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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisis 

jalur antara dimensi sales promotion yaitu price-off, voucher, dan pemberian 

hadiah/reward terhadap brand switching (Studi pada pengguna layanan 

transportasi online di Indonesia) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran sales promotion transportasi online di Indonesia pada penelitian ini 

berada pada kategori baik, artinya kondisi sales promotion pada perusahaan 

transportasi online sudah menunjukkan kinerja yang baik. Sales promotion 

berdasarkan item pernyataan (indikator) menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

berada pada dimensi voucher. Sedangkan untuk dimensi dengan nilai terendah 

yaitu dimensi pemberian hadiah/reward. 

2. Gambaran brand switching transportasi online di Indonesia pada penelitian ini 

berada pada kategori baik. Brand switching berdasarkan item pernyataan 

(indikator) menunjukkan bahwa nilai tertinggi berada pada dimensi need. 

Sedangkan untuk dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi dissapoinment. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang bersifat empirik mengenai pengaruh sales 

promotion terhadap brand switching pada transportasi online di Indonesia 

secara simultan berpengaruh positif dengan hasil pengujian parsial sebagai 

berikut : 

a. Dalam penelitian ini, dimensi Price-off berpengaruh signifikan terhadap 

brand switching. Pengaruh langsung dimensi price-off berada pada posisi 

terendah, sedangkan pengaruh tidak langsung terbesar dimensi price-off 

terhadap brand switching yaitu melalui dimensi pemberian hadiah/reward.  

b. Dalam penelitian ini, dimensi voucher berpengaruh signifikan terhadap 

brand switching. Pengaruh langsung dimensi voucher berada pada posisi 

menengah sedangkan pengaruh tidak langsung terbesar dimensi voucher 

terhadap brand switching yaitu melalui dimensi pemberian hadiah/reward.  

c. Dalam penelitian ini, dimensi pemberian hadiah/reward berpengaruh 

signifikan terhadap brand switching. Pengaruh langsung dimensi 
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pemberian hadiah/reward berada pada posisi tertinggi sedangkan pengaruh 

tidak langsung terendah terhadap brand switching yaitu melalui dimensi 

price-off. 

 

1.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa hal 

mengenai pengaruh sales promotion terhadap brand switching pada layanan 

transportasi online, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi sales promotion yang memiliki 

kontribusi paling rendah adalah dimensi pemberian hadiah/reward. Maka 

penulis merekomendasikan kepada perusahaan untuk meningkatkan frekuensi 

pemberian hadiah/reward kepada pengguna layanan. Selain itu, hadiah/reward 

yang diberikan perusahaan harus lebih bervariasi dan dapat menarik 

konsumen agar konsumen tetap setia terhadap perusahaan dan tidak 

melakukan brand switching. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi brand switching yang memiliki 

kontribusi paling rendah adalah dimensi dissapoinment yang berarti pelanggan 

merasa kecewa dengan layanan yang diberikan perusahaan transportasi online. 

Maka penulis merekomendasikan kepada perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, dengan 

cara memberikan dan memperjelas standart operational procedure kepada 

driver, dan melatih atau menseleksi driver saat hendak bekerja di perusahaan 

transportasi online, karena masih banyak konsumen yang melakukan brand 

switching alasannya bukan karena perusahaan, tetapi lebih sering terjadi ketika 

berlangsungnya service yang diberikan kepada konsumen. 

3. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan dan parsial bahwa dimensi yang 

memiliki pengaruh paling rendah terhadap brand switching adalah dimensi 

price-off. Maka penulis merekomendasikan kepada perusahaan untuk 

meningkatkan promosi penjualan dalam segi potongan harga/price-off. 

Perusahaan transportasi online harus lebih sering memberikan price-off untuk 

mencegah terjadinya perilaku brand switching. 

 


