
BAB VI

KESIME>ULAN DAN SARAH

6-1. KESIMPUXAN

Ruas jalan R.E. Martadinata merupakan jalur

penghubung antara arus lanlulintas dari utara {Jakar
ta) dan dari timur {Bandung) menuju ke arah barat

(Jasinga). Sehingga terjadi percampuran antara arus
lalulintas lokal dan arus lalulintas regional.

Dengan adanya pertumbuhan berbagai sektor, salah

satunya sektor ekonomi menjadikan terjadinya mobilitas

angkutan barang maupun manusia semakin tinggi. di mana

hal ini akan berbengaruh terhadap kondisi laluluintas
yang terjadi di jalan R.E. Martadinata. Untuk itu

perlu dianalisis beberapa faktor yang kemungkinan akan
mempengaruhi kondisi tersebut.

Dari uraian analisa daerah study yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkembangan berbagai sektor di kota Bogor, khu-

susnya di kecamatan Bubulak akan mempengaruhi

tingkat pertumbuhan lalulintas di jalan R.E. Marta-
dinata.

2. Tingkat pelayanan ("level of service") pada ruas
jalan ini sudah tidak memenuhi syarat lagi, yaitu
tingkat pelayanan katagori "*" hingga tahun 2004.

3. Jumlah jalur yang tersedia sudah tidak mampu untuk
menampung kapasitas lalulintas yang terjadi hingga
tahun 2004.
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4. Terjadinya antrian kendaraan saat ada perlintasan
kereta api, akan merupakan gangguan yang berarti di
sepanjang jalan ini.

5. Untuk kondisi saat ini di ruas jalan R.E. Martadi
nata belum dilengkapi kelengkapan jalan yang mema-

dai, sehingga akan mengurangi kenyamanan dan keama
nan bagi pemakai jalan.

6. Untuk mempertinggi tingkat pelayanan jalan, perlu
ada penambahan jumlah lajur.

6.2. SARAH

Berdasarkan analisa yang telah penyusun uraikan
pada bab sebelumnya serta hasil pengamatan keadaan di
jalan sepanjang ruas jalan R.E. Martadinata, maka
penyusun memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya kelengkapan jalan di tempat-tempat
yang dipandang rawan akan keoelakaan (daerah pemu-
kiman, lokasi sekolahan dan sebagainya).

2. Khusus untuk perlintasan pintu kereta api, alat
bantu rambu peringatan harus selalu berfungsi
dengan baik. Sehingga adanya keoelakaan bisa dihin-
dari .

3- Perlu adanya pemisah jalur, untuk menghindari
kemacetan di depan pintu perlintasan.




