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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka simpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Bandung berada pada kategori sedang hingga 

tinggi dengan nilai V/C Ratio berkisar antara 0,7 hingga >1 dengan LOS (Tingkat 

Pelayanan Jalan) berada pada kategori D hingga F. 

2. Kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif bagi pengguna jalan di Kota Bandung 

yang mengakibatkan pengguna jalan merasakan stress, pemborosan waktu dan 

pemborosan biaya BBM sehingga menimbukan kerugian hilangnya pendapatan. 

3. Sebagian besar pengguna jalan di kota Bandung merasakan stress dengan gejala fisikal 

dan emosional, kurang dari setengahnya pengguna jalan di kota Bandung merasakan 

stress dengan gejala kognitif/intelektual dan gejala interpersonal 

4. Rata-rata durasi kemacetan yang dialami pengguna jalan adalah 64.03 menit untuk 

mobil, pengguna sepeda motor berdurasi 45.75 menit, dan penumpang angkutan umum 

berdurasi 55.20 menit, sehingga total kerugian mencapai 54.99 menit 

5. Pengeluaran rata-rata pembelian BBM dalam kondisi lalu lintas normal untuk pengguna 

kendaraan roda empat adalah sebesar Rp. 30.949,00 perhari sedangkan untuk kendaraan 

roda dua adalah Rp. 8.167,00 perhari. Namun apabila mengalami kemacetan maka 

pengeluaran rata-rata pengguna mobil meningkat menjadi sebesar Rp. 56.427,00,00 

perhari, dan pengguna motor sebesar Rp17.475,00, sehingga total rata – rata keseluruhan 

kerugian adalah Rp. 25.478,00 perhari. Jika nilai tersebut dikalikan dengan jumlah 

kendaraan yang ada di kota Bandung yakni sebanyak 1.811.498 maka kerugian BBM 

akibat kemacetan adalah Rp 20.462.681.408,00 perhari yang berarti potensi ekonomi 

yang hilang dari penggunan BBM akibat kemacetan di Kota Bandung mencapai Rp 

7.366.565.306.880,00 pertahun . 

6. Respon pengguna jalan dalam menghadapi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung sangat 

bervariatif, sebagian besar pengguna jalan tetap tenang dalam menghadapi  

kemacetan selain itu pengguna jalan juga melakukan berbagai cara  dalam menghadapi 

kemacetan diantaranya adalah mendengarkan musik, mengobrol dengan teman yang 

sedang dibonceng, serta menjaga jarak dari pengemudi yang bersifat agresif. Cara efektif 

yang dilakukan untuk menghindari kemacetan lalu lintas di Kota Bandung adalah 

mencari jalan alternatif dan berangkat kerja lebih awal. 
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1.2 Implikasi  

Implikasi yang dapat diterapkan dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat 

dijadikan salah satu bahasan pada mata pelajaran geografi tingkat Sekolah Menengah 

Atas (SMA) 

Kelas/ Semester : XI/2 

Kompetensi Dasar:  

3.5 Menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan 

pembangunan 

4.5 Menyajikan data kependudukan dalam bentuk dalam kependudukan dalam bentuk 

peta, tabel, grafik, dan/atau gambar  

Materi Pembelajaran: 

1. Faktor dinamika dan proyeksi kependudukan 

2. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja 

3. Kualitas Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia 

4. Bonus Demografi dan dampaknya terhadap pembangunan 

5. Permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan 

6. Sumber data kependudukan 

7. Pengolahan dan analisis data kependudukan 

1.3 Rekomendasi 

1. Kemacetan tinggi di Kota Bandung dapat diatasi dengan perbaikan sistem 

transportasi yang dimulai secara komprehensif dan suistainable. Sistem transportasi 

yang berkelanjutan dengan memperhatikan setidaknya 3 komponen penting, yaitu 

aksesibilitas, kesetaraan dan pelestarian lingkungan. Hal ini bisa dimulai dengan 

mengubah pola pikir masyarakat untuk memilih menggunakan angkutan umum 

dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Keragaman ngkutan umum yang aman, 

nyaman, tepat waktu dan terintegrasi satu sama lain merupakan salah satu solusi 

mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. Angkutan umum juga harus 

memberikan peluang yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan 

perjalanan dengan biaya yang terjangkau dan aksesibilitas yang tinggi. 

2. Stres yang dihadapi pengguna jalan dapat dikurangi dengan mengenali karakteristik 

tipe kepribadian, kondisi fisik dan psikis diri sendiri, sehingga pengguna jalan dapat 

mengontrol emosi ketika berhadapan dengan kemacetan. 
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3. Pemborosan waktu dan pemborosan BBM akibat kemacetan dapat ditanggulangi 

dengan mengenali karakteristik jalan yang akan dilalui, kenali kebiasaan pengguna 

jalan lain pada umumnya, sehingga kita dapat mengetahui perkiraan jam – jam macet 

yang tidak seharusnya kita lewati. Pilihlah jalan alternatif yang dapat menghemat 

waktu sekaligus BBM yang harus kita keluarkan. Berangkatlah lebih awal dari 

estimasi waktu yang ditentukan. Selain itu pilihlah mode tranportasi yang tepat. 

4. Kerugian biaya akibat kemacetan lebih baik digunakan untuk pembangunan yang 

bertujuan untuk menanggulangi kemacetan tersebut misalnya dengan dibangunnya  

jalan laying atau fly over pada titik kemaetan. 

5. Menyediakan lahan parkir khusus kepada masyararat supaya tidak parkir 

sembarangan di badan jalan, yang dapat mengakibatkan kemacetan. 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan atau 

rujukan untuk meninjau kondisi kemacetan yang apabila terus berlangsung dan tidak 

ditanggulangi akan berdampak lebih buruk terhadap sosial ekonomi pengguna jalan 

maupun bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan. 

 


