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BAB VI 

KESIMPULAN dan SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi geometrik jalan Yogyakarta-Wonosari km 17,3 

sampai dengan 17,6 jalan tersebut tergolong kelas jalan I yaitu arteri atau kolektor 

sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dan ibu kota 

kabupaten/ jalan kota atau jalan ibu kota dan jalan setrategis provinsi, sesuai kelas 

jalan maka digunakan Vr rencana sebesar 60 km/jam yang mana Vr 60 km/jam 

merupakan Vr terkecil untuk kelas jalan arteri atau kolektor, selain itu hasil dari 

survei juga mendapatkan data sudut tikungan sebesar 153°. Dengan sudut sebesar 

153° maka didapatkan jarak pandang henti (Jh) sebesar 85,40, didapatkan kebebasan 

samping (E) sebesar 19 meter, dan masing-masing tepi jalan harus mendapatkan 

kebebasan samping sebesar 9,5m, dengan hasil ( E ) sebasar 9,5m disetiap sisi jalan 

maka dapat memberikan manfaat bagi pengguna jalan, terutama bagi pengemudi 

karena dengan bahu jalan yang lebar jarak pandang pengemudi tidak terhalang oleh 

bangunan yang ada disekitar tikungan dan pengemudi lebih bisa leluasa untuk 

melihat jarak pandang saat memasuki tikungan.  

Berdasarkan survei yang dilakukan mendapatkan data lebar perkerasan lentur 

(Wn) sebesar 9m, dan hasil  evaluasi lebar perkersan lentur (Wc) didapatkan hasil 

sebesar 11m, sesuai dengan hasil Wc lebih besar dari hasil Wn maka sudah 

seharusnya lebar perkerasan lentur pada jalan mendapatkan menambahan sebasar 2 

meter untuk memberikan ruang bagi kendaraan besar saat akan menikung, karena 

kendaraan  besar saat roda depan sudah menikung maka roda belakang tidak bisa 

mempertahan posisisnya seperti semula sehingga mengakibatkan kendaraan bergeser 

keluar dan membutuhkan lebar berkerasan yang lebih besar dari kondisi awal. 

Berdasarkan pembahasan didapatkan koordinsi alinemen jalan Yogyakarta-

Wonosari km17,3 sampai dengan 17,6 dimana kondisi jalan dari arah Kota 
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Yogyakarta menuju Kota Wonosari jalan lurus naik lalu menikung kekiri dengan 

sudut tikungan sebesar 153° dimana alinemen horizontal dan alinemen vertikal 

berhimpit namun dengan kondisi tidak ideal karena panjang alinemen horizontal tidak 

lebih panjang dari alinemen vertikal, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi 

alinemen jalan Yogyakarta-Wonosari km17,3 sampai dengan 17,6 tidak memenuhi 

standar peraturan yang berlaku. 

B. Saran 

1. Untuk Dinas terkait supaya segera melakukan peninjauan lapangan untuk segera 

melakukan pemerbaikan. 

2. Jika Dinas terkait masih ingin tetap menggunakan tikungan dengan sudut sebesar 

153° alangkah lebih baiknya dilakukan pelebaran bahu jalan, dan pelebaran 

perkeran lentur. 

3. Untuk peneliti selanjutnya supaya bisa melakukan perubahan pada sudut tikungan 

agar sudut tikungan tidak terlalu besar dan tikungan tidak terlalu tajam 

4. Untuk Dinas terkait supaya segera memperbaiki perlengkapan jalan yang tidak 

memenuhi standar peraturan yang berlaku. 


