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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari 100 orang 

responden mengenai pendapat mereka mengenai pelaksanaan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Minimal 

Angkutan Umum Berbasis Jalan pada UPTD PAP (Pengelola Angkutan 

Perkotaan)  adalah sebagai berikut: 

1) Keamanan 

43,55% responden menjawab “Sangat Setuju” dan “Setuju 

sementara yang menjawab “Ragu-Ragu” sebanyak 11,44% dan sebanyak 

44% responden menjawab “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju”, 

penulis menyimpulkan bearti untuk indikator keamanan belum baik. 

2) Keselamatan  

54,81% responden masih menjawab “Sangat Setuju” dan “Setuju” 

atas pernyataan indikator responden, sementara 17,30% responden masih 

menjawab Ragu-Ragu, sebanyak 2,71% reponden menjawab “Tidak 

Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju”, jadi kesimpulan penulis untuk 

indikator keselamatan sudah baik baik. 

3) Kenyamanan  

24.54% responden menjawab “Sangat Setuju” dan “Setuju” dan 

20,64% responden menjawab “Ragu-Ragu” dan 54,82% responden 
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menjawab “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju”, jadi kesimpulan 

penulis untuk indikator ini belum baik karena masih banyak yang tidak 

setuju akan pernyataan pada indikator keamanan ini 

4) Keterjangkauan  

93,33% responden menjawab “Sangat Setuju” dan “Setuju” dan 

6,67% responden menjawab “Ragu-Ragu, jadi penulis menyimpulkan pada 

indikator keterjangkauan ini sudah sangat baik. 

5) Kesetaraan  

68% responden menjawab “Sangat Setuju” dan “Setuju”, 21% 

responden menjawab “Ragu-Ragu, dan 11% responden menjawab “Tidak 

Setuju”. Jadi indikator kesetaraan ini bisa dikatakan baik. 

6) Keteraturan 

34,5% responden menjawab “Sangat Setuju” dan “Setuju” dan 26% 

responden menjawab “Ragu-Ragu”, 39,5% responden menjawab “Tidak 

Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju”, jadi kesimpulan penulis untuk 

indikator ini belum baik karena masih banyak yang tidak setuju akan 

pernyataan pada indikator keteraturan ini. 
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6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai pelaksanaan pelayanan transportasi 

pada angkutan Trans Metro Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan Trans Metro Pekanbaru agar mengacu pada Standar 

Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, melalui pedoman 

tersebut, diharapkan Trans Metro Pekanbaru akan menjadi alternative 

transportasi yang terjangkau dengan kualitas pelayanan yang memuaskan 

2. Penulis menyarankan agar lampu penerangan baik pada bus maupun halte 

diperhatikan dan mengikuti Standar Pelayanan Minimal Angkutan Masal 

Berbasis Jalan agar pengguna jassa bus Trans Metro Pekanbaru tetap 

merasakan kenyamanan pada saat menggunakan bus pada siang dan 

malam hari 

3. Penulis menyarankan agar kendala-kendala yang terjadi bisa secepatnya di 

atasi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih tepatnya kepada 

UPTD PAP Kota Pekanbaru 

4. Penulis menyarankan agar bus Trans Metro Pekanbaru bisa bersaing lagi 

dalam segi pelayanan dengan angkutan umum lainnya. 


