
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan seperti yang telah 

diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

4. Penetapan harga yang dilakukan pada PT. Armada Safari Suci telah 

memperhatikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan 

harga, seperti efek kesulitan membandingkan dan efek mutu harga. Harga 

yang ditetapkan oleh PT. Armada Safari Suci secara keseluruhan dapat 

dikatakan berfluktuasi turun naik. Faktor utama penyebab dari 

berfluktuasinya penetapan harga adalah perubahan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat yang selalu berubah-ubah. Sehingga              

PT. Armada Safari Suci dalam menetapkan harga disesuaikan dengan nilai 

tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebagai patokan harga dasar. 

5. Volume penjualan PT. Armada Safari Suci secara keseluruhan selama 

periode 2008-2009 terlihat selalu berfluktuasi naik turun. Pada triwulan 

kedua naik sekitar 0.33% dari triwulan pertama. Akan tetapi berturut-turut 

mengalami penurunan volume penjualan sampai triwulan keempat. 

Selanjutnya volume penjualan mulai naik kembali dari triwulan kelima 

sampai triwulan keenam yang cukup signifikan. Pada triwulan kedelapan 

volume penjualan PT. Armada Safari Suci kembali mengalami penurunan 

6. Pengaruh penetapan harga dalam upaya meningkatkan volume penjualan pada 

PT. Armada Safari Suci, berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi 

Pearson, bahwa hubungan kedua variabel tersebut sebesar -0,468, yang mana 

menurut Riduwan (2003:228) termasuk kategori yang sedang. Sedangkan 

tanda negatif memiliki arti hubungan antara penetapan harga dan volume 

penjualan terbalik, artinya apabila harga yang ditetapkan naik, maka volume 

penjualan akan menurun, dan sebaliknya. Dari perhitungan koefisien 



determinai dapat diartikan bahwa penetapan harga mempunyai pengaruh 

dalam meningkatkan volume penjualan yaitu sebesar 21,95% sedangkan 

sisanya 78,05% dipengaruhi faktor-faktor lain, seperti promosi, kualitas jasa, 

dan lain-lain yang tidak penulis teliti. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh 

thitung sebesar 5,196 lebih besar dari ttabel sebesar -1,943, ini menunjukkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian hipotesis yang diajukan 

yaitu apabila penetapan harga dilakukan dengan tepat, maka volume penjualan 

akan meningkat dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran 

yang diharapkan bermanfaat bagi PT. Armada Safari Suci dilihat dari hambatan-

hambatan yang dihadapi perusahaan dalam penetapan harga, yaitu: 

1. Untuk menghadapi persaingan di dunia jasa tour and travel yang 

semakin ketat, maka perusahaan harus tetap konsisten terhadap produk 

jasanya, dengan mempertahankan kualitas pelayanan yang terbaik, dan 

mengembangkan relasi baik dengan pelanggan maupun dengan 

perusahaan lain yang mendukung, maka perusahaan bisa bersaing dengan 

perusahaan lainnya. 

2. Untuk kendala sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia yang 

berkualitas sangat terbatas, PT. Armada Safari Suci memberikan 

pelatihan-pelatihan dan perekrutan karyawan dengan selektif. 

3. Untuk tetap menjaga kepercayaan dari setiap konsumen, perusahaan 

diharapkan senantiasa tetap menjaga pelayanan serta kualitas produk yang 

ditawarkan agar kepuasan dan loyalitas konsumen akan tetap terjaga dengan 

baik. 

4. Meningkatkan performance (produk) agar mempunyai nilai lebih 

dibandingkan pesaing-pesaing yang ada. 

5. Melakukan kerja sama yang lebih baik agar tercipta keterikatan antara 

perusahaan dengan pelanggan, dengan mengadakan pertemuan secara rutin. 


