
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang di dapatkan dari hasil penelian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan daya tampung dalam kurun waktu peak hour / jam sibuk pagi dan 

sore, yaitu: 

a. Peak hour/jam sibuk pagi dari pukul 06:00 sampai dengan 08:00 angkutan di 

terminal mukakuning yang beroperasi mampu menampung penumpang sebanyak 

1.337 orang. 

b. Peak hour/jam sibuk sore dari pukul 16:00 sampai dengan 18:00 angkutan di 

terminal mukakuning yang beroperasi mampu menampung penumpang sebanyak 

889 orang.  

Untuk 1 hari dari pagi sampai sore hari, terminal mampu menampung sebanyak 

1.337 orang dan 889 orang dengan total keseluruhan 2.226 orang penumpang 

dengan 8 pemberhentian angkutan dengan 23 angkutan aktif pagi dan 16 angkutan 

aktif sore di 4 rute yang tersedia di Terminal Muka Kuning. 

 

 

 

2.  Sistem trayek/rute  
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Sistem trayek rute yang sudah ada dari pihak Dishub Batam memiliki potensi 

besar untuk melakukan penambahan rute berdasarkan kebutuhan dari masyarakat 

dengan indikator adanya fasilitas umum disekitar rute yang direncanakan. 

3.  Penjelasan hasil survey berdasarkan metode yang dipilih 

Berdasarkan hasil survey koesinoner yang diserahkan penulis kepada 

masyarakat pengguna terminal, didapati kesimpulan bahwa 100 orang masyarakat 

yang bervolunter sebagai responden survey menyatakan merasa kurang puas 

terhadap alokasi keberadaan fasilitas umum yang kondisinya sangat tidak layak 

pakai dengan indeks skala bernilai rata rata 2,4 dengan persentase sebesar 32% 

untuk pemberhentian angkutan dengan keterangan Buruk, nilai rata rata 1 dengan 

persentase 13% untuk toilet dengan kategori Sangat Buruk, nilai rata rata 2,56 

dengan persentase 34% untuk ruang tunggu dengan kategori Buruk, dan nilai rata 

rata 1,57 dengan presentase 21% untuk parkir kendaraan umum dengan kategori 

SangatBuruk. 

Media informasi yang terdapat di terminal juga sangat minim, karena lebih 

banyak didapatkan dari mulut ke mulut tanpa ada pemberitahuan berupa media 

lain seperti selebaran stiker jadwal jam pasti keberangkatan ataupun kedatangan. 

 

4.  Peremajaan moda angkutan kota/umum 

Sesuai dengan aturan surat edaran dari Dishub Jakarta, dinyatakan bahwa 

peremajaan mobil akan dilaksanakan selepas dari surat edaran lama dan akan 

disesuaikan dengan surat edaran baru yang akan dikeluarkan lagi selepas masa 
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aturan lama selesai diberlakukan. Biasa hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

dari masing masing trayek yang diberlakukan dan antusiasi masyarakat dalam 

menggunakan moda angkutan umum sesuai trayek yang mereka jalani selama 

perjalanan penggunaan moda angkutan umum. 

5. Metode yang efektif terhadap informasi tentang rute angkutan kota/umum. 

Metode yang efektif dalam pengumpulan informasi tentang terminal yang 

sudah dilakukan oleh penulis yaitu metode observasi lapangan langsung dan 

survey yang secara langsung didapatkan dari masyarakat pengguna terminal 

dikarenakan data yang didapatkan lebih valid karena langsung didapatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan evaluasi hasil data secara keseluruhan, penulis memberikan 

saran untuk materi penelitian selanjutnya, yaitu : 

  Universitas International Batam 
 

Widiana Larasati Yuliana, Evaluasi Penataan Terminal Muka Kuning dan Jalur Angkutan Kota untuk Penataan Ruang 
Wilayah Kota Batam (Studi Kasus pada Terminal Muka Kuning, Kota Batam) 
UIB repository 2019 



41 
 

a. Diharapkan apabila nantinya dilakukan renovasi terhadap fasilitas 

umum ruang terbuka di Terminal Muka Kuning lebih memperhatikan pola siklus 

aktivitas yang terjadi di sekitar terminal sehingga fasilitas baru dapat mencukupi 

semua jenis aktivitas transportasi yang terjadi di terminal. 

b. Untuk mahasiswa sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan lebih memperhatikan jumlah kapasitas terminal terhadap penumpang 

dan kendaraan yang tersedia di terminal, karena tidak semua terminal bisa 

disamakan menjadi satu referensi, berbeda terminal berbeda banyaknya aktivitas 

yang terjadi tergantung dari lingkungan sekitar terminal. 
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