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BAB IX 
PENUTUP 

 

9.1. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya pada tugas akhir ini, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 
1. Perancangan peningkatan jalan pada ruas jalan Sidareja – Jeruklegi 

merupakan bagian dari Proyek Jalur Selatan – Selatan yang 

menghubungkan lima propinsi di Jawa, mulai dari Banten, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, sampai Jawa Timur, 

 
2. Dari hasil analisa terhadap jalan eksisting, didapatkan data arus lalu 

lintas yang melalui ruas jalan Sidareja - Jeruklegi adalah sebagai 

berikut : 

 Arus lalu lintas tahun 2004 = 1214,86 smp/jam 

 Angka pertumbuhan kendaraan (i) = 9,049 % per tahun 

 Arus lalu lintas awal UR (2006) = 1444,689 smp/jam 

 Arus lalu lintas 10 tahun pertama (2016) = 3435,667 smp/jam 

Maka nilai derajat kejenuhan (DS) yang terjadi sesuai arus dan 

kapasitas yang ada  yaitu : 

 Derajat kejenuhan (DS) tahun 2004 = 0,4785 

 Derajat kejenuhan (DS) tahun 2006 = 0,5690 

 Derajat kejenuhan (DS) tahun 2016 = 1,3532 

Pada akhir umur rencana  (2016) diketahui nilai derajat kejenuhan 

yang ada jauh lebih besar dari 0,75. Ini berarti kapasitas ruas jalan 

eksisting sudah tidak memenuhi syarat lagi. Namun kapasitas yang ada 

masih mampu melayani lalu lintas yang ada sampai tahun 2010 (DS : 

0.804). 
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Selain tinjauan terhadap lalulintas, berbagai permasalahan yang 

muncul antara lain adalah : 

 Terbatasnya ruang untuk melakukan pelebaran jalan yang 

disebabkan oleh keberadaan jalan rel kereta api, pipa dan fasilitas 

distribusi minyak Pertamina. 

 Tikungan tajam dan overlaping antar tikungan pada Sta. 14+000 

sampai Akhir proyek, memerlukan perancangan  ulang.  

 Kondisi Topografi Sta. 14+000 sampai akhir, berupa perbukitan 

sehingga membatasi kami untuk merencanakan jalan dengan 

kecepatan minimum, agar dapat meminimalisir besarnya galian dan 

timbunan. 

 
3. Dari hasil perancangan peningkatan jalan ruas Sidareja - Jeruklegi, 

didapatkan data rencana teknis sebagai berikut : 

 Fungsi dan kelas jalan : Arteri Primer Kelas II 

 Jumlah lajur : 4 lajur 2 arah dengan median (4/2 D) 

 Kecepatan rencana : 60 - 80 km/jam 

 Panjang jalan rencana : 23,869  kilometer 

 
Dari perencanaan tebal perkerasan, didapatkan tebal tiap-tiap lapisan 

per segmen adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 10.1 : Hasil perhitungan tebal perkerasan 

Lapisan Segmen I 
(sta. 0+000-4+300) 

Segmen II 
(sta. 1+800 – 20+200 
; 22+600 – 25+400) 

Segmen III 
(sta. 20+200 – 

22+600) 
Lapis permukaan 16 cm 16 cm 16 cm 

L. Pondasi Atas 25 cm 25 cm 20 cm 

L.Pondasi Bawah 41 cm 33 cm 16 cm 

Sumber : Hasil Perhitungan 
Ket: 

- Lapis Permukaan  : Aspal beton (AC) 
- Lapis Pondasi Atas  : Batu Pecah Klas B (CBR 80%) 
- Lapis Pondasi Bawah  :  Sirtu / Pitrun Klas A (CBR 70%) 
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Tebal lapis ulang yang dibutuhkan untuk tiap segmen adalah : 

1. Segmen I (STA 0+000 – 10+000) = 6 cm 

2. Segmen II (STA 10+000 – 20+000) = 7 cm 

3. Segmen III (STA 20+000 – 24+400) = 6 cm 

 
4. Dengan ditingkatkannya ruas jalan ini menjadi empat lajur dua arah 

dengan median (4/2 D), maka kapasitas jalan ini akan mampu untuk 

menampung jumlah arus yang melalui ruas jalan ini hingga tahun 

2022. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa pada tahun ini derajat 

kejenuhan telah mencapai 0,773. 

 
5. Proyek ini didesain untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 348 

hari kalender. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp,117.810.130.994,00 

(seratus tujuh belas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tiga 

puluh ribu sembilan ratus smbilan puluh empat rupiah),belum 

temasuk PPN 10 %. Dana tersebut dihitung berdasarkan harga satuan 

pada kondisi tahun 2004. 

 
9.2. SARAN 

Hal-hal yang sebaiknya diperhatikan dalam mengatasi permasalahan yang 

muncul di ruas jalan Sidareja - Jeruklegi, adalah sebagai berikut : 

1. Sampai tahun 2010 lalu lintas yang ada masih cukup dilayani dengan 

jalan dua lajur dua arah. Hal itu sesuai dengan perhitungan, dimana 

derajat kejenuhan yang terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,804. 

Sehingga sampai tahun 2010, jalan cukup dibangun dengan dua lajur 

dua arah. Walau demikian, penyediaan lahan (ROW) tetap dilakukan 

untuk jalan empat lajur dua arah dengan median yaitu selebar 40 

meter. 

2. Pengaturan simpang yang baik juga perlu dilakukan. Terutama pada 

persimpangan menuju dan dari pasar Kawunganten, persimpangan di 

STA 0+000 dan Simpang Tiga Jeruklegi. Pengaturan tersebut bisa 
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berupa pengkajian kembali efektifitas dari persinyalan, pemasangan 

rambu-rambu dan marka jalan, penempatan petugas Polisi serta 

penataan aktivitas sisi jalan. 

3. Diperlukan adanya Koordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia, 

perihal adanya persilangan sebidang dengan Jalan Rel Kereta Api di 

Sta.15+638. Guna perancangan sistim pintu dan persinyalan yang 

dibutuhkan saat ini, dan penyediaan geometrik untuk pembuatan 

Overpass jika suatu saat jalan rel kereta api ditingkatkan menjadi dua 

lintasaan (double tracks).   

4. Pemindahan pipa dan fasilitas distribusi minyak Pertamina dari daerah 

milik jalan harus segera dilakukan. Hal tersebut sangat perlu,  

mengingat pipa yang ada telah memasuki masa rehabilitasi. Disamping 

itu penempatan fasilitas tersebut akan berbahaya dan mengganggu 

aktivitas jalan raya apabila suatu saat terjadi kerusakan.  

5. Analisis mengenai dampak lingkungan sekitar ruas jalan Sidareja - 

Jeruklegi harus dilakukan sebelum konstruksi dilaksanakan. Hal ini 

meliputi sosialisasi pembebasan lahan, kemungkinan terjadi polusi 

udara, maupun kebisingan yang terjadi pada saat pelaksanaan, serta 

terjadinya perubahan tata guna lahan disekitar jalan.  Hal tersebut perlu 

untuk megantisipasi terjadinya penolakan dan protes dari masyarakat. 

Sehingga proyek ini dapat dianggap layak dilihat dari berbagai segi, 

baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan.  

 

 


