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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan prasarana transportasi yang terdiri dari perkembangan panjang 

jalan berdasarkan jenis permukaannya dan konstruksi jalan di Kabupaten 

Samosir sejak tahun 2006-2011, untuk panjang jalan berdasarkan jenis 

permukaannya yang terdiri dari jalan aspal mengalami perkembangan 4,43 % 

per tahun, jalan kerikil mengalami penurunan 23,20 % per tahun dan jalan 

tanah mengalami perkembangan 22,29 % per tahun, sedangkan panjang jalan 

berdasarkan kondisi konstruksinya yaitu terdiri dari kondisi baik mengalami 

perkembangan 12,94 % per tahun, kondisi sedang mengalami penurunan rata-

rata 3,95 % per tahun, dan jalan kondisi rusak mengalami penurunan 10,42 % 

per tahun. Keadaaan ini menunjukkan bahwa perkembangan prasarana 

transportasi di Kabupaten Samosir telah memperluas jaringan jalan (panjang 

jalan) sehingga memperlancar arus lalulintas (arus barang dan manusia) 

bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan 

wilayah.  

 

2. Perkembangan sarana transportasi untuk angkutan umum dan angkutan 

pribadi, Untuk angkutan pribadi, sepeda motor tingkat perkembangannya  

selama periode 2006-2011 yaitu rata-rata 18,09 % per tahun, mobil pribadi 
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mengalami pekembangan rata-rata 11,78 % per tahun. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa perkembangan sarana transportasi di Kabupaten Samosir 

telah memperlancar mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi serta 

mendorong perekonomian masyarakat dan daerah.  

 

B. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan, maka diajukan beberapa saran antara lain : 

1. Perkembangan prasarana transportasi di Kabupaten Samosir telah 

memperlancar arus barang dan manusia. Walaupun dengan demikian masih 

terdapat jalan dengan permukaan kerikil, tanah dan yang rusak baik dilihat 

dari kondisi permukaan maupun konstruksi jalan. Sehubungan dengan itu, 

maka selayaknya pemerintah Kabupaten Samosir dapat membangun jalan 

yang sudah ada baik itu dengan jalan dengan permukaan kerikil, tanah dan 

memperbaiki jalan yang rusak menjadi jalan yang lebih baik dari sebelumnya, 

sehingga pada masa yang akan datang jaringan jalan dengan kondisi baik akan 

semakin bertambah dan dapat memperlancar arus mobilitas orang maupun 

barang. 

 

2. Perkembangan sarana transportasi di Kabupaten Samosir sudah dapat 

memperlancar mobilitas penduduk dan aktifitas ekonomi. Ini terlihat dari jenis 

transportasi yang ada di Kabupaten Samosir, namun masih ditemukan 

penurunan jumlah angkutan umum maupun pribadi. Oleh karena itu 

diharapkan pemerintah Kabupaten Samosir melakukan pengontrolan yang 

sungguh-sungguh terhadap setiap angkutan yang layak atau tidak untuk 
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beroperasi bagi kendaraan umum dan memperketat izin trayek dan 

penambahan angkutan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan 

kebutuhan penduduk, sehingga diharapkan agar sarana transportasi pada masa 

yang akan datang memeperlancar segala aktifitas masyarakat dalam hal 

pemindahan barang atau pun orang. 

 


