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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang berjudul, 

“Pengaruh Kebijakan Penetapan Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Proses 

Keputusan Pembelian Konsumen Baraya Travel”, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. tanggapan konsumen mengenai kebijakan penetapan harga yaitu seluruh 

pernyataan memenuhi kriteria karena berada pada interval 3.56 – 3.88 yang 

berarti baik. Nilai rata-rata terbesar adalah 3.88 yang berada pada pernyataan 

No. 1 dimana harga tiket Baraya Travel sesuai dan rata-rata pernyataan 

terendah 3.56 berada pada pernyataan No. 4 dimana Harga tiket yang 

ditetapkan Baraya Travel belum sesuai dengan manfaat yang dirasakan 

konsumen. 

2. tanggapan konsumen terhadap kualitas pelayanan yaitu seluruh pernyataan 

memenuhi kriteria karena berada pada interval 3.54 - 3.92 yang berarti baik. 

Nilai rata-rata yang terbesar adalah 3.92 yang berada pada pernyataan No. 16, 

yaitu menyangkut Karyawan dapat memenuhi keinginan konsumen dan nilai 

rata-rata pernyataan terendah 3.53 berada pada No. 14, yang menyangkut 

Karyawan bersikap ramah kepada anda. 

3. tanggapan konsumen terhadap proses keputusan pembelian yaitu seluruh 

pernyataan memenuhi kriteria karena berada pada interval 3.46 - 3.76 yang 

berarti baik. Nilai rata-rata terbesar adalah 3.76 yang berada pada pernyataan 

No. 5 dimana konsumen merasa dengan menggunakan jasa Baraya Travel 

sangat cocok dengan kebutuhannya dan nilai rata-rata terendah 3.46 berada 

pada pernyataan No. 4 dimana konsumen merasa Baraya Travel lebih baik 

dibanding Travel service yang lainnya. 

4. Masalah ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pada pengaruh kebijakan harga 

dan kualitas pelayanan terdapat masalah yang di Baraya Travel seperti kondisi 
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mobil yang rusak, tidak tertibnya jadwal keberangkatan serta keramahan 

karyawan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 
memberikan saran dan masukan yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan 
bagi kemajuan Baraya Travel di masa yang akan datang, diantaranya : 

1. Pihak manajemen Baraya Travel sebaiknya melakukan survey ulang 
tentang manfaat yang didapat oleh konsumen sebelum dan sesudah 
menggunakan jasa Baraya Travel seperti dibagikannya kuisioner agar 
pihak manajemen Baraya Travel tahu akan kebijakan penetapan harga 
yang telah ditetapkan oleh Baraya Travel sudah sesuai atau belum sesuai 
dengan yang di inginkan dan didapatkan oleh konsumen. 

2. Pihak manajemen Baraya Travel sebaiknya melakukan pelatihan kepada 
karyawan tentang bagaimana cara bersikap dan memperlakukan karyawan 
karena dalam sebuah bisnis jasa kualitas pelayanan adalah hal yang sangat 
diperhatikan oleh konsumen dan hal tersebut yang membedakan kualitas 
dari suatu perusahaan serta Kualitas pelayanan Baraya Travel harus lebih 
ditingkatkan lagi, karena dengan berjalannya waktu terdapat pesaing-
pesaing baru yang mempunyai kualitas pelayanan yang lebih baik. 
Peningkatan kualitas pada kondisi mobil dan peremajaan terhadap armada 
yang sudah lama dapat meningkatkan daya tarik konsumen atau niat beli 
konsumen. 

3. Pihak manajemen Baraya Travel sebaiknya lebih sering lagi melakukan 
evaluasi kepada konsumen sesudah menggunakan jasa Baraya Travel. Hal 
ini dilakukan agar perusahaan mengetahui tingkat kepuasaan konsumen 
dari jasa yang telah diberikan oleh Baraya Travel. Dan agar dapat 
mengetahui sejauh manakah tingkat perbandingan Baraya Travel dengan 
perusahaan sejenis lainnya. 

4. Pihak manajemen Baraya Travel sebaiknya melakukan pengecekan 
berkala kendaraan, peremajaan kendaraan serta membuat pelatihan bagi 
karyawan agar mampu lebih baik dalam melakukan pelayanan bagi 
konsumen. 


