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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Seperti yang di uraikan pada Bab I, tujuan penulisan studi ini adalah  

mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan prasarana dan sarana  transportasi di 

Teluk Betung Utara. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dijelaskan pada 

bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa : 

 

5.1.1. Prasarana Transportasi 

5.1.1.1.Jalan dan Jembatan 

1. Kondisi jalan menuju obyek wisata di wilayah studi pada umumnya baik, hanya 

saja jalan masuk ke lokasi obyek wisata kondisi sedang. Rata–rata lebar jalan 

di wilayah studi 2,5 m–3,0 m. 

2. Jumlah jembatan seluruhnya di wilayah studi ada delapan. Pada Umumnya 

dalam kondisi baik. Satu diantara delapan jembatan dalam kondisi rusak yaitu  

jembatan Kalidoro, tepatnya  menuju arah perusahaan air mineral Tripanca. 

 

5.1.2. Sarana Transportasi 

5.1.2.1. Ojek dan kendaraan roda dua pribadi 

1. Ojek sebagai angkutan alternatif oleh sebagian besar warga. 

2. Ojek dapat menjangkau ke seluruh wilayah di luar jalur angkutan bis damri 
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3. Bagi warga yang memiliki kendaraan roda dua pribadi difungsikan sebagai 

angkutan alternatif, selain untuk mendukung pergerakan, juga difungsikan 

sebagai ojek. 

4. Kendaraan roda dua belum merupakan kebutuhan yang mendesak untuk warga 

penelitian, karena faktor ekonomi. 

 

5.1.2.2. Angkutan Umum Bis Damri  

1. Merupakan satu-satunya angkutan bis umum yang ada di wilayah studi dengan 

rute asal Terminal Rajabasa tujuan Pasar Hanura demikian sebaliknya. 

2. Jumlah muatan penumpang bis (load factor) dalam sehari dan rata-rata hari 

puncak menunjukkan angka di bawah 50%. 

3. Saat ini, angkutan bis damri belum memiliki peranan oleh sebagian besar 

pengunjung wisata dan warga sekitar sebagai angkutan penumpang. 

 

5.1.2.3. Angkutan Desa (Angdes) 

1. Angdes memiliki peran yang cukup besar bagi warga sebagai angkutan hasil 

bumi dan kerajinan yang sifatnya temporer. 

 

5.1.2.4. Gerobak Sapi. 

1. Gerobak sapi masih dibutuhkan warga minoritas di wilayah studi sebagai 

angkutan hasil bumi sehari – hari, dari ladang ke rumah dan sebaliknya. 
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5.1.2.5. Mobil Pribadi 

1. Mobil pribadi masih memiliki peranan yang besar bagi berlangsungnya 

kegiatan ekonomi warga. 

2. Mobil pribadi sebagai angkutan hasil bumi warga dengan sistem sewa dan telah 

terorganisir. 

 

5.1.2.6. Obyek Wisata 

1. Di empat kelurahan di wilayah studi terdapat beberapa obyek wisata bagi 

pendatang seperti Taman Hutan Wan Abdurahman, Taman Kupu-Kupu, Taman 

Pemancingan, Air terjun Batu Putu, Taman Bumi Kedaton, dan Taman 

Pemandian alami. 

2. Pengunjung obyek wisata belum memaksimalkan angkutan umum untuk 

menuju lokasi wisata. 

3. Pada Umumnya angkutan pribadi menjadi faktor utama pengunjung datang ke 

lokasi wisata. 

 

5.1.2.7. Potensi Obyek Wisata 

1. Potensi obyek wisata di wilayah studi terdiri dari potensi wisata alam, wisata 

buatan dan wisata agro. 

2. Pengembangan obyek wisata di wilayah studi membutuhkan pelayanan 

angkutan umum. 

 



 

 

84 

 

5.2. Saran 

1. Bahu jalan dan siring ditingkatkan fungsinya agar jalan yang sudah cukup 

baik tetap terjaga kualitasnya. 

2. Pemerintah hendaknya menyediakan angkutan yang aman dan nyaman. 

Baik bagi masyarakat maupun para wisatawan. 

3. Sebagai kawasan wisata alam, wilayah ini hendaknya harus di jaga 

kelestariannya oleh seluruh masyarakat (warga dan pengunjung obyek 

wisata). 

4. Sebaiknya pemerintah menyediakan sarana bis pariwisata di waktu 

tertentu (misal di hari libur kerja dan sekolah) bagi pengunjung kawasan 

dengan pembebasan biaya diwaktu tertentu, guna memasyarakatkan warga 

untuk menggunakan angkutan bis dan sebagai promosi pariwisata. 

 

 

 


