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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data dan analisis serta usulan perancangan yang 

telah dilakukan sebelumnya maka ditarik kesimpulan yang dapat menjawab 

pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah. Beberapa kesimpulan yang 

dapat dirangkum adalah : 

1. Ruangan pada halte busway dapat didayagunakan secara maksimal dengan 

cara mengisi space yang kosong dengan menambah fasilitas – fasilitas yang 

diperlukan oleh pengguna halte busway seperti toilet, tempat jualan, dan juga 

tempat duduk.  

2. Rancangan untuk fasilitas - fasilitas yang dapat memungkinkan beberapa 

penyandang cacat atau orang tua pengguna kursi roda untuk menikmati 

pelayanan busway adalah dengan memperbaiki fasilitas tersebut (menambah 

lebar pada pintu khusus). 

3. Kebutuhan pengguna busway akan toilet dapat dipenuhi dengan adanya 

rancangan tempat duduk yang dirancang oleh penulis. 

4. Kebutuhan pengguna busway akan makanan dan minuman pada saat 

menunggu busway datang dapat dipenuhi dengan adanya rancangan tempat 

jualan makanan dan minuman yang dirancang oleh penulis. 

5. Kebutuhan pengguna busway akan media informasi berupa koran, bacaan, dan 

majalah pada saat menunggu busway datang dapat dipenuhi dengan adanya 

rancangan tempat jualan koran yang dirancang oleh penulis. 

6. Kebutuhan pengguna busway akan tempat duduk yang lebih nyaman pada saat 

menunggu busway datang dapat dipenuhi dengan adanya rancangan tempat 

duduk yang dirancang oleh penulis. 

7. Usulan tata letak pada halte busway yang lebih baik adalah tata letak yang 

memperhitungkan fasilitas – fasilitas dan kriteria – kriteria yang dibutuhkan 

pengguna halte busway, yaitu : 

- fasilitas tempat jualan media cetak 
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- fasilitas tempat jualan makanan 

- fasilitas toilet 

- fasilitas tempat duduk 

- segi keleluasaan  

- segi kelancaran arus 

- segi kemudahan mengontrol keadaan 

- segi tidak menghalangi fasilitas lain 

- segi kemudahan evakuasi 

8. Usulan untuk memperbaiki keadaan lingkungan fisik yang ada yaitu dengan 

beberapa hal berikut : 

- menutup two way ventilator 

- menyediakan one way ventilator yang dapat menyedot udara kotor 

- menyediakan AC 2 PK sebanyak 2 buah 

- mengganti lampu dengan yang memiliki daya lebih besar. 

9. Usulan mengenai keadaan keamanan yang lebih baik yaitu dengan 

mempersiapkan fasilitas – fasilitas yang dapat mencegah dan menanggulangi 

sebagai berikut : 

o Untuk pencegahan 

- Membuat line dengan warna mencolok baik di tonjolan atau line 

antrian. 

- Memasang papan peringatan untuk berhati –hati. 

- Menyediakan kotak P3K dan botol oksigen. 

- Menyediakan hydrant dan mempersiapkan penggunaannya dengan 

baik. 

- Menutup two way ventilator. 

- Memasang AC. 

- Memasang bahan peredam suara. 

- Menambah petugas yang bertugas mengontrol keadaan. 

- Memasang papan untuk berteriak apabila terjadi tindakan kriminal atau 

pelecehan seksual. 
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o Untuk penangulangan 

- Menyediakan saluran telepon yang menghubungkan dengan rumah 

sakit, pemadam kebakaran, dan kantor polisi terdekat. 

- Memasang alarm tanda bahaya. 

 

7.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada pihak pengelola halte busway adalah : 

1. Menyediakan fasilitas – fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

halte busway dan melakukan perawatan terhadap fasilitas – fasilitas yang 

baru tersebut.. 

2. Memperbaiki fasilitas – fasilitas yang masih kurang baik dan melakukan 

perawatan terhadap fasilitas – fasilitas yang telah diperbaiki. 

3. Memperbaiki lingkungan fisik dan melakukan perawatan terhadap fasilitas 

– fasilitas yang baru atau telah diperbaiki. 

4. Memperhatikan faktor keamanan dan menyediakan fasilitas –fasilitas 

untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan atau tindak kriminalitas. 

5. Melakukan survey secara berkala mengenai saran dan kritik para pengguna 

halte busway melalui kotak saran, line telepon, website sehingga dapat 

mengetahui tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan 

secara terus menerus. 

 

Sedangkan saran yang dapat  diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Melakukan penelitian akan perbandingan keadaan aktual dengan usulan 

perancangan yang telah direalisasikan. 

2. Walaupun secara garis besar halte busway sama, namun sebaiknya perlu 

dilakukan penelitian pada semua halte busway.  


