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BAB U 

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahaean pada bab IV, dan in-

formasi yang diperoleh dari konsumen, dapat disimpulkan- 

bahua timbulnya masalah yang dihadapi perusahaan ada-

lah akibat dari kurangnya pemahaman atas perubahan pada 

perilaku konsumen yang terjadi selama ini. Bila perusaha 

an dapat mengetahui sebab dari masalah yang dihadapi pe-

rusahaan yaitu berupa meningkatnya pemesan taksi yang ti 

dak dapat dilayani maka perusahaan dapat menentukan usa- 

ha- usaha perbaikan yang berguna.

Usaha- usaha perbaikan yang dimaksud di atas, - 

dapat berupa evaluasi program pemasaran yang telah dilak^ 

sanakan berdasarkan input yang diperoleh dari konsumen 

nya. Untuk itulah penulis mengadakan pengamatan dan 

uauancara langsung terhadap konsumen pemakai jasa taksi 

umumnya maupun konsumen taksi Plerpati pada khususnya. In 

formasi yang diperoleh dari penggalian data tersebut te 

lah penulis bahas pada bab IV yang mana telah menghasil^ 

kan beberapa kesimpulan yang mendukung hipotesa kerja 

yang telah diajukan. Kesimpulan- kesimpulan tersebut a- 

dalah sebagai berikut :
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a, ualaupun Taksi fflerpati merupakan perusahaan jasa per-

taksian yang terakhir rnuncul namun menempati urutan - 

kedua dalam hal jumlah armada yang7dioperasikan, sat^ 

lah taksi Zebra,

b, Situasi pembelian terhadap jasa taksi mengarah pada - 

brand loyalty. Namun demikian, apabila konsumen mene- 

mui kegagalan dalam pemesanan taksi akan mencoba ber£ 

lih ke merk lain yang segera datang bila diperlukan , 

Resiko yang yang terjadi bila salah pilih tidaklah be 

sar karena merk- merk yang ada di pasaran mempunyai - 

atribut yang hampir sama, Untuk memilih taksi dari * 

merk apa yang akan digunakan, konsumen mengandalkan - 

pengetahuan yang telah dikumpulkan tentang taksi yang 

bersangkutao.Sehi.igoa keputusan tentang merk, atribut 

yang dipentinykan, cara pembelian dan uaktu pembelian 

dilakukan pada saat pertama akan mengkonsumsi, Untuk 

pembelian belanjutnya, hanya beberapa hal yang masih 

harus dipertimbangKan seperti keputusan tentang uaktu 

pembelian.

c, Pada umumnyu penumpang taksi berasal dari golongan 

pendapatan tinggi dan sedang. Hal ini. disebabkan har-

ga yang dibayarkon sebagai imbalan jasa taksi yang d_i 

berikan, relatif cukup tinggi dari angkutan sejenis , 

menjadikan golongan pendapatan ini mampu untuk meng - 

konsumsinya secara kontinyu.
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d. Sebagian besar responden menyatakan bahua mengkosumsi

jasa taksi karena menginginkan mengendarai angkutan - 

yang dapat memberikan keamanan dan 'kenyamanan. Disam- 

ping itu, atribut yany dituntut oieh konsumen agar 

merk tertentu dipilih yaitu, mudah mendapatkan bila 

diperlukanj pelayanan yany baik, ongkos yang uajar,je

nis sedan yang digunakan, dan uarna mobil.

e. Tingkat konsumsi responden terhadap jasa taksi dipe -

ngaruhi oleh tingkat pendapatan responden, sumber in-

formasi dan penilaian responden terhadap usaha pemasa^ 

ran yang dilakukan. Mdanya perbedaan keperluan dan 

uaktu penggunaan taksi mendorong responden untuk mencj 

gunakan taksi pada tingkat konsumsi tertentu. Sebalik 

nya, tingkat konsumsi tidak dipengaruhj. oleh banyak - 

sedikitnya jumlah anggota keluarga yany dimiliki res- 

porjden. Hal ini berlaku untuk responden taksi Merpati,

f. Ada dua hal yang mempengaruhi peningkatan pemesanan - 

taksi yang t^idak dapat terlayani ini. Yang pertama , 

sumber informasi yang berperan mengenalkan responden, 

pada taksi Merpati, terutama sumber informasi yang 

membangun persepsi tertentu yang daput mey«.kinkan se-

belum memperoloh pengalaman dengan mencoba sendiri. 

Informasi yantj disampaikan sesuai dengan puas atau ti 

dak puas terhadap kosumsi subelumnya. Yang kedua, pi-

lihan uaktu yany sama penggunaan pada hari libur. Pa-
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da hari libur pengyunaan terkonsentrasi pada sore dan 

malam hari.

g, Tingkat konsumsi responden taksi Nerpati cukup tinggi 

dimena responden yang sering mengyunakan adalah sepa- 

ruh dari jumlah responden dengan tingkat konsumsi sama 

pada pengguna taksi secara keseluruhan. Hal ini menun- 

jukkan bahua konsumen taksi mempunyai tanggapan posi - 

tif terhadap taksi Merpati ualaupun dalam pelaksanaan- 

kegiatan pemasarannya masih dijumpai usaha yang kurang 

maksiroal yaitu dalam hal pendistribusian dan jumlah ar 

made yang dioperasikan. Namun demikian, masih terdapat 

kesempatan bagi perusahaan untuk lebih memanfaatkan ke 

dudukannya diantara pesaing-pesaingnya dengan meninjau 

kembali program pemasaran yang telah dilaksanakan guna 
«

penyempurnaan strategi pemasarannya.

2, Saran

Dalam rangka penetrasi pasar yaitu penjualan se- 

makin besar pada kelompok pembeli sasaran, perusahaan da-

pat meninjau kembali program pemasaran yang ada dengan be 

berapa gagasan baru yaitu :

a. Dalam hal armada taksi fterpati kurang cepat dalam men^ 

mui konsumennya, hendaknya PT Merpati Uahana Taxi per- 

lu menata kembali jaringan-jaringan yang berkaitan de-

ngan penyebaran armada taksi dengan maksud memaksimal- 

kan kegiatan pendistribusian taksi, seperti :
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- menambah jumlah pangkalan-pangkalan taksi. Pangka- 

lan-pangkalan yang baru bisa ditempatkan di uila- 

yah jelajah taksi Merpati. Dengan mendekat ke dae-

rah sasaran yaitu di daerah yang ditengarai banyak 

calon konsumen yang memesan taksi tetapi tidak da-

pat dilayani, diharapkan akan mempermudah mempero- 

leh taksi yang dimaksud. Dimanapun pemesanan terja

di akan dipenuhi secara cepat.

- menata kembali sistim komunikasi antara pemesan , 

operator dan pengemudi yaitu dengan pengoperasian- 

komputer yang akan membantu kerja operator dalam 

mengatur lalu lintas informasi dari dan ke pusat 

pengendali di home base. Karena selama ini pengatu 

ran lalu lintas informasi masih dilakukan secara 

manual•

- pengaturan kembali unit-unit taksi yang menempati 

pangkalan dan unit-unit taksi yang berkeliling. P£ 

ngaturan ini berguna untuk memperkecil unit- unit 

taksi yang "idle". Unit-unit taksi tersebut tidak 

dapat melayani penumpang karena pengaturan skedul 

yang kurang tepat.

b. Hendaknya perusahaan menggunakan media periklanan un-

tuk menambah alternatif sumber informasi bagi konsu-

men. Selain dapat mengenalkan kepada khalayak yang be 

lum menyetahui, media ini dapat juga untuk memperkuat 

persepsi konsumen terhadap taksi Merpati.
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Media yang dipilih hendaknya meoia cetak yang dibaca 

oleh sebagian besar konsumen taksi Merpati, seperti 

yang telah diketahui'berdasarkan penelitian konsumen 

taksi Merpati adalah dari golongan menengah ke atas. 

Demikian ini dimaksudkan agar upaya perusahaan untuk 

menampilkan informasi tentang perusahaan dapat menge 

nai sasaran yang dituju,

Isi iklan yang ditampilkan hendaknya berisi pesan

yang menonjolkan kelebihan yang sudah dirasakan kon-

sumen. Dengan iklan, perusahaan bisa memberikan in- 

formasi langsung kepada konsumen yang memberitahukan 

keadean sebenarnya sehingga konsumen tidak terperanjj 

kap pada informasi yang salah yang diberikan oleh 

sumber informasi personal.

Apabila semua saran pada point a, b, c, dan d belum 

dapat mengatasi permasalahan yang ada, penulis menga 

jukan saran tambahan yaitu hendaknya perusahaan - me?* 

nambah jumlah armada yang dioperasikan yang disesua^ 

kan dengan peningkatan pemesanan yang terjadi.
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