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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan data yang telah di bahas pada bab III dan 

analisa data bab IV, maka pada bab V ini akan dijelaskan tentang 

kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan di 

Patent Ikasatya Tour & Travel. Diharapkan dengan adanya 

kesimpulan dan saran ini dapat memberi masukkan dan berbagai 

macam kegunaan dalam membangun perusahaan Travel Agency 

terhadap pembaca maupun berguna bagi perusahaan di Patent 

ikasatya Tour & Travel didalam menjalankan bisnisnya.  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisa dan data yang telah diperoleh 

penulis dari observasi dan wawancara, penulis menarik 

kesimpulan bahwa : 

a. Strategi pemasaran yang dilakukan Patent Ikasatya 

Tour & Travel dalam mempromosikan produknya 

sudah sesuai dengan variabel – variabel strategi 

pemasaran yang harus dilakukan oleh Travel 

Agency dalam menghadapi persaingan dengan 

Travel Agency lainnya. Terdapat beberapa 

komponen sepert : people, product, promosi, price, 

dan place. 
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b. Dalam meningkatkan persaingan dengan Travel 

Agency lainnya  berbagai komponen diatas, dari 

analisa terlihat bahwa masih kurang maksimal di 

komponen produk, place dan promosi. Dimana 

Patent Ikasatya Tour & Travel belum secara 

khusus mempromosikan usahanya sehingga target 

pasar yang dituju belum tercapai dengan 

maksimal, dengan sekian banyak dosen – dosen 

dan pegawai UKSW belum semuanya 

menggunakan jasa yang disediakan oleh Patent 

Ikasatya Tour & Travel. Selain itu produk yang 

disediakan juga belum menjangkau keinginan 

konsumen, dimana Patent Ikasatya baru sebatas 

menjual tiket pesawat, travel, paket tour dan hotel 

voucher. Dan letak kantor yang masih jadi satu 

dengan bangunan kantor Ikatan Alumni Ikasatya. 

c. Kurangnya tenaga kerja yang ada di Patent 

Ikasatya Tour & Travel sehingga menghambat 

pelayanan kepada konsumen sekaligus di segi 

promosi. 

d. Kurangnya dana sehingga kurang luasnya tempat 

dan menghambat melakukan strategi promosi yang 

lebih baik untuk meningkatkan persaingan dengan 

Travel Agency lainnya. 
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5.2 Saran  

Penulis meras perlu memberikan saran untuk 

meningkatkan persaingan Patent Ikasatya Tour & Travel 

dengan Travel Agency lainnya : 

a. Dibutukan penambahan dalam sektor modal dan 

finansial dengan cara mencari sponsor atau pihak – 

pihak yang dapat membantu dalam pendanaan 

Travel Agency 

b. Pemisahan kantor Patent Ikasatya Tour & Travel 

dengan kantor Ikasatya supaya konsumen juga 

merasa mudah dan tidak binggung saat datang ke 

kantor. 

c. Patent Ikasatya Tour & Travel sebaiknya mencari 

relasi yang bisa diajak kerja sama untuk 

menyediakan produk seperti tiket kereta api secara 

online. Dimana pihak – pihak tersebut dapat 

membantu dalam berbagai kebutuhan dari 

konsumen yang datang atau via sms di Patent 

Ikasatya Tour & Travel. 

d. Dibutuhkan tenaga kerja tambahan seperti 

penambahan staff ticketing untuk menangani 

kebutuhan konsumen dan penambahan sales dalam 

menjalankan promosi produk dan penanganan 

perjalanan wisata, serta struktur organisasi yang 
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lebih jelas supaya pembgian pekerjaan lebih 

terfokus dengan baik. 

e. Konsep strategi yang ada sebaiknya diterapkan 

oleh sebuah Travel Agency, supaya dapat menarik 

konsumen lebih banyak sehingga tujuan utama 

pemasaran dapat tercapai. 

f. Melakukan pertukaran informasi dengan 

konsumen agar dalam mempromosikan produk 

yang dirasakan kurang dapat lebih ditingkatkan, 

oleh karena itu perusahaan harus melakukan 

promosi pemasaran yang lebih gencar lagi 

misalnya melalui media massa, internet, promosi 

secara personal selling karena media tersebut 

sangat dekat dengan masyarakat sebagai 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 


