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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan mengenai tundaan, 

panjang antrian dan peningkatan fasilitas persilangan sebidang, maka didapatkan 

beberapa hasil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Arah utara ke selatan, besar tundaan maksimum yang dihasilkan adalah pada 

hari Kamis selama 507,82 detik dengan durasi penutupan selama 271 detik, dan 

panjang antrian  sejauh 458,59 m, dengan durasi penutupan selama 186 detik.  

2. Arah selatan ke utara, besar tundaan maksimum yang dihasilkan adalah pada 

hari Selasa selama 583,23 detik dengan durasi penutupan selama 207 detik, dan 

panjang antrian sejauh 1.090,52 m atau 1,0905 km, dengan durasi penutupan 

selama 155 detik. 

3. Fasilitas kelengkapan jalan pada persilangan sebidang  di Jalan Urip Sumoharjo, 

banyak rambu yang tidak terdapat di lokasi tersebut. Dari sebelas rambu yang 

seharusnya terdapat di persilangan sebidang berpintu pada jalan 2/2 UD dengan 

jalur tunggal kereta api, hanya ada 3 (tiga) rambu yang terdapat pada lokasi yang 

diamati pada penelitian ini, antara lain adalah rambu larangan berjalan terus pada 

perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal), rambu larangan berjalan 

terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah 

dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya, dan marka pita 

pengaduh (rumble strip) yang berfungsi sebagai marka efek kejut saat mendekati 

perlintasan kereta api. 

4. Berdasarkan Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 

SK.770/KA.401/DRJD/2005, persilangan sebidang Jalan Urip Sumoharjo Way 

Halim Bandar Lampung ditingkatkan menjadi persilangan tidak sebidang.  

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 

tahun 2018, peningkatan untuk persilangan sebidang Jalan Urip Sumoharjo Way 

Halim Bandar Lampung ditingkatkan dengan melakukan pelebaran jalan dan 

diikuti dengan pemasangan peralatan keselamatan dan perlengkapan jalan. 
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5.2. Saran 

 

Berdasarkan analisis dan simpulan yang dihasilkan, ada beberapa saran yang dapat 

diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Periode pengamatan dan pengambilan data antara lain data lalu lintas, durasi 

penutupan pintu perlintasan dan kecepatan kendaraan dilakukan dengan durasi 

pengamatan lebih lama dalam 1 (satu) hari, hal tersebut diharapkan dapat 

memberikan hasil yang terbaik. 

2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

kerugian terhadap bahan bakar dari kendaraan bermotor akibat tundaan dan 

panjang antrian yang terbentuk. 

3. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai alternatif peningkatan 

persilangan pada Jalan Urip Sumoharjo Way Halim Bandar Lampung.  


