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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Citra 4848 travel termasuk dalam  kategori baik. Penilaian ini tentunya 

menandakan bahwa citra 4848 travel di masyarakat sudah  sesuai dengan  

yang diharapkan oleh 4848 travel itu sendiri. Hal ini bisa diartikan bahwa 

upaya pencitraan yang dilakukan oleh 4848 travel melalui kualitas jasa yang 

ditawarkan sudahditangkap dengan baik oleh penumpangnya..  

2. Kualitas pelayanan 4848 travel termasuk dalam kategori bagus atau 

berkualitas dimata konsumennya. Konsumen  mengetahui dengan baik 

kualitas pelayanan dari  4848 travel dan menandakan bahwa kualitas 

pelayanan 4848 travel sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

penumpang.  

3. Niat beli konsumen untuk menggunakan 4848 travel termasuk ke dalam 

kategori ingin. Hal ini disebabkan karena adanya nilai tambah yang 

membedakan 4848 travel dengan  travel pesaing. Namun, tentunya diperlukan 

juga upaya lebih untuk meningkatkan niat beli konsumen tersebut menjadi 

suatu tindakan  nyata dari konsumen untuk menggunakan jasa 4848 travel. 

4. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Variabel citra merek dan kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat beli 

konsumen 4848 travel. Variabel citra merek memiliki pengaruh yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan variabel kualitas pelayanan. Dan pengaruh 

kedua variabel tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

variabel niat beli cukup besar.  Sementara itu, besarnya pengaruh secara 

proporsional yang disebabkan oleh variabel lain di luar kedua variabel tersebut 

bisa dikatakan besar.  
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diajukan saran sebagai berikut: 

1. Citra merek dari 4848 travel yang harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan 

lagi dengan lebih difokuskan pada pangsa pasar potensial saat ini, yaitu pada 

konsumen yang sudah berumur dengan profesi wiraswasta.  

2. Kualitas pelayanan 4848 travel harus lebih ditingkatkan lagi, karena dengan 

berjalannya waktu terdapat pesaing-pesaing baru yang mempunyai kualitas 

pelayanan yang lebih baik. peningkatan kualitas tersebut antara lain 

pembenahan armada mobil dari sisi warna mobil bisa meningkatkan kualitas 

pelayanan. Warna mobil yang digunakan saat ini masih terkesan tidak 

dinamis, sehingga bisa menurunkan daya tariknya. Berbeda dengan travel 

lain yang telah menggunakan kendaraan dengan warna yang lebih menarik, 

sehingga 4848 travel perlu melakukan inovasi dalam hal ini.  

3. Pembenahan  pada armada mobil dari sisi kondisi mobil dan peremajaan 

terhadap armad yang sudah lama dapat meningkatkan daya tarik konsumen 

atau niat beli konsumen. Berbeda dengan para pesaing lainnya yang selalu 

menyediakan armada terbaru. 

4. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan melihat variabel lain yang 

mempengaruhi niat beli konsumen 4848 travel. Bauran pemasaran, nilai 

pelanggan, ekuitas merek, serta variabel-variabel lainnya bisa digunakan 

untuk meneliti lebih lanjut dari niat beli konsumen 4848 travel. 

 


