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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil analisis dan pemetaan kerawanan banjir yang dilakukan, ruas Jalan 

Parangtritis Km 16,5 – Km 20,5 termasuk dalam tiga kelas kerawanan terhadap 

bencana banjir rendah, sedang maupun tinggi. Namun kerawanan tinggi dan 

sedang mendominasi pada ruas jalan tersebut. Analisis kerawanan bencana 

amblesan menunjukan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana amblesan 

sangat mendominasi ruas jalan tersebut. Pemetaan kerawanan bencana tanah 

longsor menunjukan seluruh area penelitian termasuk dalam rawan tanah longsor 

rendah dan kerawanan terhadap gempa bumi dengan tingkat sedang.  

  Analisis dan pemetaan multi rawan bencana menunjukan terdapat tingkat 

multi rawan yang beragam. Namun kerawanan sedang dan tinggi mendominasi. 

 Pengujian PCI pada ruas yang dilakukan sepanjang 3300 m  menunjukan ada 

7 jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan tersebut, yaitu rusak retak kulit 

buaya, pengausan, tambalan, lubang, amblasan, sungkur, dan alur. Namun jenis 

kerusakan yang sangat mendominasi adalah retak kulit buaya, tambalan dan 

pengausan. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil pada ruas jalan 

tersebut termasuk ke dalam kondisi kerusakan sedang (fair). 

5.2 Saran 

Pada analisis bencana dan pemetaan perlu dilakukan validasi dengan cara 

melakukan perbandingan analisis dan pemetaan dengan metode yang berbeda, 

atau dapat dilakukan penambahan parameter pada setiap jenis bencana sehingga 

hasilnya akan lebih valid dan baik. Selain itu pemetaan juga dapat dikembangkan 

dengan skala yang lebih luas dan dapat digunakan sebagai acuan kepada instansi 

terkait dan pemerintah dalam upaya melakukan mitigasi bencana, selain itu agar 

masyarakat lebih siap dalam menghadapi suatu bencana alam, sehingga saat 

terjadi bencana alam tidak memakan banyak korban jiwa. 

Hasil analisis kerusakan dengan metode PCI pada ruas jalan Parangtritis 

KM 16,5 – KM 20,5 menunjukan perlunya dilakukan perbaikan baik pada segmen 
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yang mengalami kerusakan atau secara keseluruhan karena Jalan Parangtritis 

merupakan jalur menuju salah satu wisata favorit yang ada di Yogyakarta yaitu 

pantai Parangtritis, sehingga arus lalu lintas pada jalan tersebut sangat padat, 

selain agar kenyamanan pengguna jalan saat berkedendara tidak terganggu.  

 

 
 


