
 

 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat maka mendapatkan kesimpulan 

dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Pola pergerakan yang dihasilkan menunjukkan adanya pergerakan orang 

yang cukup besar dari provinsi Sumatera Selatan ke Pulau Jawa atau 

sebaliknya pada tahun 2014 dengan julmah 8 juta penumpang pertahun 

serta pergerakan dari Bengkulu ke Pulau Jawa dan sebaliknya dengan 

jumlah 0,7 juta penumpang pertahun. Hal ini menunjukkan banyaknya 

pergerakan berupa pergerakan lalu lintas menerus (through traffic) dan 

pola tersebut akan serupa dalam tahun selanjutnya yang dikaji sampai 

tahun 2035 yaitu sebesar 43 juta penumpang pertahun untk perggerakan 

dari Palembang menuju Jawa dan 3,8 juta penumpang pertahun dari 

Bengkulu ke Pulau Jawa dan sebaliknya .  

2. Semua skenario yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif 

dalam meningkatkan kinerja Jalan di Provinsi Lampung terutama setelah 

pembangunan Kereta Api dan Pembangunan Tol Sumatera dengan 

perubahan nilai VCR dari 0,83 menjadi 0,45 pada simpang Asahan-

Simpang Mesuji D saat pembangunan Tol Sumatera dan perubahan VCR 

dari 1,29 menjadi 0,45 pada simpang Terbangi Besar-Bandar Jaya.  
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3. Hasil data yang diolah kurang mewakili hasil sebenarnya terutama pada 

sektor pergerakan barang karena data matriks asal tujuan yang belum terisi 

secara keseluruhan dan berdampak pada hasil pembebanan jalan. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, adapun saran yang ingin 

disampaikan. Diantaranya: 

1. Perlunya pembahasan lebih terperinci lagi oleh pihak terkait dalam 

penyelenggara Rencana Pengembangan Jaringan di Provinsi Lampung 

agar keputusan yang ditetapkan sesuai dengan hasil yang diharapkan demi 

memenuhi kebutuhan pergerakan dapat berjalan dengan baik. 

2. Perlunya dilakukan kajian mengenai penyediaan data Matriks Asal Tujuan 

yang lebih lengkap dalam penelitian selanjutnya agar hasil yang di sajikan 

lebih akurat dan dapat menggambarkan hasil yang sesuai dengan lapangan. 

3. Perlu dilakukannya rencana pengembangan jaringan jalan pada jaringan 

Lalulintas dan Angkutan Jalan (pengembangan trayek angkutan dan 

pengembangan terminal), Jaringan Kereta Api ( pengembangan koridor), 

Jaringan Penyeberangan (optimalisasi prasarana dan pengembangan 

alternatif lokasi serta teknologi), Jaringan Laut (perbaikan penghubung 

pelabuhan dengan hinterland-nya) dan Jaringan Udara (perbaikan akses 

pintu masuk) di Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja jalan guna 

menanggulangi masalah yang akan terjadi di masa yang mendatang.     

 

 


