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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1.  Volume lalu lintas  

Didapatkan  perbandingan volume lalu lintas ruas jalan dari Jodoh ke 

Baloi dengan kondisi tertinggi terjadi pada Senin (17 April 2017) pukul 16.00 – 

17.00 WIB yaitu sebesar 2856.5 smp/jam. dengan jumlah volume kendaraan yang 

terbesar ( lihat pada table 4.1 ) 

Didapatkan perbandingan volume lalu lintas ruas jalan dari Baloi ke Jodoh 

pada kondisi tertinggi terjadi pada Hari Minggu (16 April 2017) pukul 17.00 – 

18.00 WIB yaitu sebesar 2406.5 smp/jam. Dengan jumlah volume kendaraan yang 

terbesar ( lihat pada table 4.4 ) 

 

2. Kapasitas 

Parameter Kondisi Nilai 

Kapasitas dasar (Co) 4/2 D (1650 x 2 lajur) 3300 

Faktor koreksi lebar jalur lalu lintas 

(Fcw) 4 m 1.08 

Faktor koreksi pemisah arah (FCsp) 50/50 1.00 

Faktor koreksi hambatan samping 

(FCsf) 

Kendaraan parkir, 

berhenti 0.92 

Faktor koreksi ukuran kota (Fcs) 1.202.387 1.00 

Kapasitas aktual (C) (smp/jam) Ruas jl Baloi ke Jodoh 2406.5 

Kapasitas aktual (C) (smp/jam) Ruas jl Jodoh ke Baloi 2856.5 
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3. Derajat kejenuhan dan Tingkat pelayanan jalan 

 a. Derajat Kejenuhan (DS)= V 

     C 

 

   =    2856.5   

       3136.32 

= 0.9107 

Dari hasil perhitungan maka didapatkan Derajat Kejenuhan (degree of 

saturation) dari kinerja Jalan Imam Bonjol (ruas jalan dari jodoh menuju baloi ) 

sebesar 0,9107  yang dicategorikan kepada pelayanan jalan kelas “E” dimana arus 

lalu lintas tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, serta volume 

mendekati kepasitas. 

 b. Derajat Kejenuhan (DS)= V 

     C 

 

   =    2406.5   

       3136.32 

= 0.7673 

Dari hasil perhitungan maka didapatkan Derajat Kejenuhan (degree of 

saturation) dari kinerja Jalan Imam Bonjol (ruas jalan dari baloi menuju jodoh ) 

sebesar 0,7673  yang dicategorikan kepada pelayanan jalan kelas “C” dimana arus 

stabil, kecepatan dikontrol lalu lintas. 

Faktor yang paling berpengaruh terhadap turunnya kinerja Jalan Imam 

Bonjol adalah adanya kegiatan pedagang kaki lima dan adanya naik turun 

penumpang di pintu barat Nagoya Hill sehingga mengakibatkan hambatan 

samping yang cukup tinggi dan bercampurnya arus lokal pada saat jam sibuk. 
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Sehingga solusi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja ruas jalan di Imam 

Bonjol adalah dengan mengurangi hambatan samping yang ada. Data 

selengkapnya ada di lampiran 2.  

 

4. PHV, PHF dan LHR 

Sehingga untuk Phv = (1091+1043+950+1058 ) = 4142 kendaraan / jam 

Maka phf = 4142/(4x1091) = 0.95 

 

Jenis kendaraan jumlah 

Sepeda motor 17.600 

Mobil pribadi 9600 

Kendaraan umum 1980 

Kendaraan berat 1320 

Tak bermotor 4 

jumlah 30.504 

 

Sehingga lalu lintas harian rata rata di jalan Imam bonjol adalah 30.504 

kendaraan/hari. Diambil dari volume maksimum kendaraan dalam smp/jam. 

 

5. 2  Saran 

 Setelah perhitungan dan simpulkan sebelumnya , penulis mencoba 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 
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a. Bahu jalan dan trotoar tidak boleh disalah gunakan oleh pedagang kaki 

lima. Karena menyebabkan banyaknya pembeli yang memarkirkan kendaraanya 

di tepi jalan sehinga mengganggu arus lalu lintas. 

b.  Perlu dibuat tempat pemberhentian kendaraan umum khususnya angkot 

dan bimbar bertepatan di ruas jalan Imam Bonjol, karena pada lokasi tersebut 

terdapat pusat bisnis dagang ruko dan juga pintu keluar Nagoya Hill Mall. 

Sehingga banyak penumpang yang naik dan turun dari angkutan umum. Dalam 

kondisi tersebut banyak kendaraan yang berheti sembarangan dan menyebabkan 

aliran arus kendaraan terganggu.  

c. Untuk Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Internasional Batam 

disarankan apabila yang berminat untuk mengkaji dan meneliti secara lebih luas 

dan mendalam mengenai Rekayasa Lalu lintas, sebaiknya apabila pengambilan 

sampel untuk volume lalu lintas dilakukan setiap hari selama satu minggu ataupun 

beberapa waktu selanjutnya. 

 

Dsfdsfsdwa 

sadfas 
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