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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan pada ruas jalan 

Yogyakarta – Wates Km 15-22, Sentolo, Kulonprogo, maka didapatkan hasil akhir 

sebagai berikut : 

1. Geometrik Jalan 

Hasil inspeksi keselamatan jalan pada aspek geometrik jalan sepanjang 

7000 meter dengan 3 tikungan, diperoleh jarak pandang henti (Jh) sebesar 

89,910 meter, jarak pandang mendahului (Jd) sebesar 383,733 meter sudah 

memenuhi karena dalam perencanaannya jarak pandang henti (Jh) 106,559 

meter dan jarak pandang mendahului (Jd) 441,952 meter. Pelebaran perkerasan 

jalan pada tikungan diperoleh 7,7918 meter (3,8959 meter kiri jalan dan 3,8959 

meter kanan jalan) tetapi dalam pemeriksaan dilapangan pelebaran perkerasan 

pada tikungan tidak memenuhi, sehingga menunjukan bahwa terdapat potensi 

daerah rawan kecelakaan yang disebabkan oleh faktor jalan. Jenis tikungan 

yang diperoleh dari perhitungan yaitu 3 tikungan berjenis S-C-S.  

2. Kondisi Struktur Perkerasan Jalan dengan Metode Pavement Condition Index 

(PCI) 

Hasil analisis kerusakan jalan menggunakan metode Pavement Condition 

Index sepanjang 4000 meter didapat kesimpulan sebagai berikut: 

a. Persentase kondisi struktur perkerasan jalan sebesar 93,8% kategori 

sempurna (excellent). 

b. PCI STA 15+000-16+000 didapat 100% sempurna (excellent), PCI STA 

16+000-17+000 didapat 83% sangat baik (very good), PCI STA 17+000-
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18+000 didapat 84% sangat baik (very good), PCI STA 18+000-19+000 

didapat 84% sangat baik (very good). 

c. Persentase kerusakan berdasarkan jenis kerusakan tertinggi yaitu retak kulit 

buaya 30,43%, pinggiran jalan turun 21,74%, tambalan 13,04%, sungkur 

13,04%, retak memanjang 8,70%, lubang 8,70%, pelepasan butir 4,35%. 

3. Perlengkapan Jalan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan perlengkapan jalan seperti marka jalan, 

rambu lalu lintas, dan lampu penerangan jalan, dilihat dari rekapitulasi 

persentasi syarat Ya yaitu 55,56 % sedangkan Tidak yaitu 44,44%, dapat 

disimpulkan bahwa perlengkapan jalan yang tersedia memenuhi standar dalam 

pengadaan, penempatan, dan pemeliharaannya. Tetapi perlu adanya perhatian 

khusus agar perlengkapan jalan pada ruas jalan Yogyakarta-Wates Km 15-22 

tidak berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas dan berkeselamatan bagi 

pengguna jalan. 

B. Saran 

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada karakteristik 

kecelakaan dan kondisi bangunan pelengkapan jalan yang dapat mempengaruhi 

terjadinya kecelakaan. 

2. Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian tentang 

perlengkapan jalan lainnya seperti, alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat 

pengaman jalan. 

3. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode analisis kondisi lapis 

permukaan jalan yang lainnya seperti Road Condition Index (RCI). 

4. Pemerintah perlu melakukan perbaikan serta perawatan berkala pada kerusakan 

jalan untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan memberikan rasa aman dan 

nyaman bagi pengguna jalan. 


