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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif 

dan verifikatif antara dua variabel yaitu customer value dan keputusan pembelian 

dengan teknik analisis data regresi berganda dapat disimpulkan bahwa: 

1. Customer value telah menjadi alat manajerial dengan pemahaman tentang 

pentingnya memberi nilai pelanggan, dalam pengembangan proses layanan. 

Nilai pelanggan telah digambarkan sebagai instrumen utama strategi 

kompetitif. Selain itu, nilai pelanggan berkaitan erat dengen pendekatan 

pemasaran yang berorietasi terhadap pelanggan. Industri usaha perjalanan 

wisata sangat penting untuk menentukan besar nilai pelanggan, karena 

dirasakan nilai sangat penting bagi pelanggan untuk kembali dan 

merekomendasikan layanan yang telah mereka rasakan kepada keluarga, 

teman, kerabat, dan lain-lain. Ada empat dimensi dalam variabel ini dengan 

mengadopsi teori menurut Sweeny dan Soutar (2012:790) yaitu : emotional 

value, functional value (price/value for money), functional value 

(performance/quality) dan social value.  

2. Keputusan pembelian wisatawan ke PT. Fres Indonesia Wsiata mendapatkan 

penilaian yang baik sesuai dengan garis kontinum. Keputusan pembelian 

menurut Kotler dan Keller (2016:187). Terdapat enam faktor yang analisis 

pada penelitian ini yaitu pemilihan produk, pemilihan merek, saluran 

reservasi, frekuensi pemesanan, waktu kunjungan dan metode pembayaran. 

Wisatawan melakukan pembelian dengan didasari beberapa pertimbangan, 

mulai dari destinasi itu sendiri, pemilihan merek, cara mendapatkan paket 

wisata, waktu berwisata dan metode pembayaran yang dilakukan. 

3. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan adanya pengaruh yang 

signifikan antara customer value yang terdiri dari  emotional value, functional 

value (price/value for money), functional value (performance/quality) dan 

social value terhadap keputusan pembelian paket wisata ke PT. Fres 

Indonesia Wisata. Salah satu dimensi yang memiliki nilai paling tinggi 
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terhadap keputusan pembelian adalah dimensi X2 yaitu dengan presentase 

sebesar 25,18%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa customer value PT. Fres Indonesia Wisata sebagai biro 

perjalanan wisata yang memiliki nilai positif yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut untuk pengembangan dan pemasaran PT. 

Fres Indonesia Wisata: 

1. Pada variabel X4 social value mendapatkan skor paling rendah. Hal ini tentu 

harus diperhatikan oleh perusahaan agar nilai sosial yang didapatkan oleh 

wisatawan selama berwisata. Adapun solusi yang diterapkan oleh perusahaan 

yaitu dengan mengadakan kegiatan fun games dalam setiap aktivitas wisata. 

Fun games bisa menciptakan nilai sosial bagi wisatawan. 

2. Indikator waktu beriwisata pada varibel Y yang mendapat persentase paling 

kecil adalah waktu berwisata saat weekday. Ada beberapa strategi yang 

dilakukan oleh persusahaan untuk mengantisipasi hall ini yaitu dengan cara 

memberikan promo buy 20 get 1. Semoga dengan promosi ini bisa 

meningkatkan jumlah pembelian paket wisata pada saat weekday. 

3. Variabel X2 mendapatkan persentase paling tinggi dan hal ini ditunjang oleh 

fasiliatas dan layanan yang diberikan oleh PT. Fres Indonesia Wisata. Untuk 

itu, perusahaan harus mempertahankan bahkan meningkatkan indikator ini 

karena merupakan faktor pendukung wisatawan untuk merasakan kepuasan 

dalam beriwisata. 

 


