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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan survey lapangan terhadap baliho yang terdapat di pertigaan 

dan perempatan Jalan Ring Road Barat Kabupaten Sleman yang kami lakukan 

pada tanggal 2 Agustus 2018 dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tinggi tiang utama baliho yang ada di pertigaan dan perempatan Jalan 

Ring Road Barat Kabupaten Sleman memiliki rata-rata tinggi  9,8 m. 

2. Diameter tiang utama baliho yang ada di pertigaan dan perempatan Jalan 

Ringroad Barat Kabupaten Sleman memiliki rata-rata diameter 286,5 mm. 

3. Panjang frame baliho yang ada di pertigaan dan perempatan Jalan Ring 

Road Barat Kabupaten Sleman memiliki rata-rata panjang 5,3 m. 

4. Lebar frame baliho yang ada di pertigaan dan perempatan Jalan Ringroad 

Barat  Kabupaten Sleman memiliki rata-rata lebar 5,4 m. 

5. Jarak baliho ke jalan yang ada di pertigaan dan perempatan Jalan Ring 

Road Barat Kabupaten Sleman memiliki rata-rata jarak 2,2 m. 

6. Luas frame baliho yang ada di pertigaan dan perempatan Jalan Ring Road 

Barat Kabupaten Sleman memiliki rata-rata luas 27,65 m
2
. 

7. Presentase ukuran baliho yang ada di pertigaan dan perempatan Jalan Ring 

Road Barat Kabupaten Sleman adalah 10% untuk ukuran baliho kecil, 

43% untuk ukuran baliho sedang, 15% untuk ukuran baliho besar, dan 

32% baliho yang belum sesuai ukuran. 

8. Presentase untuk baliho dengan arah membujur sebesar 67 % dan baliho 

dengan arah melintang sebesar 33 %. 

9. Presentase untuk baliho dengan jarak kurang dari 1,5 meter sebesar  59 % 

dan baliho dengan jarak lebih dari 1,5 meter sebesar 41 %. 

10. Temuan temuan di lapangan ketika survey diantaranya adalah baliho 

terlalu dekat dengan tiang listrik, baliho berada di atas bangunan milik 

warga, baliho terlalu dekat dengan badan jalan, baliho berada di atas taman 

atau jalur hijau, dan baliho berada di atas trotoar. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan survey lapangan terhadap baliho yang terdapat di pertigaan 

dan perempatan Jalan Ring Road Barat Kabupaten Sleman yang kami lakukan 

pada tanggal 2 Agustus 2018 maka terdapat beberapa saran agar penelitian 

selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut beberapa saran yang harus 

diperhatikan :  

1. Survey yang di lakukan alangkah lebih baiknya dilakukan oleh 2-3 orang agar 

memaksimalkan data yang didapatkan. 

2. Survey yang di lakukan sebaiknya dilakukan secara berkala karena baliho 

yang berada selalu berubah-ubah bentuk iklan yang ditampilkannya. 

3. Apabila ingin meneliti kembali maksimalkan data yang sekunder dari pihak 

yang bersangkutan. 

4. Kumpulkan data sebanyak mungkin agar penelitian yang didapat bisa 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

 

 

 


