

Dalam evaluasi dan analisa terhadap perkerasan kaku (rigid pavement) pada 

Peningkatan Jalan Simpang Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken 

menggunakan metode Pd T-14-2003  tentang Perencanaan perkerasan jalan 

beton semen  yang dikeluarkan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana 

Wilayah, Peneliti merasa masih terdapat kekurangan dan perlu adanya 

metodologi lain sebagai pembanding dalam perencanaan tersebut diantaranya 

adalah Metode AASHTO 1993 dan NAASRA. Sehingga peneliti dapat 

menemukan hasil perencanaan yang lebih ekononomis tanpa mengabaikan 

faktor keamanan.  
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