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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Dari seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Besarnya nilai waktu perjalanan dapat diperkirakan dengan perhitungan 

regresi linier dan membutuhkan serangkaian perhitungan dan penerapan 

statistika, mulai dari statistik deskriptif untuk menguraikan informasi 

hingga statistik inferensial seperti uji korelasi untuk menentukan hasil 

yang akan diberlakukan untuk seluruh sampel. 

2. Hasil survei menunjukkan bahwa pekerja dan mahasiswa pengendara 

mobil pribadi di jalan Z.A. Pagar Alam paling dominan memilliki jarak 

tempuh antara 6 hingga 11 kilometer, dengan waktu perjalanan antara 9 

hingga 16 menit.  Sedangkan biaya perjalanan yang dominan untuk satu 

kali jalan dari asal ke tujuan setiap harinya adalah Rp.6.000,- sampai 

Rp.12.000,-. 

3. Perhitungan regresi linier menghasilkan model persamaan yang telah 

memenuhi uji F dan uji t sehingga hasil dapat diterima dan masing-

masing variabel X berpengaruh nyata terhadap Y dengan bentuk 

sebagai berikut: 
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Y  =  382,5119 + 0,0281X2 – 27,7249X3 + 41,5956X5 + 91,4980X6 + e  

keterangan: 

 X2, X3, X5, dan X6 berturut-turut adalah biaya perjalanan, jarak 

tempuh, jenis kelamin, dan usia. 

 Semakin besar biaya perjalanan dan semakin panjang jarak 

tempuhnya, maka biaya per waktu akan semakin besar pula.  

Responden berjenis kelamin perempuan dan responden yang berusia 

semakin tua akan memiliki biaya per waktu yang lebih besar.  

Sedangkan jarak tempuh yang berbanding lurus dengan waktu, 

peningkatannya akan semakin memperkecil nilai waktu.   

 Besarnya nilai waktu perjalanan yang didapat dari data dominan 

responden dengan menggunakan persamaan tersebut adalah Rp. 

608,979 / menit atau Rp. 36.538,74 / jam. 

6.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. 

1. Apabila dilakukan penelitian selanjutnya, jika memungkinkan ada 

baiknya jumlah variabel ditambah untuk menghasilkan data yang lebih 

akurat.  Selain itu sebaiknya jumlah responden yang diteliti lebih 

banyak dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi jika dibutuhkan 

hasil yang mewakili area atau lokasi penelitian yang lebih luas.  

2. Sasaran atau obyek penelitian sebaiknya dibuat lebih spesifik atau 

dititikberatkan pada responden golongan tertentu saja, misalnya 
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mahasiswa saja atau pekerja saja.  Tujuannya adalah mendapatkan data 

yang lebih akurat dan homogen. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, responden berjenis kelamin perempuan 

dan responden dengan usia 21 hingga 40 tahun memiliki biaya per 

waktu yang paling besar.  Karena itu jika akan dilakukan penekanan 

jumlah mobil pribadi, sebaiknya dimulai dari dua kategori tersebut. 

4. Dari hasil survei didapatkan responden berstatus mahasiswa sebanyak 

61% dari total jumlah responden, dan lebih dari 90% di antaranya 

belum memiliki pendapatan.  Maka direkomendasikan bagi mahasiswa 

untuk mulai memikirkan alternatif moda lain karena jalan Z.A. Pagar 

Alam telah begitu padat sebagai daerah pendidikan.  Dengan beberapa 

kampus atau universitas yang ada, maka kemungkinan besar jalan 

tersebut akan lebih sering mengalami kemacetan, lalu dampak 

selanjutnya adalah meningkatnya biaya perjalanan.  


