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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasrakan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari  data  yang  diperoleh  bahwa  sebagian  besar  konsumen  yang 

menggunakan jasa taksi Putra adalah laki-laki (61%), dengan kelompok 

responden berdasarkan umur sebagian besar diantara 21-30 tahun (64%) 

dan  sebagian  besar  responden  berstatus  belum  menikah  (80%).  Pada 

kelompok  responden  berdasarkan  pekerjaan  mayoritas  pengguna  taksi 

Putra  adalah  pelajar  /  mahasisiwa  (43%),  dengan  tingkat  penghasilan 

sebesar antara Rp1.000.000 – Rp2.000.000 (35%).

2. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  tingkat 

kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  PT  Putra  Transpor  Nusantara 

terhadap konsumen ditanggapi  secara keseluruhan dengan nilai  rata-rata 

3,39,  artinya  konsumen  menanggapi  kurang  baik  karena  nilai  rata-rata 

berada pada interval  2,60-3,39.  Adapun nilai  rata-rata  tertinggi  terdapat 

pada  poin pertanyaan “Kejujuran sopir / karyawan untuk mengembalikan 

barang  bawaan  konsumen  yang  tertinggal”  dengan  rata-rata  3,87, 

sedangkan  tanggapan  terendah  yang  diberikan  responden  pada  poin 

pertanyaan “Kepedulian sopir / karyawan untuk memahami suasana hati 

konsumen” dengan nilai rata-rata 2,08.

3. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  loyalitas  konsumen  pengguna  jasa 

taksi  Putra  dengan nilai  rata-rata  keseluruhan sebesar  3,42 yang berarti 

bahwa konsumen pengguna jasa taksi Putra dinyatakan baik karena berada 

pada interval 3,40-4,19.  Poin pertanyaan tertinggi dengan rata-rata 3,73 

yang terdapat pada pernyataan “Keinginan konsumen untuk menggunakan 

taksi Putra di masa yang akan datang”dan rata terendah pada pernyataan 

“Kerelaan  konsumen  untuk  tetap  menggunakan  taksi  Putra  walaupun 
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harga untuk menggunakan taksi Putra lebih mahal dari taksi merk lain” 

dengan nilai rata-rata 3,08.  

4. Berdasarkan hasil korelasi Rank Spearman diperoleh sebesar 0,621, hal ini 

menunjukan bahwa korelasinya kuat dan searah antara kualitas pelayanan 

(variable  X)  dengan  loyalitas  (variable  Y)  karena  berada  pada  interval 

0.600-0,799.

5. Dari analisa koefisien determinasi diperoleh persentase besarnya pengaruh 

kualitas  pelayanan  jasa  terhadap  loyalitas  konsumen  diperoleh  sebesar 

38,56% sedangkan sisanya  sebesar 61,43% dipengaruhi  oleh faktor lain 

yang  tidak  diukur  penulis  seperti  :  kondisi  pesaing,  tingkat  sosial 

konsumen dan sebagainya.

6. Setelah dilakukan pengujian hipotesis dapat dilihat t hitung sebesar 7,84 dan t 

tabel = 1,553 berada pada daerah penolakan H0. Jadi hipotesis yang penulis 

ajukan  yaitu  “Pengaruh  Kualitas  Penyampaian  Jasa  Transportasi  Taksi 

Terhadap  Loyalitas  Konsumen  Pada  PT  Putra  Transpor  Nusantara 

Bandung” dapat diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan  kesimpulan  atas  analisa  hasil  penelitian,  maka  penulis 

mengajukan  beberapa  saran  yang  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  PT Putra 

Transpor  Nusantara  dalam  meningkatkan  loyalitas  konsumen.  Adapun  saran 

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi dan pelatihan (training) pada karyawan khususnya 

para sopir  untuk melatih  mereka agar lebih cepat  dan tanggap terhadap 

keinginan  dan  permintaan  penumpang  sehingga  dapat  memberikan 

pelayanan  secara  tepat  dan  akurat  sesuai  dengan  yang  dijanjikan.  Dan 

menyeleksi secara ketat para karyawan yang akan bekerja khususnya para 

sopir. Karena para sopir inilah yang akan berhubungan dengan penumpang 

untuk  memberikan  pelayanan,  sopir  diwajibkan  menguasai  wilayah 

Bandung.

2. Melengkapi mobil-mobil yang belum terpasang GPS (Global Positioning  

System), agar setiap mobil dapat memenuhi pesanan taksi melalui telepon 

sehingga waktu penyediaan taksi pada penumpang dapat lebih cepat.
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3. Mengadakan  regenerasi  armada  setiap  5  tahun  sekali  dengan  mobil yang 

sudah dikenal handal dan memiliki kualitas serta dilengkapi dengan fasilitas 

keamanan, dan kenyamanan penumpang.

4. Melakukan pengecekan rutin terhadap penampilan sopir,  kebersihan mobil, 

kelengkapan fasilitas serta pengecekan terhadap argo meter yang harus sesuai 

dengan standar perhitungan Dinas Perhubungan Kota Bandung.


