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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menentukan faktor – faktor yang menjadi 

pertimbangan masyarakat dalam memilih setiap moda transportasi untuk perjalanan kerja di Kawasan 

Dukuh Atas Kota Jakarta. Penelitian ini menggunakan populasi sampel sebanyak 150 responden 

dengan target responden yang digunakan merupakan masyarakat yang bekerja di Kawasan Dukuh 

Atas. Moda transportasi yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu moda 

transportasi umum berupa KRL, MRT dan TransJakarta sedangkan moda transportasi pribadi berupa 

Mobil, Motor, dan Transportasi lainnya yang terdapat di Kawasan Dukuh Atas. Moda transportasi yang 

digunakan responden dalam melakukan perjalanan kerja rata – rata menggunakan 2 moda transportasi 

dalam sekali perjalanannya. Moda transportasi yang paling banyak digunakan responden yaitu KRL 

dan MRT sebesar 31% dari total 150 responden.  

Teknik analisis faktor dengan bantuan aplikasi SPSS digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh. Faktor – faktor tersebut diukur dalam dua kategori yaitu berdasarkan Karakteristik Pribadi 

(PC) dan Karakteristik Berbasis Perjalanan (TB). Terdapat kesamaan dan perbedaan faktor yang 

mempengaruhi setiap moda transportasi baik itu moda transportasi umum maupun pribadi. Bedasarkan 

hasil yang didapatkan, faktor utama yang mempengaruhi penggunaan moda transportasi untuk 

perjalanan kerja di Kawasan Dukuh Atas berdasarkan Karakteristik Pribadi (PC) untuk ke tiga moda 

transportasi umum yaitu faktor penggunaan kendaraan yang menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan 

SIM dan Kepemilikan Kendaraan mempengaruhi penggunaan ke tiga moda transportasi umum 

tersebut. Namun terdapat perbedaan antara ketiga moda transportasi umum berdasarkan karakteristik 

pribadi (PC) yang mana pada faktor utama ke tiga moda yaitu faktor penggunaan kendaraan yang 

dihasilkan dimana variabel usia termasuk dalam faktor utama yang mempengaruhi penggunaan moda 

transportasi MRT dan variabel pendidikan terakhir termasuk dalam faktor utama yang mempengaruhi 

penggunaan moda transportasi KRL. Sedangkan berdasarkan Karakteristik Berbasis Perjalanan (TB) 

faktor utama yang mempengaruhi penggunaan moda transportasi umum untuk perjalanan kerja di 

Kawasan Dukuh Atas yaitu faktor lokasi dan fasilitas transportasi yang menunjukkan bahwa variabel 
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jarak lokasi termasuk dalam faktor utama untuk ke tiga moda tersebut. Namun terdapat perbedaan dari 

ketiga moda tersebut berdasarkan karakteristik Berbasis Perjalanan yang dapat dilihat pada faktor 

lokasi dan fasilitas transportasi menunjukkan bahwa variabel waktu tunggu untuk moda transportasi 

KRL dan moda transportasi MRT termasuk faktor utama untuk kedua moda tersebut sedangkan pada 

moda transportasi TranJakarta menunjukkan bahwa variabel waktu tunggu tidak termasuk faktor utama 

dalam penggunaan moda tersebut.  

Sedangkan faktor utama yang mempengaruhi penggunaan moda transportasi pribadi untuk 

perjalanan kerja di Kawasan Dukuh atas untuk moda transportasi Mobil Pribadi berdasarkan 

Karakteristik Pribadi (PC) di pengaruhi oleh faktor ekonomi dan penggunaan kendaraan yang terdiri 

dari variabel jenis pekerjaan, pendapatan dan kepemilikan kendaraan. Sedangkan berdasarkan 

Karakteristi Berbasis Perjalanan (TB), faktor utama yang mempengaruhi penggunaan moda 

transportasi Mobil yaitu faktor lokasi dan fasilitas transportasi yang terdiri dari variabel jarak lokasi, 

waktu tunggu dan lainnya (Biaya parkir). Untuk moda transportasi Motor berdasarkan Karakteristik 

Pribadi (PC) dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang terdiri dari variabel jenis kelamin, usia, 

pendapatan dan anggota keluarga. Sedangkan berdasarkan karakteristik berbasis perjalanan (TB), 

faktor utama yang mempengaruhi menggunaan moda transportasi Motor yaitu faktor biaya dan waktu 

yang terdiri dari variabel lainnya (biaya parkir) dan waktu tempuh. Dan untuk moda Transportasi 

Lainnya, faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih moda transportasi lainnya 

berdasarkan Karakteristik Pribadi (PC) yaitu faktor faktor sosial dan penggunaan kendaraan yang 

terdiri dari variabel pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, kepemilikan SIM dan kepemilikan kendaraan 

sedangkan karakteristik berbasis perjalanan dengan faktor utama yang mepengaruhinya yaitu faktor 

biaya perjalanan dan waktu yang terdiri dari variale lainnya (biaya parkit), waktu tempuh dan biaya 

transpotasi. 

 

5.2. Rekomendasi  

Berikut merupakan beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian tentang 

faktor yang mempengaruhi penggunaan moda transportasi untuk perjalanan kerja terutama di Kawasan 

Dukuh Atas Kota Jakarta di antaranya :  

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi awal tentang penggunaan moda transportasi 

untuk perjalanan kerja khususnya di Kawasan Dukuh atas sehingga dapat dijadian sebagai 

acuan bagi instansi pemerintah seperti BAPPENAS dalam membuat rencana tata ruang kota ke 
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depannya khususnya di bidang transportasi sehingga dapat menghasilkan RTRW yang lebih 

tepat sasaran dan tepat guna. 

b. Perlu adanya peningkatan kualitas moda transportasi umum yang sesuai dengan aktivitas dan 

permintaan perjalanan masyarakat sehingga pelaku perjalanan dapat beralih dari moda 

transportasi pribadi ke moda transportasi umum. Seperti adanya peningkatan efektivitas waktu 

terutama waktu tunggu pada moda transportasi TransJakarta dengan lebih menegaskan 

peraturan penggunaan jalur TranJakarta agar tidak di salah gunakan oleh masyarakat.  

c. Selain itu, untuk mendukung sterilisasi jalur TransJakarta yang terkadang digunakan oleh 

kendaraan pribadi terutama pada jam berangkat kerja dan pulang kerja akibat padatnya lalu 

lintas maka perlu adanya pengurangan penggunaan badan jalanan oleh kendaraan pribadi 

dengan lebih meningkatkan harga pajak progresif kendaraan hal ini dikarenakan pajak yang 

telah ditetapkan saat ini oleh Pemerintah DKI Jakarta masih belum dapat mempengaruhi minat 

masyarakat untuk memiliki kendaraan sehingga dengan adanya peningkatan harga pajak 

progresif yang ditetapkan dapat mengurangi minat memiliki kendaraan oleh masyarakat. Serta 

perlu adanya evaluasi kebijakan terkait lalu lintas ganjil genap yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah DKI Jakarta agar dapat mengurangi penggunaan badan jalan terutama di daerah 

yang aksesbilitas yang tinggi. 

d. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi penggunaan moda 

transportasi untuk perjalanan kerja khususnya di Kawasan Dukuh Atas dengan menggunaakan 

metode yang memiliki kompleksifitas yang lebih tinggi seperti metode multinomial logit agar 

dapat dijadikan sebagai pembanding. Sehingga apabila nantinya menghasilkan output yang 

sama dengan penelitian ini, maka sangat memungkinkan hasil penelitian ini diterapkan dalam 

perencanaan jangka panjang untuk DKI Jakarta khususnya pada Kawasan Dukuh Atas.  

 


