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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dampak pengoperasian Tol Cipali terhadap efisiensi 

waktu dan biaya distribusi logistik dari studi kasus PT Pos Indonesia (Persero), 

maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Alternatif rute terbaik: 

 Untuk Jakarta – Tegal 

Alternatif rute terbaik dari Jakarta ke Tegal dengan menggunakan Tol 

Cipali adalah melalui rute Jakarta – Cikampek – Palimanan – Kanci – 

Losari – Pejagan – Brebes – Tegal. 

 Untuk Jakarta – Surabaya 

Alternatif rute terbaik dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan 

Tol Cipali adalah melalui rute Jakarta – Cikampek – Palimanan – 

Kanci – Losari – Pejagan – Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan 

– Batang – Weleri – Kendal – Semarang – Demak – Jepara – Kudus – 

Pati – Rembang – Bulu – Tuban – Babat – Lamongan – Gresik – 

Surabaya. 

2. Waktu tempuh terbaik: 

 Untuk Jakarta – Tegal  

Untuk rute dari Jakarta ke Tegal tanpa melewati Tol Cipali waktu 

tempuhnya adalah 7 jam 1 menit, sedangkan dengan melewati Tol 

Cipali waktu tempuhnya adalah 5 jam 14 menit. Jadi, dengan 

melewati Tol Cipali dapat menghemat waktu tempuh sebanyak 1 jam 

47 menit atau sebesar 15% bila dibandingkan tanpa menggunakan Tol 

Cipali. 
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 Untuk Jakarta – Surabaya 

Untuk rute dari Jakarta ke Surabaya tanpa melewati Tol Cipali waktu 

tempuhnya adalah 19 Jam 4 Menit, sedangkan dengan melewati Tol 

Cipali waktu tempuhnya adalah 17 Jam 17 Menit. Jadi, dengan 

melewati Tol Cipali dapat menghemat waktu tempuh sebanyak 1 jam 

47 menit atau sebesar 5% bila dibandingkan tanpa menggunakan Tol 

Cipali. 

3. Biaya pengiriman terbaik: 

 Untuk Jakarta – Tegal  

Untuk biaya pengiriman terbaik dari rute Jakarta ke Tegal tanpa 

menggunakan Tol Cipali memerlukan biaya sebesar Rp 887.635,- 

sedangkan dengan menggunakan Tol Cipali biaya yang dibutuhkan 

sebesar Rp 956.505,-. Jadi, tanpa menggunakan Tol Cipali biaya yang 

dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan Tol 

Cipali dan menghemat biaya pengiriman sebesar Rp 28.870,- dengan 

persentase 3,25% bila dibandingkan tanpa melalui Tol Cipali. 

 Untuk Jakarta – Surabaya 

Untuk biaya pengiriman terbaik dari rute Jakarta ke Tegal tanpa 

menggunakan Tol Cipali memerlukan biaya sebesar Rp 2.152.648,- 

sedangkan dengan menggunakan Tol Cipali biaya yang dibutuhkan 

sebesar Rp 2.147.854,-. Jadi, dengan menggunakan Tol Cipali biaya 

yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan tanpa menggunakan Tol 

Cipali dan menghemat biaya pengiriman sebesar Rp 4.794,- dengan 

persentase 0,22% bila dibandingkan tanpa melalui Tol Cipali. 

4.   Berdasarkan aktivitas pendistribusian barang yang terbaik dalam  penentuan 

rute untuk Jakarta – Tegal dan Jakarta – Surabaya oleh perusahaan PT Pos 

Indonesia (Persero), maka dapat disimpulkan alternatif 1 rute distribusi 

Jakarta – Tegal  adalah merupakan rute yang paling efektif dengan 

menghasilkan total waktu tempuh 5 jam 14 menit dan biaya Rp 887.635,- 
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yaitu dengan  menggunakan Tol Cipali, dan untuk Jakarta – Surabaya adalah 

alternatif 2 dengan waktu tempuh 17 jam 17 menit dan biaya Rp 2.147.854,-. 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran bagi perusahaan PT Pos 

Indonesia (Persero) atau juga perusahan lain yang sekiranya dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan bagi peneliti selanjutnya, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan. 

PT Pos Indonesia (Persero) sebaiknya tidak menggunakan jalur utama atau 

alternatif lain dalam pendistribusian barang dari Jakarta ke daerah Jawa 

Tengah atau Jawa Timur, yang mana dengan adanya jalan Tol Cipali ini 

dapat mengurangi waktu dan biaya pengiriman barang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Bagi peneliti lanjutan yang berminat melakukan penelitian dengan topik 

yang sama disarankan untuk mencari faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi dalam penentuan rute seperti waktu antrian pada pintu Tol  

dan juga titik daerah rawan macet, atau faktor-faktor yang belum ada 

dalam penelitian ini agar menambah topik penelitian dan memberikan 

hasil yang lebih baik. 


