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5 BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Temuan Studi  

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan untuk 

menjawab setiap sasaran, diketahui bahwa secara keseluruhan hasil analisis 

menunjukkan aksesibilitas pada kawasan penelitian adalah tergolong dalam 

aksesibilitas cukup. Hal tersebut didukung oleh variabel jarak, waktu, dan biaya 

yang memberikan nilai yang cukup tinggi. Sedangkan dua variabel lainnya 

yaitu kondisi jaringan jalan dan ketersediaan transportasi umum yang 

memberikan nilai cukup rendah. 

Dari identifikasi permasalahan yang dilakukan pada kondisi jaringan 

jalan menunjukkan bahwa kurang maksimalnya kinerja ruang jalan sehingga 

menimbulkan kendala dan permasalahan yang menghambat mobilitas masyarakat 

di wilayah penelitian, khususnya dalam melakukan pergerakan menuju Stasiun 

Tanjung Karang. Sedangkan pada ketersediaan transportasi umum menunjukkan 

bahwa terjadinya intervensi ruang jalan oleh parkir on street dan pedagang kaki 

lima serta ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum yang kurang 

memadai. Hal tersebut yang menyebabkan skor pada kedua variabel tidak cukup 

baik dan berpengaruh terhadap hasil akhir tingkat aksesibilitas kawasan penelitian 

dalam kategori cukup.  

Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan 

penanganan-penanganan dalam mengatasi permasalahan aksesibilitas yang 

ditemukan guna memperbaiki dan meningkatkan aksesibilitas kawasan, sebagai 

berikut:  

a. Menyediakan layanan ruang parkir umum (kantong-kantong parkir). 

b. Menyediakan kantong-kantong kawasan pedagang kaki lima. 

c. Penertiban parkir motor dan mobil yang memakan bahu jalan dan trotoar, 

terutama pada ruas jalan yang memiliki hambatan samping lebih dari 70% 

yaitu Jl. Kota Raja, Jl. Pemuda, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. 

Imam Bonjol. 
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d. Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di area trotoar. 

e. Menyediakan dan memperbaiki trotoar yang memadai sebagai jalur 

keterhubungan intermoda dan antarmoda, terutama pada radius 0-500 

meter dari Stasiun Tanjung Karang. 

f. Mengevaluasi keberjalanan bus Trans Bandar Lampung serta bus Trans 

Lampung sebagai transportasi umum utama bagi masyarakat Kota Bandar 

Lampung. 

g. Menyediakan dan memperbaiki halte bus kota pada jaringan jalan wilayah 

penelitian sebagai area tangkap pergerakan moda pejalan kaki dan 

transportasi umum. 

h. Menyediakan terminal angkot yang memadai sebagai moda transit yang 

aman dan nyaman serta menjadi area penerima yang tidak menghambat 

laju pergerakan di badan jalan. 

 
5.2 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan studi yang didasarkan oleh hasil analisis, 

diketahui bahwa aksesibilitas masyarakat kawasan permukiman Kota Bandar 

Lampung menuju Stasiun Tanjung Karang memiliki aksesibilitas yang baik pada 

sisi jarak, waktu, dan biaya perjalanan. Hal ini didasarkan oleh hasil analisis yang 

menyatakan bahwa tingkat aksesibilitas berada dalam kategori tingkat aksesibilitas 

cukup dengan kontribusi nilai tertinggi oleh variabel jarak, waktu, dan biaya 

perjalanan. Hasil skoring dari variabel jarak, waktu, dan biaya perjalanan masuk 

dalam kategori tingkat aksesibilitas baik. Sedangkan variabel kondisi jaringan jalan 

dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum memberikan nilai skoring 

yang rendah, sehingga dalam hal ini wilayah penelitian belum terakses dengan baik 

pada jaringan jalan dan sarana prasarana transportasi umum.  Oleh karenanya, 

diperlukan penanganan-penanganan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada 

variabel-variabel yang belum terakses dengan baik. 
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan tipologi permasalahan yang telah dilakukan, 

maka diperlukan adanya kajian lebih dalam terkait permasalahan yang ada pada 

sarana dan prasarana transportasi umum serta kondisi jaringan jalan di Kota Bandar 

Lampung. Kedua hal tersebut harus dibenahi secara bersamaan dengan 

menyeimbangkan supply dan demand, tidak hanya menyediakan sarana dan 

prasarananya saja namun perlu diperhatikan pula bagaimana menekan jumlah 

pergerakan yang ada. Sehingga permasalahan pada kedua hal tersebut dapat 

diselesaikan secara bersamaan dan berjalan seimbang. Oleh karenanya hal tersebut, 

perlu dilakukan evaluasi dan kajian terhadap rencana pengembangan sarana dan 

prasarana infrastruktur transportasi di Kota Bandar Lampung. Selain itu, untuk 

melengkapi dan mewujudkan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan 

penanganan-penanganan dalam peningkatan aksesibilitas yang diberikan pada 

penelitian ini yang didasarkan atas dasar hasil analisis penelitian untuk diterapkan. 

 
5.4 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan 

studi sebagai berikut: 

a. Adanya keterbatasan referensi yang komprehensif dan tidak terfokus 

pada topik permasalahan aksesibilitas serta analisis perhitungan 

tingkat aksesibilitas. 

b. Metode pengambilan data yang menggunakan asumsi-asumsi untuk 

melakukan perhitungan responden. 

c. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 

variabel-variabel yang telah disintesa dalam penelitian-penelitian 

terdahulu yang tercantum. 

 
5.5 Saran Studi Lanjutan 

Untuk penelitian selanjutnya dengan memperhatikan keterbatasan 

penelitian yang ada, maka dapat direkomendasikan hal-hal yang dapat 

dilakukan untuk penelitian lanjutan sebagai berikut: 
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a. Melakukan kajian aksesibilitas kawasan penelitian dengan variabel-

variabel yang lebih detail dan terperinci. 

b. Melakukan kajian lebih dalam untuk merumuskan rencana pada tiap-

tiap variabel penelitan yang telah ada (jarak perjalanan, waktu 

perjalanan, biaya perjalanan, kondisi jaringan jalan, dan ketersediaan 

sarana dan prasarana transportasi umum), dalam peningkatan 

aksesibilitas terhadap wilayah penelitian. 

c. Merencanakan pengembangan kawasan Stasiun Tanjung Karang 

berbasis transit dengan pendekatan aksesibilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


