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BAB VI 

PENUTUP 
 

6.1 KESIMPULAN 

Dari analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa keadaan eksisting lalu lintas pada ruas Jl. Teuku Umar 

- Jl. Setiabudi adalah : 

1. Ada berbagai macam karakteristik lalu lintas yang ada pada Jl. Teuku Umar – 

Jl. Setiabudi yaitu lalu lintas lokal, regional dan menerus dengan akses utama 

menuju pusat kota Semarang dan yang keluar dari kota Semarang. Hal ini 

menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas yang harus ditindak lanjuti 

dan dicarikan solusi pemecahannya. 

2. Titik-titik kemacetan lalu lintas yang terjadi terakumulasi pada persimpangan-

persimpangan yang ada yaitu Simpang Ksatrian, Simpang PLN dan Simpang 

Jatingaleh. Persimpangan-persimpangan tersebut merupakan simpang dengan 

akses padat karena menghubungkan lingkungan perkantoran, perdagangan/jasa 

dan pemukiman penduduk. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai derajat 

kejenuhan saat ini yaitu lebih besar dari 0,75 yang berarti persimpangan 

tersebut sudah tidak mampu melayani secara optimal jumlah kendaraan yang 

melewatinya. 

3. Keberadaan Pasar Jatingaleh dengan berbagai aktivitasnya menambah 

hambatan samping menjadi lebih besar sehingga tundaan dan antrian panjang 

semakin bertambah pula sebagai bentuk dari kemacetan lalu lintas. 

4. Perilaku pengguna jalan terutama angkutan umum yang 

berhenti/menaikturunkan penumpang dan barang di sembarang tempat 

(dengan radius < 20 m dari persimpangan) sangat menggangu kelancaran lalu 

lintas dan menimbulkan kemacetan. 

5. Perubahan pengaturan pergerakan arus lalu lintas dan pemberian trafficlight / 

pengaturan dengan lampu ternyata belum mampu mengurangi permasalahan 

kemacetan yang ada, malah cenderung dapat memperparah kemacetan yang 
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terjadi di Simpang Jatingaleh. Sedangkan pelebaran jalan tidak memungkinkan 

untuk direncanakan karena terhalang dengan kondisi daerah persimpangan 

tersebut yang sudah padat dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. 

6. Dari beberapa analisa tipe jalan layang (fly over) di Simpang Jatingaleh 

didapatkan perencanaan jalan tipe 4/2 D untuk jalan fly over dan masing-

masing 2 lajur untuk jalan masuk atau keluar jalan bawah, yang mampu 

melayani kapasitas jalan baik yang melewati fly over maupun jalan bawah 

menjadi optimal untuk umur rencana sampai 20 tahun. Selain arus lalu lintas 

menjadi lancar, waktu tempuhnya juga lebih cepat. Namun hal itu masih 

belum mampu mengatasi permasalahan kemacetan yang terjadi pada 

persimpangannya yaitu Simpang Ksatrian, Simpang PLN, Simpang Jatingaleh. 

Hal tersebut ditunjukan dari nilai Derajat Kejenuhan (DS) pada setiap 

persimpangan yang masih mendekati dan bahkan melebihi angka 0,75 sebagai 

batas angka aman. 

Sehingga dari sini penulis bisa mengambil kesimpulan umum bahwa 

pembangunan fly over di Jatingaleh belum bisa menyelesaikan permasalahan 

kemacetan di setiap persimpangan yang ada secara optimal. Sehingga 

diperlukan sebuah alternatif penyelesaian masalah baru yang mungkin bisa 

mengatasi masalah yang ada, misalnya dengan dibangunnya interchange yang 

secara prinsip mempunyai kapasitas yang relatif lebih besar jika dibandingkan 

dengan fly over. 

 

6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu diambil langkah-langkah untuk 

mendapatkan ruang jalan yang optimal serta pengelolaan jalan secara efisien dan 

efektif sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang terjadi. 

Langkah-langkah tersebut antara lain : 

1. Perbaikan marka jalan sesuai dengan pembagian arus baik yang lurus maupun 

yang memutar sesuai dengan desain. 

2. Diperlukan peningkatan kesadaran dari seluruh pengguna jalan untuk 

mematuhi peraturan lalu lintas. 



 
 

VI - 3 

3. Penegakan disiplin lalu lintas terutama bagi angkutan umum agar  

berhenti/menaikturunkan penumpang dan barang pada tempat pemberhentian 

sementara/halte yang sudah ada. 

4. Usaha penanganan masalah transportasi di daerah persimpangan diharapkan 

tidak akan menimbulkan permasalahan baru pada ruas jalan dan persimpangan 

berikutnya. 

5. Alternatif yang akan dipakai diharapkan secara optimal bisa menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi di persimpangan Jatingaleh. Di mana dalam 

pengkajian tingkat kelayakan dari alternatif tersebut harus benar-benar 

dilakukan secara seksama untuk menghindari kesalahan dalam pemilihannya.  

 

 

 

 

 

 


