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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai dampak volume kendaraan 

berbahan bakar fosil terhadap tingkat konsentrasi gas CO di jalan depan Masjid 

Baiturrahman, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Volume kendaraan terpadat pada hari Sabtu pagi, siang, dan sore berturut-

turut sebesar 1040,68 smp/jam pada pukul 09.00-10.00, 1301,92 smp/jam 

pada pukul 10.15-11.15, 1612,02 smp/jam pada pukul 17.00-18.00.  Volume 

kendaraan terpadat pada hari Senin pagi, siang, dan sore berturut-turut 

sebesar 1441,44 smp/jam pada pukul 07.15-08.15, 888,5 smp/jam pada pukul 

10.45-11.45, 1625,41 smp/jam pada pukul 17.00-18.00.  Volume kendaraan 

terpadat pada hari Rabu pagi, siang, dan sore berturut-turut sebesar 1220,95 

smp/jam pada pukul 08.00-09.00, 783,3 smp/jam pada pukul 12.00-13.00, 

1281,8 smp/jam pada pukul 17.00-18.00.   

2. Pada hari Sabtu konsentrasi polutan CO paling tinggi terjadi pada waktu sore 

hari yaitu sebesar 9.051,213 µg/Nm3.  Pada hari Senin konsentrasi polutan 

CO paling tinggi terjadi pada waktu sore hari yaitu sebesar 7.856,745 

µg/Nm3.  Pada hari Rabu, konsentrasi polutan CO paling tinggi terjadi pada 

waktu sore hari yaitu sebesar 6.204,917 µg/Nm3. 

3. Konsentrasi gas CO akibat sektor transportasi di lokasi penelitian berkisar 

3.780,343 µg/Nm3 (hari Rabu siang) hingga 9.051,213 µg/Nm3 (hari Sabtu 

sore). 

4. Konsentrasi gas CO di lokasi penelitian belum melampaui batas baku mutu 

udara ambien nasional sebesar 30.000 µg/Nm3. 

5. Dari keseluruhan konsentrasi polutan CO yang ada di udara, 73,357% (hari 

Rabu siang) hingga 92,984% (hari Sabtu sore) disumbangkan oleh sektor 

transportasi. 
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6. Solusi penanganan yang mungkin dapat dilakukan antara lain: 

a. Menerapkan time-sharing dengan cara pemberian lampu lalu lintas pada 

bundaran Simpang Lima 

b. Menerapkan space-sharing dengan cara pengarahan arah lalu lintas pada 

kawasan depan Masjid Baiturrahman agar tidak terjadi crossing 

c. Menerapkan rerouting dengan cara pengalihan rute untuk mencari jalan 

alternatif 

d. Menerapkan sistem ERP (Electronic Road Pricing) dengan pemberian 

chip pada plat kendaraan dan pemberian sensor pada jalan menuju 

Kawasan Simpang Lima 

e. Mengurangi hambatan samping dengan cara pengoptimalisasian fungsi 

bahu jalan dan trotoar 

f. Menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah secara efisien 

g. Penyediaan Video Trone yang digunakan untuk memberi informasi 

mengenai kondisi lalu lintas di lokasi sekitar, contoh: menampilkan 

CCTV real time 

h. Informasi lalu lintas melewati siaran radio 

i. Himbauan penggunaan aplikasi Waze untuk membantu penerapan 

rerouting. 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penambahan hari penelitian supaya dapat diketahui volume 

kendaraan di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. 

2. Perlu dilakukan survey LHR dengan rentang waktu kurang dari 15 menit 

untuk mengetahui perubahan volume lalu lintas lebih detail. 

3. Perlu dilakukan pemantauan konsentrasi gas CO secara berkala untuk 

menghindari penurunan kualitas udara di Kawasan Simpang Lima. 

4. Perlu diadakan sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat agar penerapan 

kebijakan dalam mengurangi masalah kemacetan di kawasan Simpang Lima 

dapat berjalan dengan baik dan efisien. 
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5. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang solusi-solusi untuk mengatasi 

kemacetan lalu lintas di kawasan Simpang Lima. 

6. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang baik dan sarana transportasi 

yang memadahi dalam upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi 

yang memicu kemacetan di jalan raya. 

7. Perlu dilakukan survey asal tujuan (Origin-Destination Survey) untuk 

mempelajari pola perjalanan serta asal dan tujuan perjalanan  yang 

digunakan sebagai sumber informasi utama dalam proses perencanaan 

transportasi. 
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