
 

 

BAB V 

KESIMPULAN & REKOMENDASI 

 

 

 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian mengenai Penilaian 

Tingkat Layanan Bus Rapid Transit Koridor VI Semarang , yang mencakup kesimpulan dan 

rekomendasi terhadap tingkat pelayanan bus yang menjadi indikator pelayanan dan kepuasan 

masyarakat yang sudah dilakukan. 

 
5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tingkat layanan 

yang dimiliki oleh Koridor VI BRT Trans Semarang dengan pertanyaan penelitian yang mengarah 

pada “Bagaimana Tingkat Pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang dalam melayani 

koridor VI?”. Pada bab ini tujuan dan pertanyaan penelitian tersebut akan dijawab dan dijabarkan 

berdasarkan hasil temuan-temuan di lapangan yang telah dianalisis secara sistematis, sehingga 

kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan penelitian dapat terjawab secara objektif. 

Penggunaan kendaraan pribadi di Kota Semarang mengalami peningkatan tiap tahunnya. 

Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan dibeberapa ruas jalan di Kota Semarang. Untuk itu, 

Pemerintah Kota Semarang memberikan solusi sebagai salah satu cara mengurangi penggunaan 

kendaraan pribadi yakni menghadirkan bus rapid transit (BRT) yang biasa dikenal dengan Trans 

Semarang. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, tingkat layanan BRT 

Koridor VI secara umum sudah tergolong baik. Analisis kualitas pelayanan sudah menunjukkan 

bahwa kualitas layanan BRT Koridor VI memiliki nilai skor 19. Berdasarkan kategori penilaian 

kualitas pelayanan angka tersebut sudah menunjukkan angka yang baik. Penilaian kualitas 

pelayanan ini sudah membuktikan bahwa kinerja operasional BRT Korior VI telah memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan peraturan pemerintah kepada masyarakat. 

Dari hasil analisis kepuasan pengguna, nilai yang dihasilkan adalah 1972. Nilai ini 

termasuk dalam nilai yang tinggi. jika dilihat dari kategori penilaian kepuasan masyarakat, nilai 

tersebut masuk dala kategori penilaian yang memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

layanan BRT Koridor VI sudah memuaskan bagi pengguna. Namun, berhubungan dengan hal 

tersebut, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dimana penelitian ini hanya menggunakan 

indikator yang terikat yakni berdasarkan 8 indikator peraturan pemerintah dan 8 indikator kepuasan 
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masyarakat.  Disisi  lain,  masih  ada parameter yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 

pelayanan transportasi umum sehingga penilaian yang dihasilkan dapat lebih baik lagi.  

 
5.2 Rekomendasi 

Rekomendasi yang diusulkan oleh peneliti sebagai kebijakan untuk menyelesaikan atau 

mengurangi permasalahan berdasarkan hasil penelitian adalah untuk kedepannya diharapkan 

tingkat penilaian BRT koridor VI saat ini dipertahakan atau lebih ditingkatkan menjadi pelayanan 

yang lebih baik lagi sehingga akan lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan  

BRT Koridor VI dan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pada jalur ini. Hal ersebut 

akan berdampak pada penurunan tingkat kemacetan yang terjadi di Kota Semarang terkhusus pada 

BRT Koridor VI. 

 
5.3 Rekomendasi Studi Lanjut 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bagaimana tingkat pelayanan BRT 

koridor VI Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian yang terbatas pada penggunaan 

indikator yang hanya melihat dari standar pelayanan angkutan umum Departemen Perhubungan 

dan indikator kepuasan pengguna jasa transportasi BRT. Berdasarkan penelitian tersebut maka 

rekomendasi studi lanjut tidak menutup kemungkinan untuk perlunya pengembangan parameter 

yang digunakan dalam penilaian tingkat layanan BRT Koridor VI sehingga kedepannya dapat 

diperoleh hasil penilaian yang lebih baik. Pada penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan 

teknik analisis skoring dan deskriptif. Kedepannya, peneliti dapat menggunakan metode 

penelitian dan teknik analisis yang berbeda dengan mengembangkan variabel lain diluar variabel 

yang telah dilakuan dalam penelitian ini seperti jumlah jalur, jenis jalur, jumlah operator dan lain 

sebagainya. 


