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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan perhitungan dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik penumpang diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan persentase 

57%, dan laki-laki sebanyak 47%. 

b.  Berdasarkan jenis pekerjaan didominasi oleh karyawan swasta dengan 

persentase 48%, pelajar sebanyak 26%, pegawai negri sipil 18%, dan ibu 

rumah tangga 8%. 

c. Berdasarkan usia didominasi dengan rentang 21-25 tahun dengan 

persentase 35%, untuk usia dengan rentang 15-20 tahun sebanyak 30%, 

untuk usia 26-30 tahun sebanyak 11%, untuk usia 31-35 tahun sebanyak 

9%, untuk usia 36- 40 tahun sebanyak 5%, dan untuk usia lebih dari 40 

tahun sebanyak 10%. 

d. Berdasarkan jenjang pendidikan masyarakat yang menggunakan jasa bus 

trans batam didominasi oleh lulusan SMA/PT dengan presentase 82%, 

dan untuk masyarakat yang memiliki latar belakang SMP memiliki 

presentase 18%. 

2. Ability to Pay atau kemampuan responden dalam membayar tarif untuk 

transportasi mendapatkan nilai Rp. 231.394,-/ bulan atau Rp.7,711,-/ peumpang. 

3. Willingness to Pay responden dalam membayar tarif untuk penggunaan jasa bus 

Trans Batam menunjukkan lebih rendah dengan nilai Rp.  3.500,-/penumpang 
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nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai kemampuan dalam 

membayar tarif jas bus transbatam. 

4. Hubungan antara ATP dan WTP menunjukkan bahwa masyarakat kota Batam 

berada pada kondisi Choice Riders sehingga pada kondisi ini masyarakat 

memiliki kebebasan dalam menentukan untuk menggunakan jasa bus Trans 

Batam tanpa mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya dan juga kepada stakeholder dan pembaca adalah sebagai 

berikut : 

1. Diharapkan agar melakukan penelitian secara berkala dalam rentang waktu 

tertentu sehingga dapat diketahui perkembangan mengenai tingkat Ability to 

Pay dan Willingnes to Pay  pada masyarakat kota Batam yang ada pada 

trayek Sekupang –Nagoya. 

2. Peningkatan ketepatan waktu, dan fasilitas pada bus trans batam agar 

masyarakat yang berada pada jalur bus trans batam dapat berahli pada bus 

trans batam dibandingkan dengan menggunakan alternatif transportasi yang 

lain. 
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