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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Analisis panjang antrian dan tundaan yang pertama di perlintasan 

Anjasmoro raya pada pukul 14.44 WIB terjadinya puncak antrian yang 

begitu panjang yaitu sekitar 140 m, pada perlintasan Madukoro Raya 

pada pukul 08.18 WIB juga terjadi penumpukan kendaraan di 

perlintasan sebidang tersebut yaitu sepanjang 273 m, dan perlintasan 

Kokrosono pada saat jam makan siang atau istirahat pukul 12.29 WIB 

terjadi penumpukan kendaraan di perlintasan sebidang tersebut yaitu 

sepanjang 247 m.  

2. Analisis data yang di peroleh dari hasil survey pada perlintasan 

Anjasmoro Raya mengkonsumsi bbm tertinggi sebesar 276.35 liter, lalu 

pada perlintasan Madukoro Raya sebesar 286.49 liter, kemudian pada 

perlintasan Kokrosono sendiri sebesar 300.32 liter. 

3. Menurut analisis persyaratan perlintasan sebidang sesuai dengan SK 

770 tahun 2005, perlintasan Anjasmoro Raya memenuhi 4 dari 5 syarat, 

perlintasan Madukoro Raya memenuhi 4 dari 5 syarat, perlintasan 

Kokrosono memenuhi 3 dari 5 syarat. 

4. Berdasarkan ketentuan pada SK 770 tahun 2005, pada perlintasan 

Anjasmoro Raya (2.580.614,4 smpk), pada perlintasan Madukoro Raya  

(2.718.034,8 smpk) dan pada perlintasan Kokrosono (1.173.984,3 

smpk) sudah tidak memenuhi syarat sebagai perlintasan sebidang ( 

LHR x Frekuensi kereta api < 35.000 smpk), sehingga sebaiknya sudah 

ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang. 
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5.2 Saran  

1. Seharusnya perlintasan sebidang di jalan Anjasmoro Raya, perlintasan 

Madukoro Raya, dan perlintasan Kokrosono sebaiknya harus mulai 

ditingkatkan, karena setiap tahunnya kendaraan bermotor setiap tahunnya 

bertambah banyak. Dari konsumsi bbm sendiri, tingginya konsumsi bbm 

pada saat terjadinya tundaan sangat merugikan pengguna jalan. Dengan 

bertambahnya volume kendaraan tiap tahunnya, maka harus ditingkatkan 

perlintasan sebidang tersebut dengan cara menjadikan perlintasan tidak 

sebidang seperti pembuatan fly over, dll. 

2. Perlu dilakukan peninjauan ulang kembali terhadap kondisi jalan pada 

perlintasan Anjasmoro Raya, perlintasan Madukoro Raya, dan perlintasan 

Kokrosono agar tidak merugikan bagi para pengguna jalan yang melalui 

perlintasan tersebut, dari segi waktu maupun yang lain. 
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