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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Bemo kota  Mataram masih banyak masalah baik dalam jalur 

trayeknya maupun armadanya, jalur trayeknya hanya 1 yang beroprasi dari 13 

trayek yang di atur dalam pemerintah kota Mataram, serta bemo kota Mataram 

sendirih armadanya tidak nyaman dan kliatan kumuh sehingah masyarakat 

lebih memilih transportasi laing seperti transportasi onlaine yang lebih 

nyaman dan efisien. 

Dari data yang di peroleh peniliti di lapangan terkait strategi 

pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan kualitas transportasi di kota 

Mataram peniliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi pemerintah kota mataram dalam mengatur bemo kota Mataram 

melalui peraturan daerah undang-undang nomor 22 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan dengan cara memperbaiki fisik bemo kota Mataraam serta 

fasilitas pendukung kemajuan bemo kota Mataram dan merevisi ulang 

trayek yang di lalui bemo kota Mataram. 

2. Dari segi pelayanan yang di berikan oleh supir angkutan bemo Kota 

Mataram pada saat ini cukup baik dengan responsive terhadap pelangan 

dengan cepat serta etika pelayanan yang baik terhadap penguna jasa 

transportasi bemo. 
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3. Jaminan ketetapan waktu yang di tempuh antarah bemo  1 dengan lainya 

belum tepat dengan tingkat kedisplinan bemo kota Mataram saaat ini 

cukup kurang, dengan di pengaruhi oleh berkuranya penumpanng. 

5.2 Saran 

1.  Dinas perhubungan Kota Mataram harus punya program baru untunk 

pengembangan transportasi Bemo Kota Mataram , sehingah tidak tertingal 

dengan transportasi laing seperti transportasi onlaine dan taksi di kota 

Mataram 

2.  Pemerintah kota Mataram harus memberikan bantuan berupa subsidih 

kepada setiap armada  bemo Kota Mataram agar bisah memperbaiki 

armadanya  agar bisah bersaing dengan transportasi lainya 

3.  Trayek bemo kota Mataram harus di revisi ulang.  
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