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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

menyimpulkan bahwa: 

1. Bus Bandros memiliki kualitas yang baik di mata masyarakat. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian dengan dimensi tangible dan dimensi 

reliability. Pada dimensi tangible responden berpendapat bahwa tampilan  Bus 

Bandros menarik, kebersihan Bus Bandros, dari dimensi reliability responden 

berpendapat bahwa Bus Bandros layak beroperasi, dan dari dimensi assurance 

Bus Bandros dan Shelter memiliki tingkat keamanan yang aman. 

Bus Bandros juga sudah memiliki citra yang positif di mata masyarakat. Hal 

ini didukung oleh tanggapan responden untuk setiap dimensi personality dan 

reputation. Pada dimensi personality responden berpendapat bahwa dengan 

menggunakan Bus Bandros menunjukkan masyarakat tersebut Cinta Bandung 

dan termasuk yang kekinian. Selanjutnya dari dimensi reputation responden 

berpendapat bahwa Bus Bandros mencerminkan atau identik dengan Kota 

Bandung serta memiliki kepercayaan dari masyarakat. 

Masyarakat kurang berminat menaiki Bus Bandros disebabkan karena 

masyarakat kurang mendapat informasi yang banyak dari media sosial, teman, 

keluarga, dan kerabatnya. Ini artinya promosi yang dilakukan pihak pengelola 

Bus Bandros belum menyentuh lapisan masyarakat Kota Bandung. 

2. Kualitas jasa berkaitan erat dengan minat masyarakat untuk menaiki Bus 

Bandros. Hal ini didukung oleh menariknya Bus Bandros, kelayakan Bus 

Bandros dan tingkat keamanan di dalam Bus Bandros. 
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3. Citra Bus Bandros berkaitan erat dengan minat masyarakat untuk menaiki Bus 

Bandros. Hal ini didukung oleh tanggapan responden bahwa Bus Bandros 

identik dengan Kota Bandung dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap 

Bus Bandros. 

 

 

5.2.  Saran 

1. Melakukan promosi dengan membuat media sosial yang lebih interaktif,  

membuat website dan aplikasi digital Bus Bandros yang menyuguhkan 

informasi rute, tarif, keamanan, dan kenyamanan akan mempermudah 

masyarakat memperoleh informasi guna meningkatkan minat masyarakat Kota 

Bandung juga wisatawan lainnya untuk menaiki Bus Bandros.  

2. Melakukan studi kelayakan untuk membuat lokasi shelter baru dan 

meningkatkan fasilitas shelter Bus Bandros  seperti tempat duduk bagi 

masyarakat yang akan membeli tiket agar antrian tetap tertib akan 

memberikan keamanan dan kenyamanan yang juga berdampak baik guna  

menarik minat masyarakat Kota Bandung dan wisatawan lainnya untuk 

menaiki Bus Bandros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


