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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Temuan Studi 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa untuk meningkatkan 

minat wisatawan dalam menggunakan moda angkutan umum Bus Trans Lampung 

sebagai transportasi wisata terdapat dua faktor yang memengaruhi yaitu 

kenyamanan dan rit perjalanan bus. Pergeseran peluang pada faktor kenyamanan 

memiliki nilai perpotongan di nilai 6, artinya wisatawan bersedia menggunakan 

moda angkutan umum apabila kenyamanan yang disediakan bernilai 6 sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan wisatawan. Untuk peluang pergeseran pada faktor 

rit perjalanan bus memiliki perpotongan pada nilai 20. 

Berdasarkan skenario yang dilakukan pada faktor kenyamanan terdapat rit 

perjalanan bus, didapatkan enam skenario. Untuk skenario pada faktor rit 

perjalanan bus terhadap kenyamanan, didapatkan tiga skenario. Dimana dari kedua 

faktor tersebut, faktor kenyamanan memiliki tingkat sensitivitas lebih tinggi 

dibandingkan faktor rit perjalanan bus. Oleh karena itu rekomendasi yang diberikan 

dalam upaya pengoptimalan penggunaan moda angkutan umum Bus Trans 

Lampung rute Stasiun Tanjung Karang – Pelabuhan Ketapang sebagai transportasi 

wisata adalah dengan meningkatkan faktor kenyamanan terlebih dahulu. Hal 

tersebut agar kenyamanan yang disediakan Bus Trans Lampung sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan wisatawan. 

 

5.2 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan studi yang ada dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan minat wisatawan dalam menggunakan 

moda angkutan umum Bus Trans Lampung rute Stasiun Tanjung karang – 

Pelabuhan Ketapang sebagai transportasi wisata dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan faktor kenyamanan dan rit perjalanan bus. Namun untuk 
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mengefisiensi biaya operasional dapat melakukan peningkatan telebih dahulu 

kepada faktor kenyamanan, hal tersebut karena kenyamanan lebih memiliki 

sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor rit perjalanan bus. Ketika 

faktor kenyamanan sudah diperbaiki dan membuat minat wisatawan dalam 

menggunakan moda angkutan umum sudah meningkat maka selanjutnya dapat 

dilakukan perbaikan pada faktor rit perjalanan bus. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa kekurangan yang merupakan keterbatasan penelitan 

yang telah dilakukan yaitu: 

− Dalam penelitian ini hanya meneliti moda angkutan umum Bus Trans Lampung 

sebagai moda angkutan umum yang digunakan untuk menuju destinasi wisata 

di Pesisir Pesawaran. dalam penelitian ini tidak meneliti alternatif moda 

angkutan lainnya yang memungkinkan digunakan oleh wisatawan. 

− Fokus rute yang diteliti hanya rute Stasiun Tanjung Karang – Pelabuhan 

Ketapang, dimana seharusnya penelitian yang dilakukan memperhatikan 

integrasi antar rute Bus Trans Lampung koridor lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan wisatawan dapat berasal dari mana saja baik di luar Kota Bandar 

Lampung ataupun di luar Provinsi Lampung. 

− Responden yang diteliti hanya wisawatan yang pernah berkunjung ke tempat 

wisata bahari yang dapat dijangkau dengan Bus Trans Lampung rute Stasiun 

Tanjung Karang - Pelabuhan Ketapang, seharusnya semua tempat wisata di 

Kabupaten Pesawaran. 

− Indikator pada skala yang digunakan dalam pengambilan sampel kurang 

spesifik  

 

5.4 Saran Studi Lanjutan 

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini maka terdapat beberapa 

saran yang dapat digunakan unuk studi atau penelitian selanjutnya yaitu: 
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− Perlu adanya studi lanjutan mengenai moda angkutan umum apa saja yang dapat 

digunakan oleh wisatawan untuk mencapai destinasi wisata di Pesisir 

Kabupaten Pesawaran. 

− Dapat dilakukan kajian mengenai bagaimana keterkaitan antar rute Bus Trans 

Lampung terutama pada rute Bandara Raden Inten – Bandar Lampung – 

Pelabuhan Ketapang agar terciptanya integrasi transportasi antar wilayah. 

Sehingga wisatawan yang berasal di luar Kota Bandar Lampung dapat 

menggunakan moda transportasi umum Bus Trans Lampung dan meminimalisir 

biaya yang dikeluarkan. 

− Perlu adanya kajian mengenai efektivitas rute Bus Trans Lampung menuju 

Pelabuhan Ketapang, apakah rute yang dilewati bus tersebut sesuai dengan 

target pasar atau belum. 

− Perlu adanya studi lebih lanjut mengenai bagaimana kenyamanan yang 

diharapkan oleh wisatawan agar bersedia beralih menggunakan moda angkutan 

umum menuju tempat wisata di Pesisir Kabupaten Pesawaran. 

− Perlu adanya studi lanjutan mengenai bagaimana rit perjalanan bus yang 

seharusnya dilakukan, baik dalam penentuan jumlah intensitasnya maupun 

regulasinya. 

− Dapat dilakukan kajian mengenai cara memasarkan produk jasa transportasi 

umum yang tepat agar tujuan adanya produk tersebut dapat tercapai. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan. 


