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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Hipotesis yang menyatakan bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pengunjung pada Taman Wisata Lembah Hijau di Bandar Lampung 

dapat diterima. Hal ini didasarkan pada nilai signifikansi uji F sebesar 0.01. 

2. Pengaruh terbesar terdapat pada variable orang yaitu sebesar 31,7% dan 

pengaruh variabel lainnya sebagai berikut: 

1.Pengaruh produk sebesar 27,5% 

2.Pengaruh harga sebesar 31,4% 

3.Pengaruh tempat sebesar 21,0% 

4.Pengaruh promosi sebesar 28,7% 

5.Pengaruh tampilan fisik sebesar 26,6% 

6.Pengaruh proses sebesar 10,7% 

3. Hasil perhitungan deskriptif menyatakan Pengunjung Taman Wisata Lembah 

Hijau secara keseluruhan menyatakan puas. Skor rata-rata untuk masing-

masing variabel sebagai berikut: 

a. Variabel Product ( Produk ) konsumen merasa produknya sudah baik 

dengan rata-rata skor 4. 
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b. Variabel Price ( Harga ) konsumen merasa sudah sesusai dengan kualitas 

produk dengan rata-rata skor 4. 

c. Variabel Promotion ( Promosi ) konsumen merasa tepat dengan rata-rata   

skor 4. 

d. Variabel Place ( Tempat ) konsumen merasa baik dengan rata-rata skor 4. 

e. Variabel People ( Orang atau karyawan ) konsumen melayani dengan baik 

dengan rata-rata skor 4. 

f. Variabel Physical Evidance ( Tampilan fisik ) konsumen merasa nyaman  

dengan rata-rata skor 4. 

g. Variabel Process ( Proses ) konsumen merasa cepat dengan rata-rata skor 4. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan maka saran yang diajukan untuk Taman 

Wisata Lembah Hijau sebagai berikut: 

1. Taman Wisata Lembah Hijau perlu mempertahankan pelayanan yang telah 

dilakukan oleh karyawan. Hal-hal yang perlu dipertahankan adalah keramahan 

karyawan, komunikasi personal yang baik, kesediaan membantu serta 

karyawan Taman Wisata Lembah Hijau perlu menangani dengan cepat setiap 

keluhan pengunjung yang datang. 

2. Variabel yang perlu ditingkatkan adalah variabel proses. Pihak manajemen 

Taman Wisata Lembah Hijau perlu meningkatkan kemampuan karyawan 

dalam mempercepat proses pengunjung dalam mendapatkan tiket serta 
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mempercepat pengunjung masuk ke wahana permainan. Percepatan proses 

antrian dapat dilakukan dengan penambahan jumlah karyawan di setiap 

wahana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


