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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1) Rasio ketersediaan material untuk konstruksi perkerasan jalan di Provinsi
Jawa Tengah mempunyai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
IKLH. Rasio ketersediaan material dengan perbandingan ketersediaan
dibandingkan dengan produksi material akan mempengaruhi nilai kualitas
lingkungan hidup. Dimana IKLH = 0,7436 SM + 55,259. Nilai ketersediaan
material mempunyai hubungan linier. Bila rasio ketersediaan material untuk
konstruksi perkerasan jalan banyak maka nilai IKLH akan naik.
2) Rasio ketahanan material konstruksi perkerasan jalan juga mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap IKLH, dimana pada perkerasan kaku
mempunyai persamaan IKLH = 20,933 TM +36,012. Rasio hasil pengujian
kuat tekan beton berbanding dengan kuat tekan rencana akan diperoleh
hubungan persamaan linier. Sedangkan rasio nilai pengujian marshall
berbanding dengan standart nilai marshall rencana pada perkerasan lentur
mempunyai persamaan IKLH = 16,112 TM +39,274. Ketahanan meterial
semakin tinggi maka nilai IKLH juga semakin tinggi. Perkerasan kaku
merupakan metode konstruksi yang paling ramah lingkungan karena
mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dari perkerasan lentur, sehingga
umur rencana perkerasan jalan akan lebih panjang. Kegiatan pembangunan
dan pemeliharaan jalan akan sedikit. Pencemaran lingkungan juga akan
menurun.
3) Rasio emisi atau Konsumsi Energi dan Dampak Gas Rumah Kaca
mempunyai hubungnan linier yang signifikan dengan IKLH, dimana pada
perkerasan kaku IKLH = - 15,33 EM + 63,337 dan pada perkerasan lentur
IKLH = -6,8548 EM + 62,694. Konsumsi energi dan dampak GRK
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap IKLH. Semakin besar
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nilai Konsumsi energi dan dampak GRK makan akan semakin besar juga
penurunan nilai IKLH. Rasio emisi merupakan perbandingan antara
besarnya CO2 yang dikeluar di lingkungan dibandingkan dengan serapan
CO2. Dimana serapan CO2 dipengaruhi luasan RTH pada wilayah tapak
proyek. Sehingga bila emisi yang dikeluarkan ke lingkungan sangat besar
akan menurunkan nilai kualitas lingkungan hidup. Pemilihan metode
konstruksi yang rendah emisi dan bahan bakar dan metode konstruksi yang
sedikit alat berat serta konstruksi yang dapat bertahan lama merupakan
alternatif pilihan untuk mengurangi emisi. Perkerasan kaku juga merupakan
metode konstruksi yang paling sedikit emisi. Pada proses konstruksi
perkerasan kaku sangat sedikit menggunakan peralatan yang banyak
menggunakan bahan bakar. Sehingga emisi yang dikeluarkan ke lingkungan
juga sangat kecil.
4) Rasio ketersediaan material, rasio ketahanan material dan rasio emisi Gas
Rumah Kaca merupakan parameter lingkungan konstruksi perkerasan jalan
yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap IKLH. Pada perkerasan kaku
IKLH = 0,444 SM + 9.177 TM– 10,715 EM + 50,353 dan perkerasan
lentur IKLH = 0,416 SM + 8,781 TM– 4,231 EM + 49,047. Ketiga
parameter lingkungan ini mempengaruhi nilai IKLH. Berdasarkan uji
elastisitas, rasio ketahanan material mempunyai pengaruh yang paling kuat
terhadap perubahan nilai IKLH.

B.

Saran

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran dan rekomedasi
sebagai berikut :
1) Rekomendasi atau masukan terhadap pelaksana pekerjaan konstruksi untuk
bisa menjaga lingkungan agar pada pembangunan konstruksi tidak merusak
lingkungan diantaranya dalam hal sebagai berikut:
a.

Dalam kegiatan konstruksi perkerasan jalan dilarang melakukan
kegiatan ekplorasi secara besar – besaran terhadap material jalan. Untuk
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daerah yang nilai ketersediaan material rendah perlu mengambil
material dari wilayah lain yang mempunyai ketersediaan material
banyak sehingga nilai IKLH tidak turun.
b.

Pemilihan metode konstruksi yang kuat dan ramah lingkungan sangat
diperlukan dalam hal menjaga kelestarian alam.

c.

Mengurangi penggunaan alat berat dan melakukan pembatasan terhadap
tahun alat berat. Sehingga efektifitas kerja alat berat tetap efisien dan
penggunaan konsumsi energi dan emisi yang dikeluarkan bisa rendah.
Sehingga dampak GRK bisa berkurang dan kelestarian alam bisa terus
terjaga.

d.

Kajian penilaian dampak konstruksi perkerasan jalan terhadap kualitas
lingkungan hidup bisa dilakukan pada setiap proyek konstruksi
perkerasan jalan, sehingga terciptanya jalan yang berkeselamatan
terutama selamat lingkungannya.

2) Untuk penelitian berikutnya diharapkan bisa dilakukan kajian IKLH dengan
parameter indeks kualitas udara, indeks kulaitas air dan indeks kualitas
tutupan lahan.
3) Kajian bisa dilakukan dengan lingkup yang lebih kecil yaitu kajian IKLH
provinsi

dengan

kabupaten/kota.
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