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BAB VIII 
PENUTUP 

 
8.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil evaluasi dan perencanaan yang telah dilakukan 

pada ruas jalan Congot - Jali - Wawar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

a. Perencanaan peningkatan ruas jalan Congot - Jali - Wawar dilakukan agar 

jalan yang ada mampu melayani arus lalu lintas sesuai dengan prediksi 

peningkatan arus lalu lintas sesuai umur rencana.  

b. Dari hasil evaluasi pada umur rencana (tahun 2019) menunjukkan bahwa 

angka derajat kejenuhan masih memenuhi persyaratan (DS ≤ 0,75), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kapasitas jalan pada ruas jalan Congot - Jali - 

Wawar ini masih memenuhi syarat untuk melayani arus lalu lintas yang 

lewat. Namun masih diperlukan adanya penambahan  lebar jalur dan lebar 

bahu jalan sesuai dengan persyaratan jalan arteri primer yaitu lebar jalur 7,00 

m dan lebar bahu jalan 2,00 m. 

c. Peningkatan kapasitas jalan pada ruas jalan Congot - Jali - Wawar berupa 

penambahan lebar jalur, lebar bahu jalan, dan lapis perkerasan tambahan 

untuk mendukung arus lalu lintas yang lewat, meliputi: 

1) Penambahan lebar tiap lajur jalan sebesar 0,50 meter, dimana susunan 

struktur perkerasan jalannya yaitu lapis pondasi bawah berupa sirtu CBR 

70% dengan tebal 74 cm, 73 cm, dan 71 cm sesuai dengan stasiun 

masing-masing, lapis pondasi atas berupa batu pecah CBR 100% dengan 

tebal 25 cm, dan lapis permukaan berupa laston MS 744 dengan tebal 10 

cm. 

2) Peningkatan daya dukung eksisting dengan cara lapis perkerasan 

tambahan, dimana susunan struktur perkerasan untuk lapis perkerasan 

tambahan yaitu lapis pondasi atas berupa batu pecah CBR 100% dengan 

tebal 53 cm, 52 cm, dan 50 cm sesuai dengan stasiun masing-masing, dan 

lapis permukaan berupa laston MS 744 dengan tebal 10 cm.  
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3) Penambahan lebar bahu jalan menjadi 2,00 m berupa urugan sirtu kelas 

B. 

d. Proyek ini didesain dengan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan sebesar 

Rp. 36.126.764.000 (tiga puluh enam milyar seratus dua puluh enam juta 

tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan biaya ini sudah temasuk PPN 

10 %. Biaya tersebut dihitung berdasarkan harga satuan pada kondisi tahun 

2009. 

 
8.2. Saran 

Hal-hal yang sebaiknya diperhatikan dalam mengatasi permasalahan yang 

muncul di ruas jalan Congot - Jali - Wawar, adalah sebagai berikut : 

a. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap tingkat pertumbuhan lalu lintas dari 

hasil perhitungan secara berkala, dengan mengacu kepada tingkat 

pertumbuhan yang terjadi di ruas jalan tersebut. 

b. Perlu adanya penentuan lokasi quarry untuk tanah timbunan maupun 

penentuan lokasi batching plant aspal secara tepat agar selama proses 

pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan biaya yang digunakan menjadi 

lebih efisisen. 

c. Analisis mengenai dampak lingkungan sekitar ruas jalan Congot - Jali - 

Wawar harus dilakukan sebelum konstruksi dilaksanakan. Hal ini meliputi 

sosialisasi pembebasan lahan, dan kemungkinan terjadinya perubahan tata 

guna lahan di sekitar jalan.  Hal tersebut perlu untuk mengantisipasi 

terjadinya gejolak di masyarakat, seperti adanya protes dalam pembebasan 

lahan. Sehingga diharapkan proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar 

tanpa ada halangan apapun ketika proses pelaksanaannya. Selain itu, dengan 

mengetahui perubahan tata guna lahan diharapkan dengan adanya jalan baru 

tersebut dapat meningkatkan produktifitas dan meningkatkan ekonomi 

masyarakat sekitar. 


