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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN  

A. Ketepatan waktu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa transportasi ojek online 

(Go-Jek).  Ketepatan waktu sangat berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan dalam menggunakan jasa transportasi ojek online.  Dengan 

karakteristik tepat waktu dalam penjemputan maupun penghantaran 

pelanggan ke tempat tujuan. 

B. Harga memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan dalam menggunakan jasa transportasi ojek online (Go-Jek).  

Harga memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan pelanggan dalam 

menggunakan ojek online (go-jek).  Karna semakin tinggi harga yang 

ditentukan oleh pihak gojek maka semakin rendah kepuasan pelanggan 

menggunakan jasa transportasi ojek online. 

C. Media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada jasa transportasi ojek online (go-jek).  Media sosial sangat 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam penggunaan 

pemesanan/pengorderan ojek online, pengiriman paket, pemesanan go 

food, dll karena dari media sosial pelanggan bisa tau dan update dengan 

informasi termasuk tentang go-jek. 

D. Nilai        (22,841) >        (2,706) dengan sig sebesar (0,000) < 0,05.  

Artinya ketepatan waktu, harga, dan media sosial memiliki pengaruh 
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secara simultan terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa 

transportasi ojek online (Go-Jek). 

E. nilai R sebesar 0,645 atau sebesar 64,5% berarti terdapat hubungan antara 

ketepatan waktu, harga, media sosial sebessar 65,5%.  Sementara nilai R 

square sebesar 0,416 atau 41,6% berarti ketepatan waktu, harga, media 

sosial dapat mempengeharuhi kepuasan pelanggan dalam menggunakan 

jasa transportasi ojek Online Go-jek sebesar 41,6% dan sisanya 58,4 % di 

jelaskan oleh variabel lain yang tidak ditelti. 

2. Saran 

A. Go-jek harus lebih meningkatkan ketepatan waktu baik itu dalam 

penjemputan maupun dalam penghantaran penumpang/paket agar 

memberikan persepsi positif sehingga pelanggan akan melakukan 

pemesenan ojek online (go-jek) kembali. 

B. Go-jek sebaiknya lebih  menyseusaikan harga dari jasa transportasi ojek 

online lainnya seperti Grab,Uber, agar tetap lebih dipilih oleh pelanggan. 

C. Go-jek sebaiknya lebih sering memberikan promo dan diskon kepada 

pelanggan melalui media sosial agar pelanggan tetap menggunakan go-jek 

di bandingkan jasa transaportasi ojek online lainnya seperti grab,uber dll. 

D. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah variabel 

independent lainnya dengan agar dapat lebih melengkapi penelitian ini 

karena masih ada variabel-variabel independent lain di luar penelitian ini 

yang mungkin bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

 


