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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Kota Semarang merupakan salah satu Ibu Kota Provinsi dari pulau Jawa yang memiliki 

angka rata-rata kemacetan lebih rendah dibandingkan dengan Ibu Kota lainnya seperti 

Surabaya, Yogyakarta, Bandung, bahkan Jakarta. Traffic Stress Syndrome merupakan salah 

satu sindrom yang dialami oleh orang-orang yang sering mengalami kemacetan dalam 

hidupnya, bahkan sindrom ini memicu stress yang dialami oleh para pengendara tersebut. 

Hal ini belum menjadi fokus permasalahan yang serius namun melihat dampak yang 

ditimbulkan seperti ancaman depresi hingga kematian, beberapa ahli mulai menjadikan hal 

ini permasalahan yang serius. Oleh sebab itu perancangan ini membahas topik mengenai 

stress pengendara motor dengan mengambil studi kasus di Kota Semarang. 

Perancangan proyek akhir ini yakni Iklan Layanan Masyarakat (Public Service 

Advertisement) mengenai pencegahan stress yang dialami oleh pengendara di Kota 

Semarang, dimana didominasi oleh masyarakat dengan rentang umur 21-29 tahun. Tindakan 

pencegahan dengan mempublikasikannya pada media utama Youtube, dimana media sosial 

online menjadi media utama yang digunakan oleh target sasaran. Sedangkan media 

pendukungnya yakni berupa media ATL dan BTL seperti baliho, banner, dan lain sebagainya 

sebagai penunjang pada saat di tempat kejadian, seperti baliho dijalan maupun 

persimpangan (tempat terjadinya stress pengendara).  

Ancaman yang memicu tekanan stress dari pengendara merupakan hal serius bagi kota-

kota besar seperti Kota Semarang, terlebih yang memiliki rata-rata angka kemacetan yang 

besar. Perancangan Iklan Layanan Masyarakat ini dibuat untuk mecegah atau lebih jauhnya 

agar pengendara kendaraan dapat mengkondisikan dirinya saat berkendara, tidak terpancing 

emosi saat berkendara, maupun saling menyalahkan antar pengendara. Dengan begitu juga 

akan turut menjaga kondusifnya area persimpangan maupun jalanan. 

5.2 Saran 

Saran yang diharapkan oleh perancangan Iklan Layanan Masyarakat untuk Mencegah Stress 

Pengendara di Ibu Kota Provinsi adalah :  
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1. Perlunya dukungan dan kerjasama Pemerintah di bidang Keamanan dan Lalu Lintas 

untuk ikut dalam mensosialisasikan dan mewujudkan tujuan dalam iklan. 

2. Adanya pembahasan atau pengangkatan topik terkait Traffic Stress Syndrome di 

Indonesia sebagai hal yang identik dengan kemacetan. 

3. Masyarakat mampu menyadari posisinya sebagai pengendara secara baik sebagai 

contoh pengendara lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


