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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pelayanan dan 

Fasilitas Terminal Tipe B Kertajaya Mojokerto, Kabupaten 

Mojokerto, Jawa Timur Berdasarkan Kepuasan Pengguna maka 

dapat disimpulakan sebagai berikut: 

1. Terminal Kertajaya Mojokerto kurang berfungsi dengan 

optimal. diketahui bahwa total skor Strength sebesar 2,44 dan total 

skor Weakness 1,09. Total skor IFAS sebesar 1,35 yang didapatkan dari 

hasil pengurangan total skor Strength dengan total skor Weakness. hasil 

pengolahan data pada matriks IFAS dan EFAS . Didapatkan total skor 

IFAS sebesar 1,35 dantotal skor EFAS sebesar 0,50. Posisi Terminal 

Kertajaya Mojokerto dalam wilayah  Kuadran 1 (bertumbuh). Terminal 

Kertajaya Mojokerto digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, 

terutama pegawai swasta pada rentang usia produktif. Pemilihan 

penggunaan tersebut berdasarkan pada kebutuhan akan pelayanan 

dan fasilitas yang didapatkan. Pengguna terminal akan di 

manjakan dengan adanya angkutan bus yang memiliki rute luas 

dan harga tiket yang relative murah,  memiliki kantin, smoking 

room dan juga toilet. Letaknya yang berada didekat pusat kegiatan 

akan membuat masyarakat dimudahkan untuk menjangkaunya dan 

juga keamanan dalam terminal Kertajaya kondusif didukung
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 adanya fasilitas CCTV dan juga petugas yang ramah akan 

membuat calon penumpang merasa aman.   

2. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kondisi kinerja terminal 

Kertajaya kurang optimal dengan fasilitas dan pelayanan yang 

ada. Pengguna terminal menilai kurang puas dengan beberapa 

fasilitas yang ada. Misalnya saja pada penggunakan smoking room 

yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan masih  

maraknya pedagang asongan dan pengamen sehingga 

mengganggu calon penumpang. Dan juga tidak adanya fasilitas 

ATM/money changer yang dapat membantu calon penumpang, 

serta fasilitas penitipan barang yang kurang memadai. 

3. Terminal Kertajaya kurang mampu menyeimbangkan fasilitas dan 

pelayanan dengan keadaan masyarakat yang mengalami kemajuan 

teknologi dan budaya. Hal ini ditandai dengan penurunan minat 

karena adanya kendaraan online, peningkatan pendapatan 

masyarakat sehingga lebih memilih memiliki kendaraan pribadi, 

adanya terminal bayangan sehingga mengganggu waktu 

keberangkatan dan juga kurang maksimalnya sistem pembelian 

tiket online. Kurangnya permodalan juga dianggap factor 

penghambat pengelolaan terminal karena dapat menghambat 

pembangunan fasilitas yang ada. 
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5.2 SARAN 

1. Saran bagi Terminal Kertajaya 

a. Diperlukan penindak lanjutan strategi yang ada dan studi lebih 

lanjut agar Terminal Kertajaya Mojokerto berfungsi secara 

optimal di tahun yang akan datang 

b. Mengoptimalkan fasilitas dengan dibarengi kebijakan tegas dan 

peningkatan pengawasan sehingga semua fasilitas dan 

pelayanan digunakan dengan semestinya. 

c. permodalan yang cukup dapat digunakan untuk membangun 

fasilitas yang menunjang dan trobosan baru yang dapat 

meningkatkan minat calon pengguna. 

2. Saran bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan penelitian ini dapat di gunakan untuk acuan 

penelitian selanjutnya 

b. Memperluas responden sehingga hasil data penelitian lebih 

maksimal 
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