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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan simulasi, didapatkan kesimpulan. 

1. Pada kondisi di area studi, ilumunasi rata-rata PJU di area studi 

berdasarkan hasil simulasi dengan hitungan manual berbeda, di karenakan 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pencahayaan saat observasi. 

Hasil simulasi skema 1 berdasarkan perhitungan manual memiliki 

iluminasi rata-rata 27,51 Lux dengan kemerataan 0,23, sedangkan hasil 

simulasi DIALux memiliki iluminasi rata-rata 16,34 Lux dengan 

kemerataan 0,17. Berdasarkan perancangan PJU skema 1 menggunakan 

lampu SON Philips SGP352 1XSON-TPP150W EB FX1 P2H3V dengan 

daya terpasang sebesar 164 W, fluks luminasi 17500 lm,  dan titik cahaya 

sebanyak 13 titik. 

2. Pada skema 2, sistem pencahayaan di area studi ditingkatkan untuk 

mencapai hasil yang sesuai standar. Tahapan awal perancangan PJU 

skema 2 memilih jenis lampu. Tahap kedua menentukan parameter tiang. 

Berdasarkan perancangan, PJU skema 2 menggunakan lampu LED Philips 

BGP353 T15 1XGRN88-3S/830 DC dengan daya terpasang sebesar 82 W, 

fluks luminasi 9200 lumen. Sedangkan, untuk parameter tiang: tinggi tiang 

14 meter, jarak antar tiang 54 meter, overhang 2,5 meter, dan titik PJU 

sebanyak 9 titik. Memiliki tingkat iluminasi rata-rata 5,54 Lux dengan 

kemerataan 0,37. Dengan demikian, skema 2 sudah sesuai dengan SNI 

7391:2008 dibandingkan skema 1. 

3. Pada skema 1, daya listrik yang dikonsumsinya sebesar 1,95 kW dengan 

tarif listrik yang harus dibayarkan sebesar Rp. 1.029.834,00. Sedangkan 

pada skema 2, daya listrik yang dikonsumsinya sebesar 0,738 kW dengan 

tariff listrik yang harus dibayar sebesar Rp. 389.826,75 
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5.2 Rekomendasi 

1. Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan area studi harus ditingkatkan 

sistem pencahayaannya agar lebih effisien, lebih hemat energy dengan 

desain yang sesuai standar. 

2. Peninjauan ulang kembali terhadap SNI 7391:2008 mengenai Penerangan 

Jalan Perkotaan apabila beberapa kondisi yang tidak disebutkan didalam 

SNI tersebut, seperti: lokasi penempatan PJU yang berdekatan dengan tiang 

TR, kurangnya penjelasan mengenai penempatan tiang PJU, aturan 

iluminasi atau luminansinya dan kurangnya penjelasan yang lebih detail 

mengenai aturan tinggi tiang, jarak antar tiang. 

3. Beberapa aturan yang disebutkan dalam SNI masih mengacu pada aturan 

lama. 

4. Desain dalam penelitian ini masih belum sempurna, sehingga desain ini 

diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. Sehingga dapat menjadi rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan 

Umum (DPU) Kota Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


