
5.1 Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari basil analisa dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan mengenai hal-hal yang berhubungan antara karakteristik 

responden dengan atribut jasa terhadap keputusan menggunakan jasa 

transportasi PO. Safari Dharma Raya Temanggung sebagai berikut : 

1. Dari basil analisa diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

atribut jasa yaitu pelayanan, kenyamanan dan harga yang ditawarkan 

pada PO. Safari Dharma Raya Temanggung dengan karakteristik 

responden, yaitu usia, pendidikan, pekeijaan dan penghasilan. 

Sedangkan yang tidak ada pengaruh yang signifikan antara atribut jasa 

yang ditawarkan pada PO. Safari Dharma Raya Temanggung dengan 

karakteristik responden, yaitu : 

a). Jenis kelamin dengan pelayanan, kenyamanan, keselamatan dan 

harga 

b). Usia, pendidikan dan pekeijaan terhadap keselamatan 

c). Penghasilan terhadap pelayanan dan keselamatan. 



123 

2. Dari basil analisa dapat diketahui derajat pengaruh antara atribut P.O. 

Safari Dharma Raya Temanggung dengan karakteristik responden yaitu : 

a). Terdapat pengaruh yang cukup erat antara karakteristik responden 

yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekeijaan dan penghasilan 

terhadap atribut pelayanan. 

b). Terdapat pengaruh yang cukup erat antara jenis kelamin dan 

pendidikan terhadap atribut kenyamanan. Sedangkan untuk usia, 

pekeijaan dan penghasilan terdapat pengaruh yang erat terhadap 

atribut kenyamanan. 

c). Terdapat pengaruh yang cukup erat antara karakteristi responden 

yaitu usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan terhadap atribut 

keselamatan. 

d) .. Terdapat pengaruh yang erat antara karakteristik responden yaitu 

usia, pendidikan, pekeijaan dan pengahasilan terhadap atribut 

harga. 

3. Dengan menggunakan bobot timbangan ( Analisa sikap Fishbein ) dapat 

ditarik kesimpulan urutan sikap konsumen terhadap atribut PO. Safari 

Dharma Raya Temanggung dari yang paling dominan sampai yang 

terakhir,yaitu: 

a) Keselamatan dengan bobot nilai 1230,70 

b) Kenyamanan dengan bobot nilai 1107,68 

c) Pelayanan dengan bobot nilai 936,70 

d) Harga dengan bobot nilai 734,06 
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5.2 Saran-Saran 

Berdasarkan pengamatan selama mengadakan penelitian analisis 

dari penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis mencoba memberi 

saran-saran yang mungkin brguna bagi perkembangan dan kemajuan 

perusahaan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

I. Dilihat dari basil analisis dan kesimpulan, terlihat bahwa atribut 

keselamatan menjadi pilihan utama konsumen untuk menggunakan jasa 

transportasi pada PO. Safari Dharma Raya Temanggung, oleh karena itu 

perlu diadakan peningkatan-peningkatan pada beberapa bagian tertentu 

seperti : diadakan pemeriksaan sebelum berangkat dan peningkatan 

kualitas supir yang bertanggung jawab terhadap keselamatan 

penumpang. 

2. Terhadap atribut pelayanan dan kenyamanan, PO. Safari Dharma Raya 

Temanggung telah berusaha untuk memberikan yang terbaik, hal ini 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kepuasan konsumen tetap 

tetjaga. 

3. Hasil dari observasi dapat diketahui bahwa atribut harga yang ditetapkan 

oleh PO. Safari Dharma Raya Temanggung cukup mahal dibandingkan 

dengan perusahaan jasa transportasi lainnya, sehingga banyak konsumen 

yang merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan. Hal ini dapat 

diatasi dengan memberikan fasilitas yang terbaik yang dimiliki oleh PO. 

Safari Dharma Raya Temanggung seperti pelayanan, kenyamanan dan 

keselamatan pada saat menggunakan jasa transportasi tersebut. Apabila 
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hal tersebut dapat dipenuhi maka harga yang ditetapkan akan dirasakan 

sesuai dengan fasilitas yang diperoleh konsumen sehingga mereka 

merasa puas pada saat menggunakan jasa transportasi pada PO. Safari 

Dharma Raya Temanggung. 




