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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diambil kesimpulan  

sebagai berikut : 

1). Tingkat perpindahan penumpang dari Bus Pilot Project  ke angkutan 

umum yang lain atau sebaliknya relatif tinggi, yaitu sebesar 33% dari 100 

orang penumpang. Padahal ukuran idealnya perpindahan penumpang 

adalah 10%. Hal ini menandakan bahwa rute Bus Pilot Project  yang ada 

belum mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi jika dilihat dari 

kepentingan masyarakat pengguna jasa transportasi. 

2). Ditinjau dari analisa frekuensi jumlah penumpang dapat disimpulkan 

bahwa frekuensi jumlah penumpang pada waktu jam sibuk dan di luar 

jam sibuk  cukup baik yaitu sebesar 97%. Angka tersebut mendekati nilai 

100% dan artinya jumlah penumpang yang menggunakan Bus Pilot 

Project  relatif stabil. 

3). Ditinjau dari kapasitas penumpang, diperoleh temuan bahwa kapasitas 

penumpang rata-rata untuk seluruh rute belum mampu mencapai load 

factor yang sesuai dengan ukuran perhitungan yang digunakan untuk 

penetapan tarif. 

4). Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ditujuan pada saat jam sepi lebih 

lama bila dibandingkan dengan jam sibuk. 
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5). Tarif penumpang yang berlaku di lapangan pada saat ini sebesar Rp. 

3.000,00 per penumpang jauh di bawah perhitungan tarif yang telah 

dianalisa ulang yaitu sebesar Rp. 8.660,91 per penumpang. Sehingga 

besarnya nilai subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah Rp. 

5.660,91 per penumpang. 

6). Berdasarkan beberapa uraian kesimpulan di atas dapat diketahui tingkat 

kelayakan pengoperasian rute Bus Pilot Project pada saat ini masih 

rendah dimana rute yang ada belum efektif dan efisien. 

 

5.2 Saran 

Dengan informasi dan data hasil penelitian, penulis membuat beberapa 

saran sebagai masukan bagi kinerja dan operasional Bus Pilot Project di kota 

Batam. 

1). Seharusnya pada awal pembuatan halte untuk pemberhentian, perlu 

dilihat apakah halte tersebut dapat berfungsi dengan baik agar 

pembangunannya tidak sia-sia seperti yang ada pada sekarang ini. 

2). Pemberlakuan tarif yang berbeda pada setiap pemberhentian agar 

besarnya subsidi dapat dikurangi. 

3). Diperlukan studi lanjutan mengenai alternatif rute selain yang sudah ada 

pada saat ini. 
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