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KESIMPULAN DAN SARAN
 

10.1 Kesimpulan 

Kesimpulan pada penuIisan Tugas Akhir ini adalah : 

1.	 Sebagai altematif pemecahan masalah Ialu hntas, dan pengembangan kota 

Bandung, direncanakan pembangunan jalan bebas hambatan dari Padalarang ke 

Cileunyi melewati selatan kota Bandung. 

2.	 Diadakan studi kelayakan untuk mengetahui tingkat kelayakan jalan bebas 

hambatan tersebut dengan menggunakan metode analisis NPV, B/C dan IRR. 

HasiI anahsis menunjukkan nilai keuntungan yang Iebih besar jika jalan bebas 

hambatan tersebut dioperasikan bukan sebagai jalan to1. Tetapi berdasarkan 

beberapa pertimbangan, Pemerintah Daerah berketctapan untuk mcngopcrnsi

kan sebagat jalan tot. 

3. Untuk mendapatkan data perancangan lebih lanjut dilakukan : 

a.	 Survei lalu !intas, dilakukan pada pos - pos yang telah ditentukan untuk 

mengetahui volume Ialu lintas dan pola pergerakan lalu lintas dari dan ke 

kota Bandung. 

b. Penentuan proyeksi lalu lintas dan Umur rencana. 

Hasil survei dan penentuan proyeksi lalu Iintas selama umur rencana dianalisis 

untuk mendapatkan kapasitas jalan dan jumlah lajur yang akan dibuat 
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4. Simpang susun Kopo adalah salah satu titik pertemuan jalan Tol Padalarang-

Cileunyi dengan jalan Kopo yang menuju ke arah Bandung. Bentuk Simpang 

susun Kopo merupakan persimpangan tiga kaki tipe trumpet, pemilihan ini 

didasarkan pertimbangan biaya konstruksi yang murah, pembebasan tanah 

tidak terlalu besar, lalu lintas beroperasi dengan baik dan biaya operasi 

kendaraan yang relatifmurah karenajarak yang relatifpendek. 

5.	 Perancangan geometrik untuk Simpang susun Kopo meliputi perhitungan 

alinyemen horisontal dan alinyemen vertikal. Standar perancangan yang 

digunakan adalah Bina Marga 1990 dan AASHTO 1994. Al inyemen horisontal 

untuk menentukan trase jalan, bentuk tikungan dan panjang lengkung tikungan. 

Panjang total masing - masing ramp adalah panjang lengkung ditambah 

panjang lajur percepatan/perlambatan. Pada perhitungan alinyemen vertikal, 

elevasi muka tanah dan perkerasan mengambil data dari konsultan. Bentuk 

profil memanjang berbentuk huruf "s" dan dirancang agar antara alinyemcn 

horisontal dan vertikal sefase, sehingga akan memberikan keamanan, 

kenyamanan dan biaya operasi kendaraan leblh murah. 

6.	 Perkerasan jalan dirancang memakai perkerasan kaku ("Rigid Pavement"). 

Penentuan tebal perkerasan mengacu pada AASHTO 1986 dengan 

memperhatikan besaran rencana yang mempengaruhinya. Urutan pekerjaan 

adalah: persiapan tanah dasar, pekerjaan pondasi sebagai lapis antara dan 

pekerjaan slab beton, metode dan cara pelaksanaannya dengan standar Bina 

Marga. 
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7. Perancangan drainasi bertujuan untuk menjaga keutuhan konstruksi, keamanan, 

dan kenyamanan. Drainasi jalan berupa: drainasi permukaan dan drainasi 

bawah permukaan tanah.. Perancangan drainasi Simpang susun Kopo, 

mengambil data curah hujan dari stasiun Husein Sastranegara karena sifat 

hujan sarna dengan sifat hujan daerah Kopo. Bentuk drainasi yang dipakai 

adalah saluran samping, gorong - gorong kotak, gorong - gorong pipa dan pipa 

beriubang untuk drainasi bawah pennukaan tanah. 

8.	 Untuk memberikan infonnasi, larangan dan petunjuk kepada pengemudi, pada 

Simpang susun Kopo dipasang rambu, marka jalan dan benda - benda marka 

untuk mendapatkan lalu lintas yang harmonis, tertib dan lancar. Pedoman 

bentuk dan pemasangannya menggunakan standar international berdasarkan 

perjanjian Geneva tahun 1973. 

9.	 Pelaksanaan pembangunan Simpang susun Kopo periu dibuat anggaran biaya 

dan urutan pekerjaannya. Penentuan anggaran biaya didasarkan pada harga 

satuan upah peker:ia, bahan dan peralatan yang ditetapkan oleh Departemen 

PeKerJ aan Urnurn pa3a taftun pem1Ycmgunan j alan (tahan 1983}=Biaya=t-otat 

untuk pembangunan Simpang susun Kopo adalah Rp. 6.208.114.215,-. 

---jl.
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10.2 Saran 

Setelah menganalisis dari beberapa permasalahan yang ada maka kami 

mencoba untuk memberikan beberapa saran - saran sebagai bahan masukan 

dalam perancangan berikutnya yaitu : 

1.	 Perlu penelitian lebih lanjut studi kelayakan yang telah dilakukan, untuk 

memberi kontrol terhadap hasil analisis yang menyatakan bahwa jalan tersebut 

lebih layak bila dibangun bukanjalan tol. 

2.	 Survei lalu lintas hendaknya dilakukan dalam standar waktu yang tclah 

ditentukan yaitu satu tahun untuk mendapatkan data yang lebih teliti. 

3. Bentuk simpang susun yang dipilih belum yang terbaik, karena ada loop yang 

memerlukan penurunan kecepatan cukup besar hendaknya dipilih bentuk 

simpang susun yang terbaik (alternatif V. pada bab IV) walaupun biaya yang 

dike1uarkan mahal tetapi memberikan pelayanan yang baik terhadap pengguna 

jaJan tol, karena pengguna jalan tol mengeluarkan biaya untuk setiap 

menggunakan jalan tersebut tentunya ingin mendapatkan layanan lalu lintas 

yang balk. Sclam lfITl5Thyalfonstruksi yang=tinggi akall----a-Ttutup d:rri=biaya yang 

didapat dari pembayaran pengguna jalan tol. 

4.	 Untuk mendapatkan tingkat peJayanan A sampai akhir umur rencana, jumlah 

lajur tiap arah untuk jalan Tol Padalarang - Cileunyi sebagai jalan bebas 

hambatan, dibuat sebanyak 4 lajur tiap arah. Karena berdasarkan perhitungan, ~ 
maka pada akhir umur rencanajalan, tingkat pelayanan jalam sudah turun pada 

tingkat pelayanan C. 
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5. Pada ramp 4004 lengkung berbalik perlu dibuat daerah tangen antara dua 

lengkung yang berlawanan, untuk memberi keamanan dan kenyamanan saat 

melewati daerah tikungan. Daerah tangen juga berguna untuk pencapaian 

superelevasi ("superelevation run off') serta kemudahan dalam pembangunan 

jalan 

6.	 Untuk menambah kenyamanan perkerasan kaku, maka dapat diberi lapisan 

tambahan diatas slab beton berupa aspal beton. 

7.	 Dalam penentuan bentuk dan pemasangan rambu di jalan tol dipakai yang 

sesuai dengan standart di Indonesia, agar rambu yang ada di jalan tol dan di 

jalan bukan tol tidak berbeda jauh sehingga tldak membingungkan pengguna 

jalan. 

8.	 Dalam pelaksanaan setiap pekerjaan dalam pembangunan proyek Jalan Tol 

Padalarang - Cileunyi hendaknya dilakukan dengan cermat, efisien dan sesuai 

dengan jadwal serta biaya yang telah ditetapkan sehingga hasil yang diperoleh 

dapat berkualitas baik. 
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