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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui analisa data 

statistik dari kuisoner yang disebarkan, observasi, dan wawancara maka dapat 

ditarik menjadi kesimpulan diantaranya sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan maskapai 

penerbangan Lion Air dapat dinilai cukup baik oleh konsumen, sedangkan 

harga maskapai penerbangan Lion Air dinilai cukup baik dimata 

konsumen, dan selanjutnya kepuasan konsumen dinilai cukup baik dimata 

konsumen. 

2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen maskapai 

penerbangan Lion Air, dengan kualitas pelayanan yang baik akan 

meningkatkan kepuasan konsumen maskapai penerbangan Lion Air. 

3. Harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen maskapai penerbangan 

Lion Air, dengan harga yang baik akan meningkatkan kepuasan konsumen 

maskapai penerbangan Lion Air. 

4. Kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen maskapai penerbangan Lion Air, dimana kualitas 

pelayanan da harga yang baik akan meningkatkan kepuasan konsumen 

maskapai penerbangan Lion Air. 

6.2 Saran  

Dengan mengamati penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba 

mengajukan beberapa saran untuk dijadikan bahan untuk masukan bagi maskapai 

penerbangan Lion Air sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

a) Beberapa konsumen melaporkan pengalamannya naik pesawat Lion 

yang tidak memiliki sabuk pengaman atau seat belt di kursi 

penumpangnya, itu bukti bahwa keamanan pesawat Lion Air tidak 

baik. Baru-baru ini penumpang internasional lolos dengan mudahnya 

https://www.liputan6.com/news/read/3683305/selamat-jalan-syachrul-anto-pahlawan-yang-gugur-saat-evakuasi-lion-air


64 
 

dan kejadiannya tidak dilaporkan ke Otoritas Lion tidak segera 

melaporkan kejadian tersebut kepada Otoritas Bandara. Mereka baru 

melaporkan kala informasi tersebut sudah menyebar di media social, 

selain itu karyawan tidak profesional dalam menjalankan 

pelayanannya hal ini terlihat dari nada dan gaya bicara yang mereka 

lakukan yang dianggap kurang ramah bagi konsumen. Sebaiknya Lion 

air mulai perbaiki tingkat pelayanan yang makin menurun yang 

diindikasikan sering terjadinya keterlambatan. Kedua komitmen 

terhadap pemenuhan ketentuan tentang keselamatan dan keamanan 

penerbangan. 

b) Konsumen merasa bahwa harga tiket pesawat saat ini sedang turun 

untuk beberapa rute penerbangan, akan tetapi kecemasan konsumen 

akan harga dengan kualitas jasa yang digunakan semakin tinggi, disisi 

lain masalah kenyamanan dan keamanan Lion Air yang masih dinilai 

rendah membuat beberapa konsumen kurang merasa nyaman. 

Sbeiknya konsumen mulai memikirkan asuransi dalam bepergian atau 

liburan menggunakan pesawat akan lebih aman. Tujuannya agar 

terlindungi dari berbagai risiko tak terduga selama di perjalanan, 

seperti kecelakaan, kehilangan bagasi, dan lain sebagainya. 

2. Saran bagi akademis: 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

terkait dengan kualitas pelayanan, harga dan kepuasan konsumen serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Khususnya yang berminat untuk 

mengetahui lebih jauh tentang kualitas pelayanan, harga dan kepuasan 

konsumen (melakukan penelitian) maka perlu modifikasi variabel-variabel 

independen baik menambah variabel atau menambah time series datanya. 

Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian. 

b) Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk 

mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil 

penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan yang baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
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sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yakni dalam program studi 

manajemen pemasaran khususnya di bidang jasa. 

 


