
 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan. 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil survei lapangan serta 

pengolahan data pada ruas Jl. Bunga Raya meliputi :. 

1. Analisis Arus Lalu Lintas.dan Kapasitas Jalan 

    Arus lalu lintas maksimum untuk arah DC Mall ke Lubuk Baja 

adalah sebesar 862,60 Smp/Jam pada hari Kamis dan jam puncak 12.30-

13.30 dalam kondisi jam makan siang dan jam pulang sekolah dengan 

kapasitas jalan sebesar 3234 smp/jam sedangkan untuk arah Lubuk Baja 

ke DC Mall arus maksimum yang didapat adalah sebesar 1596,15 

Smp/Jam pada puncak 07.15-08.15 di hari Senin dengan kapasitas 3135 

smp/jam. 

2. Derajat Kejenuhan dan Tingkat Pelayanan Jalan 

Derajat kejenuhan untuk arah DC Mall ke Lubuk Baja yaitu 0,27 

dengan tingkat pelayanan jalan berada pada level B yaitu kondisi arus 

yang stabil, sedangkan untuk arah Lubuk Baja ke DC Mall didapatkan 

derajat kejenuhan yaitu 0,51 dengan tingkat pelayanan jalan berada pada 

level C yaitu kondisi arus masih stabil tetapi kecepatan dan pergerakan 

kendaraan dibatasi oleh volume lalu lintas. 

3. Prediksi Kinerja Jalan 

    Kinerja jalan diprediksi untuk 10 tahun yang akan datang masing-

masing arah yaitu untuk arah DC Mall ke Lubuk Baja didapat prediksi 
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arus lalu lintasnya adalah 2029,14 smp/jam”dengan kapasitas ruas jalan 

3234 smp/jam dan didapatkan derajat”kejenuhan sebesar 0,63 dengan 

tingkat pelayanan pada level C sedangkan untuk arah Lubuk Baja ke DC 

Mall diprediksi arus lalu lintas menjadi 3295,07 smp/jam dengan 

kapasitas ruas jalan 3135 smp/jam dan didapatkan derajat kejenuhan 1,05 

dengan tingkat pelayanan jalan pada level F. Alternatif untuk antrian 

panjang kendaraan dapat diatasi dengan pelebaran badan jalan. 

 

5.2 Saran 

Hasil yang telah didapatkan untuk 10 tahun mendatang akan mengalami 

antrian panjang kendaraan, sehingga diharapkan untuk melakukan studi 

selanjutnya agar tidak terjadi kemacetan pada ruas jalan tersebut.  
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