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BAB  V  

PENUTUP  

 

 

5.1 Kesimpulan  

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta 

arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari 

suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung 

aktivitas manusia. Prasarana jalan sebagai sub sistem dan transportasi mempunyai 

peranan penting dalam memberikan pelayanan terhadap pergerakan atau mobilitas 

manusia yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian ini  Jalan Jendral Soedirman 

Kabupaten Purbalingga memiliki tingkat pelayanan jalan senilai 0,78 dikategorikan 

dalam tingkat pelayanan jalan C. 

Kondisi lalu lintas Jalan Jendral Soedirman Kabupaten Purbalingga mengalami 

permasalahan lalu lintas karena kepadatan lalu lintas dan hambatan samping yang 

meningkat. Nilai hambatan samping dikategorikan sangat tinggi dengan skor  1675,1 

kejadian per 200 m, membuat pergerakan lalu lintas menjadi terhambat. Aktivitas 

perdagangan dan jasa di sepanjang ruas Jalan Jendral Soedirman menyebakan nilai 

volume lalu lintas tinggi sebesar 3935  smp/jam. Hal itu menyebabkan pengemudi 

memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului 

pengemudi lain sehingga tingkat kenyamanan jalan sangat berkurang. 

Identifikasi tingkat pelayanan jalan ini memberikan informasi penting mengenai 

penyelesaian permasalahan lalu lintas di Jalan Jendral Soedirman Kabupaten 

Purbalingga. Penyediaan lahan parkir di lahan kosong perlu dibuat agar kendaraan 

parkir tidak lagi berada di bahu jalan. Pelebaran jalan dan Peraturan lalu lintas di Jalan 

Soedirman lebih ditegaskan agar pengguna jalan jera untuk melanggar peraturan yang 

ada.  Selain itu perlu adanya penambahan pengaturan arus keluar  masuk Jalan Jendral 

Soedirman, dan pengaturan sistem bongkar muat toko-toko di sepanjang Jendral 

Soedirman. Penyelesaian permasalahan lalu lintas tersebut perlu dilakukan agar Jalan 

Jendral Soedirman memberikan pelayanan yang optimal bagi para pengguna jalan. 
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5.2 Rekomendasi  

5.2.1 Rekomendasi untuk Pemerintah  

Berdasarkan hasil analisis ada beberapa rekomendasi untuk pemerintah dalam 

memperbaiki, meningkatkan, tingkat pelayanan Jalan di Jalan Jendral Soedirman :  

 Upaya untuk meningkatkan tingkat pelayanan jalan seperti menyediakan tempat 

parkir kusus kendaraan yang akan berkunjung ke toko-toko di sekitar ruas Jalan 

Jendral Soedirman.  

 Pengaturan arus keluar masuk kendaraan  

 Pengaturan tempat-tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat bagi toko-

toko di sepanjang Jalan Jendral Soedirman  

 Memberi ruas jalan bagi kendaraan-kendaraan lambat seperti becak dan sepeda  

 

5.2.2 Rekomendasi untuk Masyarakat  

Rekomendasi untuk masyarakat untuk menjaga, memperbaiki dan 

meningkatkan tingkat pelayanan jalan adalah mematuhi peraturan lalu lintas yang 

telah ditetapkan pemerintah, seperti.  

 Pejalan kaki berjalan di trotoar yang sudah disediakan dan tidak berjalan di Jalan 

Raya sehingga tidak terjadi penyempitan jalan.  

 Truk dan angkutan umum dilarang mengakses Jalan Jendral Soedirman.  

 Menaati aturan rambu-rambu lalu lintas yang ada.  

 

 


