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• Faktor Promosi (X1) = 0.239 berpengaruh secara signifikan tehadap 

pertambahan jumlah loyalitas konsumen. 

• Faktor Pelayanan & Fasilitas (X2) = 0.131 berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertambahan jumlah loyalitas konsumen. 

• Faktor Harga (X3) = 0.349 berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertambahan jumlah loyalitas konsumen.  

4. Tingkat koefisien korelasi antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) adalah 

sebesar 84.2% dan nilai variansi Y yang disebabkan oleh X adalah sebesar 71.0% 

sedangkan 29% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. 

 

6.2 SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini sebaiknya perusahaan 

melakukan perbaikan kegiatan pemasaran yang berhubungan harga misalnya antara lain: 

• Memberikan potongan harga jika melakukan pembelian kolektif atau diskon khusus 

pelajar atau mahasiswa, atau hari-hari tertentu. 

• Voucher perjalanan, dapat dilakukan dengan mengadakan kuis berhadiah secara online 

(interaktif) dengan hadiah memberikan voucher perjalanan. Kegiatan ini selain dapat 

berkomunikasi dengan masyarakat secara interaktif juga membuat masyarakat mencoba 

untuk menggunakan produk tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakan semua 

kelebihan dari bis primajasa secara langsung. 

• Mengadakan acara mudik gratis, acara kegiatan seperti mudik bersama ini sebenarnya 

sudah sering dilakukan oleh banyak perusahaan kendaraan seperti perusahaan motor. 

• Undian berhadiah, hadiahnya tentu saja berupa kesempatan untuk menikmati bis 

Primajasa secara cuma-cuma hal ini membuat konsumen bersemangat akan produk, dan 

terkadang tidak segan-segan untuk memberi tahu teman atau saudara mereka yang tentu 

saja menguntungkan bagi perusahaan. 
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