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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab 

sebelumnya (bab IV). Maka, dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa 

hal, diantaranya : 

5.1.1 Pengaruh citra merek terhadap keputusan penggunaan. 

Dapat dilihat nilai t hitung pada variabel citra merek (X1) lebih 

besar dari nilai t tabel dan nilai signifikan dari variabel citra merek lebih 

kecil sehingga Ho ditolakdan Ha diterima, maka dapat dinyatakan ada 

pengaruh signifikan variabel citra merek terhadap keputusan 

penggunaan. 

Dapat dilihatnilai t hitung pada variabel. Artinya pengaruh citra 

merek berpengaruh dan siginifikan pada keputusan penggunaan taksi 

blue bird. 

5.1.2 Pengaruh harga terhadap keputusan penggunaan. 

Dapat dilihat nilai t hitung pada variabel harga(X2) lebih besar 

dari nilai t tabel dan nilai signifikan dari variabel harga lebih 

kecilsehingga Ho diterimadan Ha ditolak. Sehingga  dapat disimpulkan 

bahwa variabel harga terhadap keputusan penggunaan berpengaruh  

signifikan terhadap konsumen taksi blue bird. 
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5.1.3 Pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan. 

Dapat dilihat nilai t hitung pada variabel kualitas layanan(X3) 

lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikan dari variabel kualitas 

layanan lebih kecil sehingga Ho ditolakdan Ha diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan terhadap keputusan 

penggunaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan 

taksi blue bird. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti bermaksud 

memberikan beberapa masukkan kepada berbagai pihak yang akan 

menggunakan hasil penelitian ini di masa mendatang. Beberapa masukan ini 

diantaranya: 

5.2.1 Bagi perusahaan  

1. Dilakukannya promosi dengan cara yang unik seperti iklan ditelevisi  

atau beberapa media lainnya, dengan tema parody dan yang kreatif, 

karena dengan cara itu banyak brand-brand diindonesia yang 

berhasil seperti buka lapak, dan partai perindo yang dimana 

melakukan iklan dengan lagu yang membuat masyarakat mudah 

mengingat akan lagu perindo. 

2. Blue bird seharusnya melakukan survey harga sebelum menentukan 

tarif yang di berlakukan untuk perusahaan, agar terlihat kompetitif 

dan tidak terpaut jauh dengan para pesaingnya. 
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3. Sebaiknya bagi perusahaan lebih mengontrol para driver 

agarberpenampilan rapih yang bertujuan untuk menunjukan rasa 

kepuasankonsumen dari segi kerapihan driver blue bird. 

4. Sebaiknya para driver harus lebih merawat kendaraannya agar tidak  

pernah mogok, yang menyebabkan konsumen merasa kurang puas, 

dan beralih ketaksi lain. 

5.2.2 Bagi penelitan selanjutnya. 

Sehubungan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam 

melakukan penelitian, dan untuk para peneliti selanjutnya agar lebih 

maksimal dan prosesnya, dan juga untuk menggunakan variabel 

variabel lain di luar variabel yang saya gunakan, seperti lokasi, 

teknologi, dan sebagainya agar lengkapnya sebuah penelitian dengan 

objek perusahaan ini, dan membantu dunia penelitian untuk menjadi 

bahan refrensi yang lebih lengkap dari pada yang sudah ada dan juga 

untuk pengolahan data untuk mencoba alat hitung yang berbeda seperti 

PLS, AMOS, dan LISREL. 
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