
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan survey dan analisis yang kami lakukan mengenai pengaruh

hambatan samping (aktivitas pasar) terhadap kapasitas (C) dan kecepatan tempuh

kendaraan ringan (Vlv) di ruas jalan Gejayan khususnya depan pasar Demangan

kami menyimpulkan bahwa:

1. Menumt perhitungan dan analisis Manual Kapasitas Jalan Indinesia (1997)

ruas jalan Gejayan kelas hambatan sampingnya rata-rata termasuk kelas

sangat tinggi (VH) dan dikatakan mengalami permasalahan dengan kapasitas

karena derajat kejenuhannya melebihi batas derajat kejenuhan ideal (0,75).

2. Menumt analisis regresi polinomial terdapat hubungan antara hambatan

samping dengan kapasitas untuk mas Timur sebesar 0,75 dan mas Barat

sebesar 0,85 sedangkan hubungan hambatan samping dengan kecepatan

tempuh kendaraan ringan untuk ruas Timur sebesar 0,661 dan mas Barat

sebesar 0,861.

3. Jenis hambatan samping yang paling berpengaruh disebabkan oleh kendaraan

keluar masuk jalan (EEV).

4. Dengan mengadakan perubahan manajemen lalu-lintas secara non fisik

(pemberian rambu larangan berbalik arah ditambah pemasangan pembatas),

secara fisik (pelebaran jalur) serta gabungan dari keduanya
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(pemberian rambu larangan berbalik arah dan pelebaran jalur) didapatkan

derajat kejenuhan yang semakinmenurun.

5. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) tidak mempunyai standar

perhitungan yang lebih spesifik, sehingga bila perencana dihadapkan pada

kondisi di luar spesifikasi Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), analisis

perencana akan kesulitan dan menyebabkan analisis menjadi kurang tepat.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis, peneliti memiliki saran untuk mengoptimalkan

kondisi lalu-lintas di ruas jalan Gejayan khususnya depan pasar Demangan,

dengan cara:

1. Penutupan bukaan median yang dekat dengan lokasi pasar Demangan agar

konflik hambatan samping yang ditimbulkan oleh kendaraan keluar masuk

(EEV) bisa diminimalkan atau menjadi tidak ada.

2. Persamaan regresi yang dihasilkan hanya dapat diterapkan pada ruas jalan

Gejayan dan tidakdapatditerapkan padaruas jalan yanglainnya.

3. Pihak pengelola pasar sebaiknya menyediakan tempat parkir khusus, yang

cukup di dalam komplek pasar untuk menampung kendaraan parkir sepeda

motor pengunjung pasar.

4. Penertiban para pedagang yang berjualan di trotoar sapanjang jalan Gejayan

khususnya depan pasar Demangan.

5. Pemnjauan kembali faktor-faktor yang berpengaruh dalam parhirungan serta

prosedurperhitungan ManualKapasitas Jaian Indonesia 1997.
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6. Untuk penelitian lebih lanjut atau penelitian lain yang sejenis, sebaiknya

menambah jumlah jam survey secara continue dan melakukan survey yang

lebih spesifik, sehingga dapat memperoleh data masukan {entery data) yang

iebih banyak agar hasil analisis bisa lebih akurat.


