
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah di lakukan terhadap 

seluruh data yang di peroleh, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Citra Merek secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Konsumen. Hal ini dapat di buktikan dengan nilai thitung  lebih besar dari  

nilai ttabel yaitu 2,830  > 1,290  dengan tingkat signifikasi 0,006  maka 

hal ini berarti Citra merek pada Bus P.O New Shantika dapat 

memberikan kepuasan tersendiri bagi pengguna jasa transportasi dan 

juga memudahkan para pelanggan untuk mengingat nama atau merek 

yang di percayai oleh pelanggan. 

2. Kualitas Pelayanan secara parsial  berpengaruh positif terhadap 

kepuasan Konsumen. Hal ini dapat di buktikan dengan nilai thitung  lebih   

dari daripada ttabel yaitu 2,182 > 1,290 dengan tingkat signifikasi 0,032 

secara individual berpengaruh positif. Hal ini berarti bahwa Kualitas 

pelayanan yang di tawarkan oleh para pelanggan sangat memuaskan.   

3. Fasilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Konsumen. Hal ini dapat di buktikan dengan nilai thitung lebih besar dari  

nilai ttabel yaitu 5,002  > 1,290 dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini 

berarti pada Fasilitas Bus P.O New Shantika sangat baik dan 

memuaskan bagi para pelanggan.  

 



4. Dari hasil persamaan regresi Berganda, dapat di ketahui bahwa Citra 

Merek, Kualitas Pelayanan dan Fasilitas memberikan pengaruh positif 

terhadap Kepuasan Konsumen. 

5. Koefisien Determinasi ( R
2 

) sebesar 72,1% atau 72% yang 

menunjukkan bahwa Citra Merek ( X1 ), Kualitas Pelayanan ( X2 ), dan 

Fasilitas ( X3) mampu menjelaskan secara bersama – sama terhadap 

kepuasan konsumen pada P.O New Shantika di Jepara sebesar 72% 

sedangkan sisanya 28% di pengaruhi oleh faktor lain. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian yang telah saya lakukan selama ini, masih 

mempunyai banyak keterbatasan . Dengan adanya keterbatasan ini, maka di 

harapkan dapat di lakukan perbaikan pada penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen 

pada pengguna jasa transportasi P.O New Shantika di pengaruhi oleh 3 ( tiga 

) variabel bebas ( dependen ) yaitu sebesar 72,1%, artinya sisanya sebesar 

27,9% di pengaruhi oleh faktor – faktor lainnya yang tidak ikut serta dalam 

penelitian. Meskipun presentasenya cukup tinggi yaitu lebih dari 50% tetapi 

masih perlu di lakukan penelitian lebih mendalam dengan penambahan 

variabel baru dan indikator lain dalam penelitian selanjutnya supaya dapat 

memberikan gambaran secara luas dan lebih detail sebagaimana bentuk dari 

penyempurnaan penelitian. 

 

 



5.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan, maka di berikan 

beberapa saran yang di harapkan dapat meningkatkan kepuasan pada 

konsumen Bus P.O New Shantika Jepara. Adapun beberapa saran – saran 

yang di berikan  

1. Pihak manajemen Bus P.O New Shantika Jepara hendaknya 

meningkatkan Kualitas Pelayanan. berdasarkan dari hasil survey pada 

Kualitas Pelayanan pada pelanggan masih dalam kategori sedang. 

2. Pihak manajemen Bus P.O New Shantika hendaknya meningkatkan 

sosialisasi kepada para penumpang perihal pelarangan tempat untuk 

menunggu Bus yang telah di larang oleh pemerintah. 

3. Pihak manajemen Bus Shantika hendaknya meningkatkan 

pengembangan pada teknologi informasi sebagaimana bentuk dari 

mempermudah pelanggan dalam hal pembelian tiket secara online, 

informasi waktu keberangkatan dll. 

4. Pada penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel – 

variabel yang belum di teliti dalam penelitian ini. Dengan demikian 

diharapkan dalam proses penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti 

di harapkan bisa memperoleh hasil yang maksimal. 

 

 

 


