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ABSTRAK 
Playstore mencatat  rekor  dengan jumlah download aplikasi mencapai 19 miliar. 

Berdasarkan observasi ke beberapa ulasan aplikasi di Playstore, ternyata Playstore 
mengelompokkan komentar berdasarkan  rating, sehingga  sering ditemukan kesalahan, yaitu 

komentarnya bagus tetapi diberikan bintang 1 atau sebaliknya. Banyak pengguna yang 

memberikan komentar tetapi tidak sesuai dengan nilai rating yang diberikan. Penelitian ini 
menggunakan 3000 data, yang diambil dari 10 top aplikasi gratis terpopuler yaitu Tiktok, 

Youtube, Facebook, Grab, Shopee, Instagram, Mobile Legend, Hago, dan Webtoon, yang 

didownload menggunakan aplikasi WebHarvy. Penelitian ini bertujuan membuat sistem 

untuk menguji akurasi dari penerapan metode Modified K-Nearest Neighbor(MKNN) pada 
kasus klasifikasi komentar pada google playstore. Hasil akurasi terbaik dari penerapan 

metode MKNN pada kasus ini  adalah 81,33% dengan k=3 dan treshhold = 15 dan 

perbandingan data latih data uji 90:10 

Kata Kunci : Klasifikasi, Komentar, Modified K-nearest Neighbors(MKNN), Playstore 
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ABSTRACT 
 

Playstore set a record with app downloads reaching 19 billion. Based on observations to 
some application reviews in PlayStore, the playstore groups comments based on rating, so 

often found an error that is a good comment but given an one star or vice versa. Many users 

give comments that don't match with the rating. This research uses dataset of 3000 that taken 
from the top 10 most popular free applications namely Tiktok, Youtube, Facebook, Grab, 

Shopee, Instagram, Mobile Legend, Hago, and Webtoon, downloaded using the WebHarvy 

application. The purpose of  this research is create a system to test the accuracy of applying 

the Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) method in the case of comment classification on 
the Google Play Store). The best accuracy result from the applying of the MKNN method in 

this case is 81.33% with k= 3 and treshhold = 15 and  ratio of 90:10 

Key Word : Classification, Comments, Modified K-nearest Neighbors (MKNN), Playstore 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar  Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet yang cukup 

tinggi. Rata-rata setiap harinya masyarakat Indonesia menggunakan internet, terutama 

untuk mengakses media sosial dan membuka berbagai aplikasi. Indonesia memiliki 

250 juta penduduk dengan pengguna internetnya mencapai 63 juta orang yang dari 

angka tersebut 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial 

(kominfo, 2019). Dengan memanfaatkan perkembangan internet yang sangat pesat 

ini, para pengembang aplikasi semakin berlomba-lomba dalam mengembangkan dan 

menciptakan  berbagai macam aplikasi. 

Sebagai  salah  satu  tempat untuk mendownload berbagai  macam  aplikasi,  

playstore mencatat  rekor  dengan jumlah download aplikasi mencapai 19 

miliar.  Angka tersebut merupakan rekor baru untuk jumlah unduhan aplikasi 

terbanyak di Play Store,  bahkan melampaui rekor  yang  pernah  diraih  toko aplikasi 

iOS, Apple App Store (Kompas.Com). Dengan  menyediakan berbagai macam 

aplikasi tersebut membuat pengguna memiliki banyak pilihan untuk memilih aplikasi 

apa yang sedang populer atau direkomendasikan banyak orang. Mereka harus 

mengetahui fungsi dari aplikasi yang akan di-install, bagaimana pendapat pengguna 

lain terhadap aplikasi tersebut dan kemudian memutuskan men-download  atau tidak. 

Biasanya, ulasan dari pengguna tersebut berisi dua bagian, yaitu nilai rating dan 

komentar secara tekstual.  Nilai rating menunjukkan evaluasi keseluruhan 

pengalaman pengguna dengan skala angka, sedangkan  komentar tekstual lebih 

menunjukkan pengalaman pengguna yang lebih mendalam, karena biasanya dalam 

bentuk cerita(Ilmawan Budi & Winarko, 2015).  

Berdasarkan hasil observasi ke beberapa ulasan aplikasi di playstore, ternyata 

playstore mengelompokkan komentar berdasarkan  rating sehingga  sering ditemukan 

kesalahan, yaitu komentarnya bagus tetapi diberikan bintang 1 atau sebaliknya. 

https://jalantikus.com/tips/cara-akses-internet-yang-diblokir-dengan-google-proxy-server/
https://jalantikus.com/gokil/bukti-kebohongan-di-media-sosial/
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Kesalahan bintang dan komentar yang diberikan tersebut tidak mencerminkan 

kecocokan. Hasil observasi dapat dilihat pada  gambar berikut: 

: 

 

Gambar 1. 1 Contoh Komentar 

Pada gambar 1.1 diatas terlihat bahwa pengguna memberikan  komentar tetapi tidak 

sesuai dengan nilai rating yang diberikan  Hal ini merupakan  kesalahan  yang sering 

ditemukan pada tiap aplikasi di PlayStore  yang membuat pengguna lain kebingungan 

dalam memilih aplikasi yang tersedia di playstore. Selain berdampak pada pengguna 

aplikasi, hal tersebut juga berdampak kepada para pengembang aplikasi karena 

mengalami kesulitan dalam mencari tahu bagaimana cara meningkatkan kinerja 

aplikasinya.  Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem 

yang dapat  mengolah sejumlah komentar untuk memperoleh informasi. Sistem yang 

dibangun bertujuan untuk mengklasifiksikan komentar sesuai dengan rating-nya 

(Ilmawan Budi & Winarko, 2015). Dengan menggunakan metode yang tepat, analisa 

klasifikasi komentar dapat dijadikan sebuah parameter untuk lebih selektif memilih 

aplikasi yang tersedia di playstore serta memperbaiki kesalahan yang sering tejadi 

seperti pada gambar 1.1 tersebut. 
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Metode Modified K-Nearest Neighbor(MKNN) merupakan  metode 

pengembangan dan perbaikan dari metode K-Nearest Neighbor(KNN). Pada metode 

MKNN terdapat tahapan menambahkan proses validitas pada setiap dataset, 

selanjutnya dilakukkan pembobotan pada dataset yaitu pada perhitungan Weight 

Voting (Parvin Hamid, Alizadeh Hosein, & Behrouz Minaei, 2008). MKNN memiliki 

label kelas terhadap data pengujian berdasarkan K data latih yang di-validitas dan 

pembobotan dari masing-masing data latih. MKNN memiliki bobot dan validitas 

yang mampu mengatasi kelemahan dari klasifikasi menurut jarak terdekat(Parvin 

Hamid et al., 2008). Biasanya tingkat akurasi MKNN  terbukti lebih baik jika 

dibandingkan dengan metode KNN. Pada penelitian sebelumnya dataset Balancesc 

metode KNN mempunyai tingkat akurasi sebesar 80.69% sedangkan metode MKNN 

85.49%, begitu juga pada data set Monk 1 metode KNN memiliki tingkat akurasi 

84.49% sedangkan metode MKNN 87.81%  (Simanjuntak Halomoan, Mahmudy 

Firdaus, & Sutrisno, 2016). Beberapa penelitian tentang  klasifikasi teks dalam 

bahasa Indonesia seperti, Klasifikasi Dokumen Komentar Pada Situs Youtube dengan 

menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor(K-NN) dengan hasil yang didapatkan 

dari implementasi metode k-nn ini cukup baik dengan uji coba sebanyak 6 kali. Rata-

rata accuracy tertinggi adalah 0,806 dengan recall 0,848, precission 0,788 dan error 

rate 0,150. Sedangkan accuracy terendah adalah 0,669 dengan recall 0,88, precission 

0,177 dan error rate 0,331(Nugroho Aziz & Santoso Agus, 2016). Aplikasi Mobile 

untuk Analisis Sentimen pada Google Play dengan menerapkan metode Naive Bayes 

dengan hasil akurasi 83,87% dan hasil akurasi dengan metode SVM Linier classifier 

adalah sebesar 89,49%(Ilmawan Budi & Winarko, 2015). Pada penelitian selanjutnya 

dengan judul Analisa Sentimen Untuk Penilaian Pelayanan Situs Belanja Online 

menggunakan algoritma Naïve Bayes dengan hasil akurasinya sebesar 

93.33%(Artanti, Syukur, Prihandono, & Setiadi, 2018). Selanjutnya  pada penelitian 

menggunakan metode Modified K-Nearest Neighbor untuk Pengklasifikasian 

Dokumen Berbahasa Arab Menggunakan  K-Nearest Neighbor menghasilkan tingkat 

akurasi sebesar 94% (Agus, Hatta, & Mahyudin, 2017) 
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Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini akan menerapkan Metode 

Modified K-Nearest Neighbour untuk menganalisa kelas komentar  pada aplikasi di 

playstore. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan  rumusan masalah 

dari topik ini adalah : “Bagaimana menerapkan metode Modification K-nearest 

Neighbors dalam klasifikasi komentar pada aplikasi di Play Store?” 

1.3  Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data komentar dari 10 top aplikasi gratis terpopuler 

yaitu Tiktok, Youtube, Facebook, Grab, Shopee, Instagram, Mobile Legend, 

Hago, dan Webtoon 

2. Data yang digunakan adalah 600 komentar tiap bintang, sehingga total seluruh 

data adalah 3000 data komentar  

3. Klasifikasi terdiri dari 5 kelas, yaitu bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, 

dan bintang 5 

4. Data yang digunakan adalah komentar Bahasa Indonesia 

5. Data diambil dengan menggunakan aplikasi WebHarvy. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

1. Membuat sistem untuk menguji akurasi dari penerapan metode Modified K-

Nearest Neighbor(MKNN)  
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1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari 6 bab, antara 

lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang diteliti yakni Klasifikasi komentar  review pada  aplikasi 

di playstore dengan metode Modified K-Nearest Neighbor. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam proses penelitian Klasifikasi komentar  review pada  

aplikasi di playstore dengan metode Modified K-Nearest Neighbor 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi tentang analisa kebutuhan, melakukan perancangan 

terhadap desain yang dibutuhkan untuk merancang dan membangun 

sistem Klasifikasi komentar  review pada  aplikasi di playstore dengan 

metode Modified K-Nearest Neighbor 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi batasan implementasi, bentuk hasil dari sistem yang 

telah dirancang sebelumnya dan melakukan pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga 

berisi saran untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan sebuah cara yang bertujuan untuk mengelompokkan 

kumpulan data secara sistematika sesuai dengan kaidah dan aturan yang sudah 

ditetapkan(Sadli, Fajriana, Fuadi, Ermatita, & Pahendra, 2019). Dalam data mining, 

klasifikasi merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk mendefinisikan kelas 

dari sebuah objek yang belum diketahui kelasnya (Februariyanti & Zuliarso, 2012). 

2.2 Google PlayStore 

 

Gambar 2. 1 Google Play(Play  Store) 

  

Google Play adalah layanan konten digital milik Google berupa toko daring yang 

menyediakan produk-produk seperti musik/lagu, buku, aplikasi, permainan, 

ataupun pemutar media berbasis awan. Layanan ini dapat diakses melalui web 

maupun  aplikasi android (Play Store) (GooglePlay, 2017) 

2.3  Komentar 

Komentar merupakan bagaimana cara seseorang mengekspresikan pendapatnya. 

Ekspresi terkadang juga bisa menjadi masalah utama karena terdapat ekspresi yang 

berlebihan dan  hanya berfokus pada faktor kebencian yang tidak beralasan, ekspresi 

yang berfokus pada hal-hal kebencian dan tidak membangun. (Indra 

Gamayanto,Florentina Esti Nilawati,Suharnawi, 2017) 

Komentar  terbagi menjadi dua, yaitu: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Google
https://id.wikipedia.org/wiki/Daring
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutar_media
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi_awan
https://id.wikipedia.org/wiki/Android
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1. Komentar positif adalah komentar memuji bersifat baik dan tidak menyinggung 

perasaan orang lain. 

2. Komentar II-2rotocol adalah komentar yang berupa kritikan, ataupun kata – kata 

yg tidak benar dan tidak sopan (Brainly.co.id, 2015) 

2.4 Text Mining 

Text mining adalah proses untuk  mencari informasi didalam sebuah data yang 

tidak terstruktur. Penambangan data yang dilakukan ini bertujuan untuk mencari teks 

yang dianggap penting dan menghilangan teks yang tidak diperlukan. Text Mining 

juga dapat didefinisikan sebagai proses intensif pengetahuan dimana pengguna 

berinteraksi dengan kumpulan dokumen dari waktu ke waktu dengan menggunakan 

seperangkat alat analisis untuk mengekstraksi informasi yang berguna dari sumber 

data melalui identifikasi dan eksplorasi pola yang menarik (Ronen Feldman, James 

Sanger, 2009). 

Text mining juga merupakan  ragam dari data mining yang bertujuan untuk  

menemukan pola yang menarik dari sekumpulan data tekstual yang berjumlah besar 

(Bambang Kurniawan,Syahril Effendi,Opim Salim Sitompul, 2012). 

2.4.1 Text  Processing 

Tahapan  umum  dalam  text processing : 

1. Case Folding 

Case Folding merupakan  tahapan yang bertujuan untuk menjadikan semua teks 

menjadi huruf kecil atau huruf besar agar bentuknya seragam(Pradikdo & 

Ristyawan, 2018)  
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2. Case Cleaning 

Case Cleaning merupakan tahapan yang bertujuan untuk menghilangkan kata 

yang tidak diperlukan, seperti  menghapus tanda baca dan angka(Retnawiyati, 

Fatoni, & Negara, 2015) 

3. Normalisasi 

Pada tahapan ini merupakan proses untuk menyesuaikan semua kata gaul 

yang ada menjadi kata normal sesuai dengan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia(KBBI). Misalnya “tdk” menjadi “tidak” (WAHYU CANDRA 

INDHIARTA, 2017). 

4. Convert Negation 

Convert Negation adalah sebuah proses meubah sebuah kata yang bersifat 

negasi atau kebalikan arti dari kata tersebut. Contoh kata yang bersifat negasi 

adalah “tidak”, “jangan”, “tak”, “bukan”, dll (Wilianto, Pudjiantoro, & 

Umbara, 2017) 

5. Tokenizing 

Tokenisasi merupakan tahap pemotongan urutan karakter dan sebuah set 

dokumen berdasarkan tiap kata yang menyusunnya sehingga kalimat menjadi 

kata yang sesuai dengan kebutuhan sistem(Ling, Eka, & Bagus, 2014). 

6. Stemming 

Stemming merupakan tahapan dalam mengubah dan membuang semua token 

yang berimbuhan menjadi kata. Tujuan tahapan Stemming adalah untuk 

menghilangkan imbuhan pada awalan dan akhiran  shingga menjadi  token 

kata dasar yang sama. Stemming pada tahap ini menggunakan Algoritma 

ECS(Ling et al., 2014). 

7. Filtering 

Filtering merupakan tahap menyaring kata-kata penting dari hasil token. 

Tahap ini biasa menggunakan algoritma stoplist (membuang kata yang kurang 

penting) atau wordlist (menyimpan kata penting)(Pradikdo & Ristyawan, 

2018) 
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2.4.2 Text Transformation 

Text Transformation adalah proses mengubah atau  menggabungkan data dalam 

bentuk format yang sesuai agar dapat diproses kedalam bentuk data mining. Untuk 

tahapan Text Transformation dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

tahapan yang ada pada algoritma TF-IDF (Term frequency inverse documents 

frequency). Algoritma ini digunakan untuk menghitung bobot kata (term) pada 

dokumen. Algoritma ini menghilangkan setiap kata-kata yang tidak penting. Maka 

dari itu, sebelum melakukan pembobotan pada tahap ini, alangkah baiknya 

melakukan proses Stemming dan stopword(Rachmat & Lukito, 2016).  

Nilai IDF sebuah kata dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Idft = log
 

   
 ……………………………………………......…………(2.1) 

Keterangan : 

 N = jumlah dokumen yang berisi term (t) dan n  

Df = jumlah  kemunculan frekuensi term terhadap D. 

Algoritma yang digunakan untuk menghitung nilai W dari masing-masing tiap 

dokumen terhadap kata kunci yaitu sebagai berikut: 

Wdt = tfd,t . idft ........................……………………………………..(2.2)                 

Keterangan :  

d = Dokumen ke-d  

t = Term ke-t dari kata kunci  

tf = Term frekuensi  

W = Bobot dokumen ke-d terhadap term ke-t  

2.4.3 Feature Selection 

Feature selection merupakan tahapan dalam pemilihan ciri dari sebuah teks. 

Features selection bertujuan untuk mengefisienkan proses klasifikasi dengan cara 
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mengurangi jumlah fitur yang sudah diboboti sehingga analisis yang dilakukan 

menjadi lebih sedikit(Rachmat & Lukito, 2016) 

2.4.4 Pattern Discovery 

Pattern discovery adalah tahap penemuan pola untuk pengetahuan dari 

keseluruhan teks, pada tahap ini terdapat dua teks pembelajaran yaitu Unsupervised 

dan Supervised Learning. Perbedaan antara Unsupervised dan Supervised Learning 

adalah pada Unsupervised tidak terdapat label kelas pada data latih, data latih 

dikelompokkan berdasarkan  keluaran dari fungsi sedangkan Supervised terdapat 

label kelas pada data latih dan data baru diklasifikasikan berdasarkan data latih(Nissa, 

Asror, & W, 2017) 

2.4.4.1 Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) 

Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) merupakan pengembangan dan 

perbaikan dari metode K-Nearest Neighbor (KNN) yang  memiliki tujuan untuk 

mengatasi masalah dalam tingkat akurasi yang rendah pada metode K-Nearest 

Neighbor (KNN). Pengembangan dilakukan dilakukan dengan menambahkan 

modifikasi validitas pada setiap dataset yang kemudian diklasifikasikan dengan 

melakukan pembobotan pada setiap dataset dengan menggunakan nilai validitas 

sebagai II-5rotoc perkalian(Parvin Hamid et al., 2008). 

Tahapan algortima Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) adalah sebagai 

berikut(Budiarti Novita, Hidayat, & Afrianto, 2018): 

1. Melakukan Perhitungan jarak antara dua titik yaitu titik pada data training (x) 

dan titik  Pada data testing (y) menggunakan Rumus Euclidean, seperti yang 

ditunjukan pada persamaan 2.3: 

d(x,y) = √∑            
 

2
…………………………………(2.3) 

Keterangan : 

d = jarak antara titik pada data training x dan titik dari data testing y 

yang akan diklasifikasikan, dimana x=x1, x2,…….., xi dan y=y1, 

y2, ……., yi  

I = Presentasi nilai atribut  
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n = Dimensi atribut 

2. Validitas Data Latih 

Validitas digunakan dalam menghitung jumlah titik pada seluruh data latih, 

tetangga terdekat pada setiap data akan berpengaruh pada validitas data. 

Berikut adalah persamaan 2.5: 

Validitas(x) = 
 

 
∑    

 s(lbl(x),lbl(Ni(x))……………………………….(2.4) 

Keterangan  : 

K  = Jumlah dari titik terdekat  

Lbl(x)  = Kelas x  

Ni(x)  = Label kelas titik terdekat x  

S  =Untuk menghitung kesamaan titik x dan data ke-I dari tetangga terdekat 

Berikut adalah Persamaan titik s 2.6:    

        {
    

    
 …………………………………………………..(2.5) 

keterangan : 

a = kelas a pada data latih  

b = kelas selain a pada data latih         

3. Weight Voting 

Weight Voting merupakan proses utama dalam perhitungan metode MKNN.  

Persamaan Weight Voting adalah sebagai berikut 2.7:   

 

W= 
 

      
 …………………………………………………………………(2.6) 

Weight Voting ditentukan dengan menggunakan validitas dari data training  

dan dikalikan dengan weight berdasarkan jarak. Metode MKNN Weight 

Voting menghitung tiap tetangga, berikut adalah persamaan 2.8 :    

W(x)=validitas(x) x
 

      
 …………………………………………………(2.7) 

Keterangan  : 

W (x)  = Perhitungan Weight Voting Validitas  

(x)  = Nilai validitas  
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de  = Jarak Euclidean     

2.4.5 Evaluasi 

Evaluasi merupakan sebuah tahap klasifikasi yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat akurasi sistem dengan menggunakan metode confusion 

matrix. Confusion matrix adalah sebuah metode  yang  digunakan untuk 

perhitungan akurasi pada bidang data mining. Confusion matrix juga bisa 

dijadikan  sebagai alat untuk menganalisis seberapa baik classifier mengenali   

setiap kelas serta TP dan TN(Nugroho Aziz & Santoso Agus, 2016).  Rumus 

yang digunakan dalam mencari akurasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Confusion Matrix 

 Ya Tidak 

Ya TP FN 

Tidak FP TN 

Tidak P’ N’ 

 

Akurasi adalah jumlah persentase data yang diprediksi dengan benar. 

Persamaan perhitungan akurasi adalah sebagai berikut 2.9:     

Akurasi = 
       

             
 …………………………...……………………(2.8) 

keterangan  : 

TP = TP (true positivies) adalah jumlah data kelas positif yang 

diklasifikasikan positif 

TN = TN(true negativies) adalah jumlah data kelas II-7rotocol yang 

diklasifikasikan II-7rotocol 

FN = FN (false negativies) adalah jumlah data kelas II-7rotocol 

diklasifikasikan II-7rotocol 

FP = FP (false positivies) adalah jumlah data kelas positif diklasifikasikan 

positif. 
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2.5  Algoritma Enhanced Confix Stripping(ECS) 

Algoritma stemming kata pada Bahasa Indonesia dengan performa yang paling 

baik (memiliki jenis kesalahan stemming yang paling sedikit) adalah algoritma 

Enhanced Confix Stripping (ECS) Stemmer. 

Algoritma stemming ini diperkenalkan oleh Jelita Asian sebagai pengembangan 

dari algoritma Nazief dan Adriani pada tahun 1996. Algoritma ECS merupakan 

algoritma perbaikan dari algoritma stemming Confix Stripping (CS). Perbaikan yang 

dilakukan oleh stemming ECS adalah perbaikan beberapa aturan pada tabel acuan 

pemenggalan imbuhan(Tahitoe & Purwitasari, 2010) 

[DP+[DP + [DP+]]] Kata Dasar [[+DS][+PP][+P]] 

Keterangan : 

DP (Derivation Prefixes) : kumpulan awalan yang diberikan langsung pada      

kata dasar  

DS (Derivation Suffixes) : kumpulan akhiran yang ditambahkan langsung  

pada kata dasar  

PP (Possessive Pronoun) : kata ganti kepunyaan  

Particle       : partikel  

 

Algoritma Enhanched Confix Stripping ini mempunyai tahapan proses sebagai 

berikut  :   

1. Kata yang akan di stemming dicari terlebih dahulu pada kamus. Jika sudah 

ditemukan, berarti kata tersebut adalah kata dasar. Jika tidak ditemukan, maka 

lakukan lankah ke-2. 

2. Cek rule precedence. Apabila suatu kata memiliki pasangan awalan-akhiran 

“be-lah”, “be-an”, “me-i”, “di-i”, “pe-i”, atau “te-i” maka langkah stemming 

selanjutnya adalah (5, 3, 4, 6). Apabila kata tidak memiliki pasangan awalan- 

akhiran tersebut, langkah stemming berjalan normal (3,4, 5, 6).   

3. Hilangkan inflectional particle P (“-lah”, “-kah”, “-tah”, “-pun”) dan kata 

ganti kepunyaan atau possessive pronoun PP (“-ku”, “-mu”, “-nya”).   

4. Hilangkan Derivation Suffixes DS (“-i”, “-kan”, atau “-an”).   
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5. Hilangkan Derivational Prefixes DP {“di-”,“ke-”,“se-”,“me-”,“be-”,“pe”,“te-

”}.  

a. Identifikasikan tipe awalan dan hilangkan. Awalan ada dua tipe:  

1. Standar: “di-”, “ke-”, “se-” yang dapat langsung dihilangkan dari kata.  

2. Kompleks: “me-”, “be-”, “pe”, “te-” adalah tipe-tipe awalan yang dapat 

bermorfologi sesuai kata dasar yang mengikutinya.  

b. Cari kata yang telah dihilangkan awalannya ini di dalam kamus. Apabila tidak 

ditemukan, maka langkah 5 diulangi kembali. Apabila ditemukan, maka 

keseluruhan proses dihentikan.   

Jika semua gagal, maka masukan kata yang diuji pada algoritma ini dianggap 

sebagai kata dasar. 
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2.6 N-gram 

N-Gram adalah potongan n karakter dalam string tertentu atau potongan n 

kata dalam kalimat tertentu(Indriani, Muhammad, Suprianto, & Hadriansa, n.d.). 

Contoh kata teknik dalam N-Gram adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 Tabel N-gram 

Uni-gram T, Y, P, O 

Bi-gram  

 

_T, TY, YP, PO, O_ 

Tri-gram _TY, TYP, YPO, PO_, O__ 

Quad-gram _TYP, TYPO, YPO, PO__, O___ 

 

2.7Application Programming Interface (API) 

Application Programming Interface atau  biasa  dikenal dengan  API 

merupakan  metode yang biasa digunakan developer untuk mengintegrasikan 

dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara 

bersamaan. API terdiri dari berbagai elemen seperti function, protocols, dan 

tools . Terdapat berbagai jenis sistem API yang dapat digunakan, termasuk 

sistem operasi, library, dan web. Web API dalam diakses melalui 

II-1rotocol HTTP. Kelebihan lain dari metode ini menunjukkan betapa 

mudahnya menggunakan library yang sama dengan bahasa pemrograman 

yang berbeda(Sun, Xu, Li, Duan, & Lu, 2019)  
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2.8 Penelitian Terkait 

    Berikut ini beberapa penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam 

melakukan penelitian ini: 

Tabel 2. 3 Tabel Penelitian Terkait  

No 
Nama 

Penulis 
Judul Tahun Metode Hasil 

1. Fahrul Agus, 

Heliza 

Rahmania 

Hatta, 

Mahyudin 

Pengklasifikasian 

Dokumen 

Berbahasa Arab 

Menggunakan  K-

Nearest Neighbor 

2017 K-Nearest 

Neighbor 

(KNN) 

Dari hasil 

penelitian 

didapatkan 

tingkat akurasi 

tertinggi yaitu 

94% 

2. Muljono, 

Dian Putri 

Artanti , 

Abdul 

Syukur, Adi 

Prihandono, 

De Rosal I. 

Moses 

Setiadi5 

Analisa Sentimen 

Untuk Penilaian 

Pelayanan Situs 

Belanja Online 

Menggunakan 

Algoritma Naïve 

Bayes 

2018 Naïve Bayes Hasil akurasinya 

yaitu 93,33% 

3. Lutfi Budi 

Ilmawan, Edi 

Winarko 

Aplikasi Mobile 

untuk Analisis 

Sentimen  pada 

Google Play 

2015 Naïve Bayes 

dan Support 

Vector 

Machine 

Linier 

Hasil akurasi 

dari metod 

Naïve Bayes 

adalah 83,87%, 

sedangkan 

dengan SVM 

Linier adalah 

89,49% 

4. Ditia 

Yosmita 

Analisis Sentimen 

Online Review 

2018 Metode 

Support 

Hasil akurasinya 

adalah 91,95% 
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No 
Nama 

Penulis 
Judul Tahun Metode Hasil 

Praptiwi Pengguna  E-

Commerce 

Menggunakan 

Metode Support 

Vector Machine 

Dan Maximum 

Entropy 

Vector 

Machine 

Dan 

Maximum 

Entropy 

5. Siti 

Mutropin, 

Abidatul 

Izzah, Arrie 

Kurniawardh

ani 

Optimasi Teknik 

Klasifikasi 

Modified K 

Nearest Neighbor 

Menggunakan 

Algoritma 

Genetika 

2014 Genetic 

Modified 

K-nearest 

Neighbor(G

MKNN) 

Hasil akurasinya 

adalah 100% 

6. Tri 

Halomoan 

Simanjuntak, 

Wayah 

Firdaus 

Mahmudi, 

Sutrisno 

 Implementasi 

Modified K-

Nearest Neighbor 

Dengan 

Otomatisasi Nilai 

K Pada 

Pengklasifikasian 

Penyakit Tanaman 

Kedelai 

2017 Modified 

K-nearest 

Neighbor 

 Hasil akurasi 

tertinggi pada 

pengujian ini 

sebesar 100% 

dengan nilai k=1 

dan rata-rata 

akurasi dari 5 

percobaan 

sebesar 98,83%. 

7. Muhammad, 

Bambang 

Lareno 

Modified Nearest 

Neighbor Untuk 

Prediksi Curah 

Hujan 

2015 MKNN Akurasi terbaik 

yang hasilkan baru 

mecapai 70,47%. 

8. Fakihatin Implementasi 2017 MKNN Nilai akurasi 
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No 
Nama 

Penulis 
Judul Tahun Metode Hasil 

Wafiyah, 

Nurul 

Hidayat, 

Rizal Setya 

Perdana 

Algoritma 

Modified K-

Nearest Neighbor 

(MKNN) untuk 

Klasifikasi 

Penyakit Demam 

tertinggi 

didapatkan dari 

pengujian 

dengan 

komposisi 70 

data latih dan 63 

data uji dengan 

nilai akurasi 

97.21%.  

 

9. Anjelika 

Hutapea, M. 

Tanzil 

Furqon, 

Indriati 

 Penerapan 

Algoritme 

Modified K-

Nearest 

Neighbour Pada 

Pengklasifikasian 

Penyakit 

Kejiwaan 

Skizofrenia 

2018 MKNN Hasil dari 

pengujian 

pengaruh nilai K 

menghasilkan 

akurasi optimum 

senilai 37,045% 

pada nilai K=7 

dan K-Fold=10. 

Hasil dari 

pengujian 

pengaruh nilai 

K-Fold 

menghasilkan 

akurasi terbesar 

senilai 

28,4462% pada 

nilai K-Fold=5. 

10. Antonius Klasifikasi 2017 KNN Hasil dari 
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No 
Nama 

Penulis 
Judul Tahun Metode Hasil 

Rachmat 

Chrismanto, 

Yuan Lukito 

Komentar Spam 

Pada Instagram 

Berbahasa 

Indonesia 

Menggunakan K-

Nn 

penelitian ini 

menggunakan k 

tebaik 3 adalah: 

(1) untuk dataset 

tanpa stemming, 

rata-rata akurasi 

mencapai 

87.84% pada 

unbalanced 

dataset dan 

86.17% untuk 

balanced 

dataset, (2)  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan selama 

proses penelitian agar penelitian dapat tersusun dengan baik dan sistematis serta 

mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis 

dalam metode penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:  

Mulai

Identifikasi Masalah

Studi Pustaka

Pengumpulan Data

Analisa dan Perancangan

1. Analisa Kebutuhan Data

2. Analisa Proses Text Processing

3. Analisa Metode MKNN

4. Perancangan Database
5. Perancangan Interface

Implementasi dan Pengujian

Kesimpulan dan Saran

Selesai

 

Gambar 3. 1 Flowchart Metodologi penelitian 
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3.1 Identifikasi Masalah 

Tahap ini merupakan tahapan awal dari metodologi penelitian untuk 

menentukan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah serta tujuan 

dari penelitian ini.  

3.2 Studi Pustaka 

Pada tahap studi pustaka ini  dilakukan proses pengumpulan data dan 

informasi dari  berbagai referensi seperti jurnal-jurnal, artikel, buku yang 

berupa text book maupun e-book, media online dan referensi-referensi lainnya 

yang berhubungan dengan penelitian ini.  

3.3 Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data akan dilakukkan pengambilan komentar 

dan bintang dari ulasan yang di unggah pada setiap aplikasi di Playstore 

dengan menggunakan aplikasi WebHarvy. Proses pelabelan kelas dilakukan 

secara manual oleh validator dan terdapat 5 kelas yaitu bintang 1,2,3,4, dan 5. 

3.4 Analisa  

Pada tahap ini dilakukan proses analisa yang berhubungan dengan sistem 

yang akan dibangun. Terdapat tiga tahap dalam analisa yang akan dilakukkan 

pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

3.4.1 Analisa Kebutuhan Data 

Analisa kebutuhan data  merupakan tahapan menganalisa data komentar 

yang dikumpulkan dan kemudian akan digunakan pada penelitan ini. Analisa 

kebutuhan data akan membahas mengenai kategori data yang akan digunakan. 

3.4.2 Analisa Text Mining 

Analisa Text mining merupakan tahapan dalam mengolah data yang 

sudah didapatkan dan dikelompokkan berdasarkan kelasnya dengan tahapan 
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Text mining seperti Text preprocessing, Text Transformations, Feature 

Selection dan Pattern Discovery.  

1. Text preprocessing 

a. Case Folding 

Pada proses Case folding  data teks komentar akan di ubah setiap kata 

menjadi huruf kecil(lowercase) 

b. Cleaning 

Pada proses cleaning data teks komentar yang terdapat tanda baca, 

angka, simbol, dan karakter akan dihapus. 

c. Normalisasi 

Pada proses normalisasi data komentar akan disesuaikan dengan 

aturan KBBI. 

d. Convert Negation 

Pada proses ini data komentar yang mengandung negasi atau kata 

sangkalan seperti bukan, tidak, dll akan diubah menjadi kebalikan arti 

dari kata tersebut. Misalnya aplikasi ini tidak jelek, maka kata negasi 

‘tidak’ yang setelahnya terdapat kata sifat ‘jelek’ akan diubah menjadi 

kebalikan artinya, yaitu aplikasi ini bagus. 

e. Tokenisasi 

Pada proses Tokenisasi akan memcahkan kalimat pada teks komentar 

menjadi satu kata. 

f. Stemming 

Pada proses Stemming akan memotong imbuhan pada teks komentar 

yang telah dilakukkan Tokenisasi. Pada tahap Stemming 

menggunakan algoritma ECS. 

g. Filtering 

Pada proses filtering akan  membuang kata dari teks komentar yang 

tidak diperlukan (Stopword). 

2. Text Transformation 
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Pada text tranformation akan dilakukkan proses teks menyeleksi kata-

kata dari data teks komentar dengan menggunakan algoritma TF-IDF. Pada 

algoritma TF-IDF akan melakukkan perhitungan sebagai berikut :  

1. Menghitung term frequency (TF)  

2. Menghitung document frequency (DF)  

3. Menghitung inverse document frequency (IDF) (2.1)  

4. Menghitung TF-IDF (2.2) 

3.   Feature Selection 

Pada  feature selection akan dilakukkan proses pembobotan dengan 

perhitungan dari kesamaan antara dua buah data yang dinyatakan dalam dua 

vector dengan menggunakan keyword dari sebuah kalimat. 

4. Pattern Discovery 

a. Pada proses pattern discovery akan dilakukan perhitungan jarak antara 

data latih dengan menggunakan rumus Euclidean Distance (2.3). 

b. Selanjutnya menentukan nilai K untuk melakukkan perhitungan nilai 

validitas dengan rumus (2.4) 

c. selanjutnya menghitung jarak Euclidean Distance antara data latih dengan 

data uji 

d. selanjutnya melakukkan perhitungan Weight Voting dengan rumus (2.6) 

e. menentukan jumlah mayoritas data sesuai jumlah K 

f. kemudian pasangkan kategori kelas sesuai data uji yang telah dilakukan 

3.5   Rancangan Sistem 

Rancangan  sistem merupakan tahap yang akan dilakukan berdasarkan 

analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Perancangan sistem pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Perancangan Database Relasional  

Merancang data yang akan digunakan didalam sistem. 

2. Perancangan Struktur Menu   
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Merancang menu-menu dalam sistem yang  sesuai dengan fungsi menu 

akan dibangun dan tujuan yang ingin dicapai. 

3. Perancangan Antarmuka (Interface) 

Merancang tampilan antarmuka sistem untuk memberikan gambaran 

umum  implementasi dari sistem yang akan dibangun. 

3.6 Implementasi 

Implementasi merupakan tahap akhir dari hasil analisa dan perancangan 

yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada tahap implementasi akan diperoleh 

hasil dari sistem yang sudah siap untuk dijalankan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Perangkat pendukung yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan serta penerapan 

aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

Processor : Intel Core i3   

Memory : RAM 4 GB 

2. Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan serta penerapan 

aplikasi ini adalah sebagai berikut:  

Sistem Operasi : Windows   

Bahasa Pemograman  : PHP   

DBMS     : MySQL  

Web server    : Apache    

Browser   : Google Chrome, Mozilla Firefox 

3.7 Pengujian 

Tahap pengujian merupakan tahap  untuk mengetahui sistem yang telah 

dibuat sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Tahap 

pengujian memiliki beberapa acuan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengujian sistem dilakukan dengan pengujian whitebox agar 

mengetahui sistem yang dibangun sesuai dengan rancangan dan 

harapan yang diinginkan 
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2. Pengujian tingkat akurasi dengan metode MKNN menggunakan 

Confusion Matrix dengan rumus (2.9). Dengan mekanisme 

pembagian data latih dan data uji dengan menggunakan beberapa 

nilai K. 

3.8  Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu 

klasifikasi komentar pada google playstore dengan menggunakan metode 

MKNN. Pada bagian saran berisi saran-saran untuk penelitian selanjutnya 

agar menjadi lebih baik. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan 

        Kesimpulan pada dasarnya mengacu pada tujuan penelitian yang telah    

dirancang sebelumnya. Berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan tersebut 

dibuktikan pada tahap implementasi dan pengujian. Berdasarkan implementasi dan 

pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode Modified K-Nearest Neighbor dapat diterapkan untuk klasifikasi 

komentar pada Google Playstore. 

2. Nilai akurasi tertinggi terdapat  pada  treshhold = 15  dengan perbandingan 

data 90:10 treshhold = 15 dan K=3, yaitu sebesar 81,33%. 

6.2   Saran 

        Setiap penelitian yang dilakukan tidak selalu menghasilkan yang sempurna, 

maka pasti ada kekurangan yang harus diperbaiki melalui saran . Saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan penelitian ini adalah: 

1. Sistem Klasifikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan  menggunakan sumber 

data dari sosial media yang lain seperti Youtube, Instagram, Twitter, 

Facebook , dll. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan 

komentar yang berbahasa Inggris 
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LAMPIRAN A 

Hasil Wawancara: 

Hari/tanggal : Senin/15 Juni 2020 

Narasumber : Dosen Bahasa Indonesia 

 

Peneltiti        : Bagaimana katogeri komentar yang termasuk bintang 1buk? 

Narasumber : Jika didalam komentarnya terdapat kata-kata carut,cacian,  hinaan dan 

kata-kata  yang tidak pantas lainnya. Selain itu, biasanya juga mengandung makna 

’tidak ingin menggunakan aplikasi itu lagi(uninstall)’  dan  makna perbandingan, 

membandingkan dengan aplikasi lain. 

Peneliti : Lalu bagaimana katogeri komentar yang termasuk bintang 2 buk ? 

Narasumber : Jika kalimatnya mengandung  makna ketidak-puasan seperti kecewa, 

mengeluh, dll. 

Peneliti : Bagaimana kategori komentar yang termasuk bintang 3 buk? 

Narasumber : Biasanya kalimatnya netral, tidak ada berkaitan dengan  pujian atau 

hinaan. 

Peneliti : Lalu bagaimana kategori komentar yang termasuk bintang 4 buk? 

Narasumber : Jika komentarnya berisi saran-saran, dan juga terkadang berisi kalimat 

pujian tetapi masih ada kekurangan sedikit. 

Peneliti : Bagaimana kategori komentar yang termasuk bintang 5 buk? 

Narasumber : Bintang 5 biasanya berisi komentar  kepuasaan pengguna tentang 

aplikasinya yang mengandung kalimat-kalimat pujian serta harapan dan doa-doa 

Pekanbaru, 18 Juni 2020 

Narasumber, 
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Data Validator Komentar:  

Nama Jurusan/Universitas No.HP 

ELVA ALPIATUN NIKMAH PEND.KIMIA/ UIN SUSKA RIAU 082382532554 

ELVI ALPIATUN NIKMAH PEND.MATEMATIKA/ 

UNIVERSITAS NEGRI PADANG 

081363052561 

TULUS RAHAYU TEKNIK KIMIA/UNIVERSITAS 

RIAU 

082388413841 

PUPUT HARYANTI GIZI/HELVETIA 082285493312 

KIKI KURNIATI MANAJEMEN/UNIVERSITAS 

ISLAM RIAU 

081365084217 

DICKY MATURA SYA’BAN TEKNIK INDUSTRI/ 

UNIVERSITAS AHMAD 

DAHLAN 

085375682477 

ARYANDAKA PINANDITO TEKNIK PERMINYAKAN/ 

UNIVERSITAS ISLAM RIAU 

085374888838 

REREN YULITA PSIKOLOGI/UIN SUSKA RIAU 082284544988 

IQBAL ERLIS ILMU KOMUNIKASI/UIN 

SUSKA RIAU 

082174446465 

SRI WAHYUNI GIZI/POLTEKKES RIAU 085274455052 

ZULFA ASMARANI PSIKOLOGI/UIN SUSKA RIAU 081261295513 

MAHRIANDHANI CHIKA 

ALFITRI 

TEKNIK KIMIA/UNIVERSITAS 

RIAU 

081278622004 

HENDRA ANDI  TEKNIK ELEKTRO/UIN SUSKA 

RIAU 

085356655597 

WAHYU RAKHMADHANTI PEND.BIOLOGI/UNIVERSITAS 

RIAU 

081365085208 

SHAFIRA AMALIA ADMINISTRASI BISNIS/ 

UNIVERSITAS ISLAM RIAU 

082268018830 
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LAMPIRAN B 
 

Data Komentar Google Playstore Dan Pelabelan Manualnya : 

Nama Komentar Bintang Validator 

[Muhammad 

Fadhil] 

Curang banget ketika di tantangan lipstik... Hanya tinggal di pisau terakhir.. Posisi udh 

pas... Tiba tiba berubah ketempat yang lain... Ahh dah lah report aja.. Kalau emang ga 

mau ngasih hadiah.ya ga ush MANCING EMOSI KEK GINIANNNN GAK IKHLAS 

YA UDHH GOBLOOOKK SIAPA SIH DEVELOPERNYA APK INI �� 1 1 

_Adi monyet 

saya suka dengan aplikasi ini saya kasih bintang 5 dahh�gak ada masalah sama sekali 

enak banget jozz pokoknya , bisa dibuat Vc ,Foto bareng , dan buat status setiap harii 

nya� 5 5 

_bakwan nasi 

Mobile legends bang bang saya pribadi tidak merasakan kenyamanan saat bermain 

dikarenakan adanya pemain yang afk di tim lawan atau tim sendiri dan lag dc saat 

akan masuk ke pertandingan(diharapkan adanya kebijakan kepada pemain yg tidak 

serius di dalam game untuk di ban selama_lamanya� 5 2 

`•Chin Kun•` 

Hago..... Pembawa kesialan bagi saya karena setiap saya bermain hago saya selalu ada 

masalah bersama semua orang yang saya pernah bermain bersama mereka... SELALU 

Sahabat saya mengajak main hago setiap hari nya Tetapi karena saya sibuk 

mengerjakan pr... Sahabat saya berkata "IHH! Kamu ini tidak bisa menghargai orang 

lain!" Saya akhirnya berkata "Aku kan lebih tua kamu juga harus hargai saya karena 

saya sedang mengerjakan pr kenapa kamu marah marah kepada saya?" Saya sangat 

kesal kepada Hago.. 1 1 

『 b e r r y l u n 

a t i x 』 
Permisi,aku pengen download game ini.tapi tercancel sebanyak 3x Apa krn memoriku 

ya? Tolong Kasi Saran/beri Tau � Terimakasih 2 4 

• FELIX • 

simple arahannya sdh tersedia pd menu aplikasi grab,tinggal klik lalu beroleh 

tampilan/petunjuk/informasi yg saya inginkan deh,poin nya jg menarik,okelah 

grab,hanya knapa pendaftaran utk menjadi driver grab-car wilayah Jakarta tutup 5 

5 
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Nama Komentar Bintang Validator 

yah?kapan kira2x pastinya pendaftaran kembali di buka utk umum? Terima Kasih. 

Felix. 

09_Dito Bagus 

Legawa 

Saya kecewa ,akhir akhir ini setiap kali main tiba tiba kluar pertandingan tanpa 

sebab,dan gagal masuk kembali,akibatnya saya di kenai hukuman afk(kredit skor 

turun)padahal bkn salah saya,mohon untuk di perbaiki karena klo masih seperti itu 

caranya ini sangat jelek sekali!!!!!!!. 1 1 

18.277 Bagas 

Angkasa 

Saya mau protes! Saya punya vocer grabbike yang bisa digunakan seminggu 10x 

dengan maksimal perhari 2 x perjalanan. Nah ini, kenapa baru dipakai sekali udah ga 

bisa lagi!!!!! Tolong diperbaiki!!!!! Kalaupun mau promo, ya promo yang jelas dong. 

Jangan menipu! Huuu.... Auto uninstall pindah ke aplikas sebelah  1 1 

A Di Jangan jual aurat...dosa...cukup vidio kreatif mu bukan aurat mu... 2 1 

A Rich 

Sinyal saya full, buat streaming baik" aja, tpi kenapa kadang buat baca webtoon 

gambarnya gak keluar ya, lama gitu, mungkin itu aja. 3 3 

A Ridwan Aji 

Saputra 

Saya suka hago yg dulu karna isinya memang game semua, kalo sekarang ko ada 

update update gitu dan banyak yg ga seharusnya di lihat apalagi yg main ada anak 

kecilnya juga, tolong di tindak lanjuti fitur-fiturnya � 4 3 

Aam 11 

Mengapa saya tidak bisa menggunakan potongan gratis ongkir stiap ada toko yg 

mmberlakukan min blanja Rp. 0. Pdhal saat sy cek ada potongan 20rb dlm belanja Rp. 

0. Tp mengapa pas saya cekout saya tidak mendapatkan potongan ongkir? Dan 

mengapa pada akun lain juga, ada yg bisa digunakan ada yg tdk bisa digunakan. 

Semoga mndapat solusi agar sy bisa blanja kmbali. Dan terimakasih sebelumnya. 3 2 

Aan ayah naura 

Maaf tiktok, dari bintang 5 sy turunin ke bintang 2. Tolong untuk apk tiktoknya 

dikembalikan fitur musik lokal agar bisa buat video dengan musik pilihan yg ada d 

galeri musik hp pribadi... Tdk semua musik yg disediakan tiktok menarik bagi yg lain 

dan tentu musik pilihan yg ada di galeri musik pribadi (dlm hp pribadi) lbh d sukai 

pemilik akun masing2.... Mohon untuk dipertimbangkan agar dapat dikembalikan fitur 

"musik lokas/pribadi" Salam santun.... 2 1 

Aan Guan Dari dulu suka baca komik, terutama genre Horror atau Action, kalau bisa perbanyak 5 3 
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Nama Komentar Bintang Validator 

lagi komik dengan genre tersebut karena yang paling banyak isinya tentang Drama. 

aan srinita 

Makin kesini kok whatsapp malah harus di update mulu sih, pdhl aku udh update 2x 

ini disuruh update lgi. Padahal di keterangan pembaruan nya masih itu itu aja. Tolong 

di perbaiki ya 3 3 

Aarma Ridho 

Saya tidak bisa melihay status pcar saya sedangkan diaa bsa lihat status saya .. Udh di 

coba2 perbaiki .. Kirain di private trnyata nggak trus mama dia bkin status dia nya 

malah ga bsa lihat... Update nya kayak gmna nih .. Apa wa juga bsa nge bug kayak 

game? 3 3 

aayt ki 

tolong whatsapp beri opsi lain untuk verifikasi nomor hp karena insiden seperti nomor 

hilang, kartu rusak, kartu mati dan belum sempat ganti nomor di WA dan hp tiba tiba 

terinstall susah diatasi, tdak mungkin juga kami pakai nmr baru lalu serta merta 

lupakan data pesan dinomor lama, � 1 3 

aaz azizah 

hago makin lama makin buruk. Saat sedang main game suka log out sndri, pdhl dlu 

tdk. Dari tadi game sedang maintenance trs. Uninstal aja deh � 1 1 

Abah Ricardo 

Saya kecewa dgn aplikasi shopee disaat kondisi sulit sprti skrg ini krn wabah virus 

corona,tapi perusahaan sebesar shopee tdk ada kebijakan sama skli yg bs sdikit 

meringankan para pengguna shopee paylater. Dan yg lbh sadis lg denda keterlambatan 

atas pembayaran tetap di berlakukan dan seolah tanpa punya sdikitpun kepedulian atas 

wabah covid19 yg melanda negeri ini disaat situasi yg serba sulit ini bhkan utk 

bertahan hidup pun kita susah tp shopee tk peduli dan seolah tutup mata dgn semua ini 2 2 

Abdi Abdi 

Mobile legends BB , Saya player ML BB yang sangat suka di game ini , Kenapa kok 

jadi lag terus sinyal nya ?? Minta tolong dong perbaiki lagi , padahal saya sudah 

update gak pernah ketinggalan , tapii kok jadi seperti ini , susah buat main , Saya 

sering kena AFK terus , mohon di perbaiki ( MONTON MOBILE LEGENDS ) 

Trimakasih . 5 4 

Abdi 

Sihombing 

Sangat kecewa dengan kinerja moonton sekarang , semakin naik season semakin 

banyak pula cheater dan penempatan matching up yang tidak sesuai , saya mengakui 

bahwa saya belum terlalu baik dalam bermain game , mungkin beberapa orang tidak 5 4 
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Nama Komentar Bintang Validator 

tau maksud saya berbicara seperti ini , tetapi developer mengerti kan ? , Jangan 

perbanyak hero atau skin , perbaiki sinyal saat kita bermain , THAT'S THE POINT 

perbanyak perbaikan sinyal 

Abdillah Waris 

SAAT MAU NULIS ALAMAT SAYA MERASA KECEWA. APALAGI SAYA 

TINGGAL DI PEDESAAN. JADI HARUS MENULIS ALAMAT SECARA RINCI 

AGAR PARA KURIR BISA TAU DENGAN JELAS DENGAN ALAMAT SAYA. 

DENGAN SEPERTI INI SAYA DAN PENGGUNA YANG LAIN MERASA 

DIRUGKAN AKIBAT KEBIJAKAN PEMBATASAN HURUF DI ALAMAT. 

PADAHAL DULUNYA TIDAK ADA BATASAN SEPERTI INI. TOLONG DI 

PERBAIKI LAGI 1 2 

abdul hafid 

Bila komiknya sudah tamat lebih bagus di buat anime dong biyar bisa lebih puas sama 

alur cerita yang jadi favorit pembaca 4 4 

Abdul Hakim 

Sameer Khan 

Saat itu saya sedang melihat video. lalu saya scroll lagi ke bawah untuk melihat 

postingan lain, tetapi suara dari video yang saya putar tadi tidak mau berhenti. Saya 

coba untuk keluar dari aplikasi Instagram, hasilnya sama saja. Suara dari video 

tersebut belum hilang, lalu saya mencoba untuk menghapus instagram dari aplikasi yg 

masih berjalan, tetap saja suaranya masih terdengar jelas di layar saat aku sedang ada 

di "Beranda" 3 3 

Abdul Malik 

Saya baru instal shopee krn ada info bs cod bayar di tempat, setelah di cek memang 

benar ada tetapi utk total pembelian tertentu.. knp hrs ada syarat begini? kasian yg tdk 

butuh barang banyak² dan tdk pny atm, harus keluar rumah buat ke 

indomaret/alfamart.. tolong dong ga usah pake syarat² gini, biar yg suka cod bisa 

nyaman belanja di shopee.. *maap klo salah, member baru ga ngerti apa² 2 3 

Abdul Qodir 

Duh.... Kok pas dipakai buat liat komik kok lemooooooooottt banget sih padahal 

jaringan 4G,kuota masih tapi lemot bat dah!! Tolong bantu ngapa!! 2 2 

Abdul Rahman 

Maaf sebelumnya ..? Kenapa sekarang facebook suka keluar sendir, kalau mengtik 

suka berpindah sediri dan suka tidak mengetik.? Contohnya sudah mengetik 5 huruf 

tapi malah 2 atau 3 huruf yang terketik..? Tolong di perbaiki masalahnya..! Mohon 3 3 
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Nama Komentar Bintang Validator 

untuk di balas ulasan saya ini..! 

Abdul Wahab 

udah seminggu shopeepay laternya gak bisa digunain, tiap selesai masukin pin 

shopeepay laternya gak ngerespon sama skali, chat admin tiap hari jawabannya itu2 

mulu gak ada penyelesaian. makin di update makin ribet banget nih aplikasi, pdahal 

dulu seneng banget pake ni aplikasi krna mudah dan murah. dah 2 tahun lebih make 

shopee bru kali ini kecewa karna permasalahan gak pernah diselesaiin 2 2 

Abdur Rozzaq 

kenapa ya instagram aku kok ada tulisan kayak gini beri tahu kami terima kasih aku jd 

gak ngerti instagram beneran kacau banget dah kesel tau gak sih aku , jadi gak bisa 

like foto akun orang lain ,gak bisa komentar gantiin pokok nya kalian udh jahat kesel 

pokok nya pengen komentar ,pengen like akun orang ,teman ,saudara 1 2 

Abhinaya 

Atmaja 

Tolong tambahin mode malam dong.... biar enak kalo mau nunggu komik yg biasanya 

up jam 10an.... Cukup itu aja saya nggak minta yang lain lagi. 4 4 

Abi Fajar 

Kenapa kalo main sekarang suash menang baik diclasic/rank,pada season sebelumnya 

juga pernah seperti ini tapi kalo sekarang malah semakin buruk,saat main rank selalu 

kalah hingga megalami losestreak berkali kali awalnya epic 2 star 5 sekarang epic 3 

star 2,mohon lebih di perhatikan!!! 3 3 

Abi Novrianto 

Kek Tai Sekarang,Keluar" Sendiri dongo udah  baca Tog Malah idiot out sendiri 

aplikasi Pake Pocophone F1 Sama aje!! 3 1 

Abidin Soetomo 

Sangat mengecewakan.. karna terlalu banyaknya promo yg diberikan,semakin banyak 

jg pihak pihak yg memanfaatkan untuk mecari keuntungan pribadi.. Saya pribadi 5 

sampai 7 kali mendapat order fiktif dlm 1 hari dr org yg sama dan saya hanya disuru 

memfoto struk belanja tanpa hrs membelanjakan 1 1 

AbiWiryaw S 

Gilaaaaaaaaaa abis update makin parah !!! Sinyal wifi bagus , Streaming YT no 

buffering. Tapi pas war jaringan tiba2 300 ms . Moonton sehat ? Gada kata maaf buat 

rate 1 nya !!! Yakalee Ram 3/32 pas war tbtb ping drop drastis langsung 300ms 

kondisi Wifi stabil !!! 1 1 

Abraham Bakari 

parah,,, kok yg pakai cheat gk di ban sih,,, game nya gk adil buat orng yg curang... 

parah benar ML skarang in... kecewa gua... 1 lagi,,, kok roll ranked sekarang susah 1 1 
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benar kalau mau main solo, selalu ketemu tim di bawa ranked gue, Tolong Montoon 

di perbaiki lagi rolling rangked nya dong.?  

Achmad Agus 

B. 

Di android Instagram bermasalah tapi di iphone dan PC normal, penyebab di android 

sama seperti permasalahan yang di komentari di laman komentar, tolong untuk 

Instagram di android untuk di repair, lebih di perhatikan lagi 1 2 

Achmad Farid 

Selama saya belanja di shopee puas . Pertahankan kualitas dan kejujuran dlm 

perdagangan. SARAN SAYA U PENJUAL YG NAKAL, YG KIRIM BARANG YG 

BEDA SEPERTI YG DIJUAL, NO RESPON WAKTU DIMINTA 

PENGEMBALIAN BARANG RUSAK (tidak ada itikad baik / solusi terbaik) 

ATAUPUN KIRIM BARANG RUSAK TOLONG DONK DIBLOKIR 

KELUARKAN DARI SHOPEE SEHINGGA KUALITAS BELANJA DI SHOPEE 

SEMAKIN MENINGKAT DAN TERPERCAYA . JIKA SALAH BARANG DR SI 

PENJUAL TOLONG ONGKIRNYA DITANGGUNG PENJUAL KRN ITU BUKAN 

SALAH CUSTOMER. 4 4 

Achmad 

Musonef 

Ini kenapa? Tulisannya update. Pas di klick update jadinya instal ulang. Jadi kayak 

baru pasang wa. Verifikasi dulu lah. Bangsat..!!! Ini banyak chat penting d dalam jadi 

ilang semua. 2 1 

Achmad Ryan 

Syah 

Pihak instagram ko aplikasinya endak bisa dibuku setelah di update. Saya sudah 

melakukan cara yang ada di youtube mulai dari hapus data hapus cache paksa berhenti 

aplikasi dan restar hp ko tetap tidak bisa. Saya mohon saya menggunakan instagram 

karena tanya tanya pr dan ngobrol dengan teman. Jadi saya mohon pihak instagram 

perbaiki segera!!! sampah 1 

1 

achmad ryandi hago aplikasi sampah. Banyak racun nya, rugi deh yang pake 1 1 

Achmad Sairi 

Min kenapa fb saya gak bisa dibuka padahal saya enggak melanggar, jika memang 

melanggar tolong kasih pemberitahuan dulu, mengecewakan. Terima kasij 1 
1 

Achmadd 

Rizkyy 

saya mohon agar lebih ditingkatkan lagi pada fitur COD atau jasa kirim nya jangan 

hanya J&T soal nya jasa kirim j&t banyak kerja sama nya pada pihak ol shop tertentu 

jadi berimbas pada konsumen yg paket pengirimannya lama sampai ke tangan 3 3 
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konsumen. Dan akhir" ini kok nge bug sih tampilan nya seperti di zoom ? mohon 

perbaikan ! 

Achmat Arifin 

Pesen food jadi lama,alasan driver karena menjalankan dua orderan sekali jalan.harus 

nganter ke pemesan pertama dulu padahal jarak saya jauh.makanan jadi gak enak. 

Kalo gak di perbaharui pikir pikir lagi deh pesen food pake grab,,,makanan dingin jadi 

gak enak Gak kebayang kalo pesenan saya mie,mau jadi apa. Semoga bisa jadi koreksi 

buat grab 1 

1 

achyar th30n3 

Saya tidak bisa login di aplikasi grabmu wahai developer. Hape saya vivo v3. Mau 

pakai email manapun dan dgn nomor apapun. Saya enggak bisa masuk ke grab. Aduh. 

Bisa dibantu developer? Direset vivo v3 nya atau di unbind akun vivo v3 saya. Mhn di 

support. Terimakasih. 

1 3 

Ada TAMPAN 

Bagus. Tapi tolong optimalkan dalam loading gambar dan koneksinya. Koneksi di 

aplikasi lain lancar. Tapi kenapa ketika membuka Webtoon ceritanya jadi lama 

munculnya. 3 3 

Adam Illahi 

Tolong prbaiki sistem konfirmasi barang diterima, penjual dgn modal pas"an telat 

muterin duitnya, gara" barang sudah sampai gx di konfirmasi sama penerima, kalau 

cuma satu hari gpp, sama aja kayk barang d utangin, kalo difikir"� Kebanyakan kalo 

barang sudah dterima, si pembeli gx menghiraukan yg jual, gx kayak minta dikirim 

cepet�� 3 3 

Adam Manik 

saya ingin protes dengan perubahan emoji di dalam aplikasi update terbaru ini malah 

bikin saya kurang tertarik dengan aplikasi ini, emoji yang sekarang lebih buruk dari 

yang sebelum nya, tolong di tanggapi klo udah kembali seperti yang dulu baru saya 

kasih bintang lima 1 

1 

Adam Risky 

Jaringan ga beres, ga bisa masuk, stuck di loading screen. Main 3 game pertama agak 

lancar game ke 4 dan 5 ga bisa gerak sama sekali, terpaksa force close. Pas masuk lagi 

stuck di loading screen. Kasih bintang 2 aja untuk selamanya 2 2 

Adara 

Mobilezone 

Masih banyak barang2 palsu seperti memory card merk sandisk. Dan sepertinya 

dilindungi oleh shopee krn banyak konsumen yg komplain tentang barang palsu, tapi 2 2 
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gak ada tanggapan dari shopee. Hati2 sebelum membeli barang, jgn gara2 voucher 

kalian menyesal. 

Addi Fahmi 

Mustakim 

Dear Mobile Legends Developer, saya sudah memainkan game ini sejak awal tahun 

2017 lalu dan saya menilai game ini AWESOME!,Efek Gameplay Setiap Hero yang 

keren,Skin yang lumayan Bagus dan efeknya,Event yang hadir cukup baik, dan setiap 

hero memiliki kemampuan berbeda dan itu alasan saya memainkan Game ini setiap 

harinya, Kesannya Tidak Membosankan. DAN SARAN SAYA, Sediakan FITUR 

SHARE BACKPACK ITEM Dengan menggunakan beberapa Diamond, supaya player 

bisa saling berbagi item backpack mereka, thnks 5 4 

Addien Hanifa 

Enak banget ceritanya dan bisa pakai koin murah lagi koin nya pokoknya yang belum 

instal buruan instal ada banyak jenis lho romantis,drama,fantasi,horor DLL 5 5 

Ade Afrizon 

4 aja dulu,hago gak kek dlu lagi,masuk ke sawah aja aku skrg gak bisa,jaringan 

terputus trus,dan game lain jga gtu,lagi enak2 main,keluar sendri 4 3 

Ade andriyani kecewa banget sama shopee. Bikin rugi. Nyesal. Macam sampah 1 1 

Ade andini 

Ini Instagramku knpa kemarin setiap mau login ke akunku selalu muncul"Instagram 

Terhenti" habis itu normal kembali setelah saya hapus data.Tapi,sekarang kembali tdk 

bisa lagi buka akun tiap buka cuman layar putih yg muncul tanpa tulisan apapun lalu 

keluar dengan sendirinya.Saya Instal Ulang aplikasi Instagram,tp hasilnya sama saja... 

ini Kenapa @Instagram??? Banyak yg mengeluhkan hal sama dengan saya.Mohon 

bantuannya,TerimaKasih. 1 2 

Ade Iksans 

kenapa saya lagi enak2 nonton malah berenti sendiri dan gk bisa di lanjutin macam tai 

dan kenapa yg udah di download kok gk bisa di putar lagi sih ada kata"tidak bisa 

memuat video" 3 3 

Ade Ita 

Margareta 

Makanan yang saya pesan tidak sesuai dan jelah harganya berbeda, tapi alhamdulilah 

dipagi harinya samendapatkan pengembalian saldo ovo. Terimakasih grab telah sangat 

membantu. 5 5 

Ade Kurniawan 

Di saat heboh nya covid19,tadi nya sya ingin slalu order grab food buat membantu 

para driver yang susah mencari orderan ,ini Ko akun saya malah di tangguh kan 1 1 
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sungguh sungguh kecewa,kapok gua harus daftar lagi,so tau banget ni sistem,masih 

ada saldo woy yang mengendap disitu walaupun sedikit banget  

Ade Lius Julian 

Sampai saat ini Grab satu-satu nya moda transportasi yg bisa diandalkan, walaupun 

beberapa driver kadang mengecewakan. Masih memiliki attitude yg buruk, tapi 

overall mereka ramah. Keep the good work.. and stay healthy for you guys (driver) 5 5 

ade miftahul 

Jannah 

Aku suka banget sama apk wa ini karna buat informasi sekolh dan lainnya ,apalagi 

skrng ad versi baru yg mode gelap keren suka banget soalnya jadi kaya ga kecerahan 

gitu hehe,harus download ya guys aplikasi keren ini 5 5 

Ade novita Sari 

Kasih 3 bintang deh, soalnya webtoon beberapa hari ini sangat lelet padahal sinyal ku 

4G dan sinyalku sangat baik saat membuka aplikasi lain bahkan hingga memainkan 

game berat di hp ku, tapi kenapa webtoon sangat lelet ??? Setelah di perbarui bukan 

tambah bagus malah makin anjlok !!!! Kesel deh !...  3 1 

Ade Pirusyandri 

Terima kasih telah mempermudah saya dalam berinteraksi dengan dunia yang jauh di 

luar daerah saya 5 5 

Ade Sutrisna 

Sy ber-KTP Kota Tangerang, mau belanja di Shopee pakai alamat istri di Indramayu,, 

Ternyata ini jadi masalah bussarrr di Shopee.. Setelah isi alamat Indramayu kesekian 

kali, nlagi n lagi,, jawaban Shopee alamat tidak sah bla,,bla,, bla,, Saran saya, banyak 

belajar lagi ke Tokope*** ya.. Kasihan kan ga pada jadi belanja gegara beginian.. 

Hufftt... Very dissapointed...!!! 1 1 

Adek Fitra Dea 

Maaf sebelumnya, mau tanya ini kenapa ya hago sawah saya ndak mau masuk. 

Sedangkan game yg lain bisa dibuka bisa dimainkan. Sinyal internet saya juga 

lumayan, ini kenapa ya? 3 2 

adel bawafi 

Hallo nama saya adelia jangan lupa ya teman teman untuk mendonwload game ini aku 

senang sekali kalok punya game ini pokoknya jangan lupa dowload game Hago dan 

kalok mau cari nama aku di Hago itu nama aku adalah Adelia bawafie 5 5 

Adela Parahita 

Tolong banyakin webtoon koreanya dong, padahal di naver kan banyak banget tuh 

masa di webtoon indonesia cuma sedikit 4 4 

Adelia Frans EH HAGO GOBLKK ... GW UDH SERING MAEN TEBAK GAMBAR , TRUS 1 1 
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KENAPA TIBA2 TEBAK GAMBAR DI GW DIAPUS? BERHARAP W MAENIN 

GAME YG LAIN?? GA AKAN , GW BAKAL UNINSTAL WONG GW KE HAGO 

CMN MAEN TG DOANG ... LICIK BANGET NAJISSSSSSSSSS ...CUIHH GW 

TAU TRICK LU SKRG .. 

Adelia Rosita 

Nyesel download ini.. bikin emosi aja Masa jaringan ku udh bagus 4g gx bisa buat 

main.. giliran buat you tube lancar lancar aja... Semoga segera di perbaiki hagonya 1 1 

Adellaseviana 

Saputri 

Aplikasi nya sangat bagus,sangat membantu dalam berkomunikasi dengan teman atau 

pun keluarga, pokok nya bagus deh. Good job semoga aplikasinya bisa lebih bagus 

lagi dan terus berkembang yh 5 5 

Adellivia 

Mursiem 

Assalamualaikum wr wb. Hau perkenalkan nama saya adellivia. Dan menurut saya 

aplikasi wa ini sangat bagus, karena adanya aplikasi ini saya mendapatkan banyak 

teman. Oke mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Wassalam mualaikum wr wb 5 5 

Ades Utami 

Dari grab food grabbike grabcar dll tidak ada masalah. Hanya saja saya di persulit 

untuk merubah no HP saya lama ke yg baru, saya sudah ceritakan semua kronologis 

kenapa ingin mengganti, namun di persulit, dan saat menghubungi call center grab 

tidak dilayani dengan baik, cs nya aaaa.... Eee.. aaaa..... 3 3 

Adhe Dinata 

Semenjak di update.. gak pernah ada notifikasi masuk.. kecuali kalo di buka 

aplikasinya . Tolong dong di perbaiki lagi. Jdi setiap ada info sllu telat terus karena 

notifikasi tidak muncul . 2 3 

Adhe Prima 

Nyusahin bgt, 1.gak bisa nitik dpn rmh harus panas2 dl jln ke titik jmpt. Sdh di jelasin 

via chat malah tmbh ribet. 2. hati2 pakai paket langganan krn dana ovo anda di debet 

jam 2 malam sehingga tidak tahu telah diperpanjang. 3.pesan food doble order, 2 kali 

lebih lama orederan. payaaah.... 4.apk lu parah 1 1 

Adhi Madhie 

Menurut gw sih wajar wajar aj aplikasinya serta tayangan2nya ga terlalu berbau 

porno, dn itu anggapan mereka yg so jaim aj.. kalau memang porno knapa ga di blokir 

pemerintah. Jngn cuma bisa nya menghujat menghina aplikasi ini dengan kata kata 

hewan dn belum tentu anda bisa membuat aplikasi yg berguna buat banyak orang � 

Manusia tidak ada yg sempurna broww jngn sok suci, siapa tau anda diluar sana lebih 4 5 
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kotor melebihi pada jablay dan anak alay �� 

Adhi Nugroho 

You tube go saya suka dengan aplikasi ini sayangnya video saya tidak dapat di putar 

setelah beberapa waktu 4 4 

Adhy Manoe 

Moonton kenapa lagi gak bisa login.. tolong konfimasinya ,, tadi bae bae aja.. skrg 

malah gak jalan loadingnya,, mau berapa kali update,, buang" kuota a**** ,, gak bisa 

login game tlg konfirmasinya... Males dah mau mainnya 4 4 

Adhy Satria 

Wijaya 

Saya kasih bintang 1 biar cepat diliat dan diperbaiki, kenapa saya gak bisa isi koin, 

saya coba instal ulang beberapa kali tetap gabisa, padahal pulsa saya banyak. Padahal 

saya sudah sangat sering beli koin, kalau gak diperbaiki berarti kalian gak mau uang 

15rb setiap 3 hari hehehe 1 2 

Adi Azar 

keluhan saya cuma sinyal bagus tapi loading nya lama . mohon di perbaiki untuk 

kenyamanan pengguna 4 4 

Adi Kristiawan 

Mf bintang nya saya kurangi, karna game yg berlebel hadiah bnyk php nya. Dan 

tolong utj game sawah hago, lebih di naikin lagi levelnya, biar makin seru. Thks 2 2 

adi kurniawan 

Ada perjalanan atas nama akun saya, padahal saya ga order. Buat admin grab cek lagi 

akun2 grab nya, jangan sampai ada 1 akun di dua polsel. Kalau sampai disalah 

gunakan apa grab mau bertanggung jawab???? 1 

1 

Adi 

Nugraha1707 

Males anjing sekarang aing main ml..., udah mah banyak bocah, gamenya burik 8 bit, 

sering lag moontod lo bilang kan grafik nya bakal di bagusin, trs sinyal nya g leg leg, 

tapi ini masih leg trs patah patah TOLOL LO MOONTOD OTAK UDANG.......!!! 

Dari pada main ml burik mending pindah aja ke COD MOONTOON  1 1 

Adi Nugroho Kebanyakan komik cewe 4 4 

Adi Putra 

Terima kasih untuk pihak montoon. Atas update an nya yg semakin lancar, tetapi ada 

sedikit kendala di saat mau masuk batle persenannya kadang berhenti gak mau jalan, 

harus restar game baru bisa masuk batle 4 4 

Adi Untung 

kenapa sering ngadat mulu sih Kenapa minta di perbaharui terus sih nih fb lite , 

seminggu udah 3 X , gmna sih , jawab dong , lama2 semakin jelek aja... Buset dah nih 

aplikasi kurang sajen kali minta di perbarui trs ,, lama2 pengguna fb lite pda demo 1 1 
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nih.... Kacau/Parah , like di tempat status orang lain udah like trs like nya hilang apa2n 

... 

adi yaa 

Ini aplikasinya bagus tapi kok udah buka data kenapa nggak mau dibuka di webtoon 

mohon aplikasi webtoon nya diperbaiki saya suka bangett terimakasih 5 5 

adi yaa saya kecewa udah mau buka kok nggak ada gambarnya 3 1 

Adiansyah 

Syaifullah 

Aplikasi sudah bagus dan selalu menjadi aplikasi nomor 1 untuk komunikasi dan chat. 

Terus ditingkatkan kualitasnya agar selalu menjadi andalan masyarakat luas...��� 5 5 

Adib Hizqy Kok tulisannya kadaluarsa padahal baru download tadi malem 3 2 

adie chenklie 

Kenapa waktu bermain sering terjadi restart, ini merugikan pengguna karena 

dampaknya AFK mengurangi kredit skor dan bintang pemain, Hal seperti itu bukan 

kesalahan pemain namun pemain kena resikonya. Itu hal yang sangat aneh dan juga 

Sangat mengecewakan! 1 1 

adie chenklie 

Kenapa waktu bermain sering terjadi restart, ini merugikan pengguna karena 

dampaknya AFK mengurangi kredit skor dan bintang pemain, Hal seperti itu bukan 

kesalahan pemain namun pemain kena resikonya. Itu hal yang sangat aneh dan juga 

Sangat mengecewakan! 1 1 

adiet 1926 Kok Gak bisa Beli Koin pke telkomsel??? 2 2 

Adinda 123 

Seru dan saya bisa berteman dengan orang luar negeri bisa main bersama mereka,bisa 

ngobrol sama mereka pokok nya HAGO itu menyenang kan deh dan saya suka banget 

dengan HAGO 2 5 

Adinda puth 

Tolong dong saya mau masuk akun saya gabisa karna lupa kata sandi giliran mau 

ganti kata sandi harus konfirmasi kode tapi ke nomor telfon saya yang udah ga aktif 

itu gimana ya?tolong instagram bantuannyaa. 3 

3 

Adinda Putri 

Marzuki 

maaf kasih bintang 2 dulu karena dari dulu setiap update jadi susah banget dibuka.. 

kirain udah ada perbaikan ternyata masih sama aja.. nyesel update 2 2 

Adinda Syifa 

Maaf knp ya sy pas buka wbtoon gak ada tampilan gambarnya, semuanya cuman 

tulisan dan logo webtoon aja, gada cover komiknya sama sekali, jadi gak bisa baca 1 2 
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dehh :"( 

adinda wardatul 

jannah 

ini kenapa webtoonnya gabisa dipakai pas dibuka loadingnya lama banget pas selesai 

yg muncul cuma layar putih putih doang saya hapus terus coba install lagi tapi tetep 

aja kaya gitu bahkan nggak muncul komik 1 pun ini bagaimana?? saya sudah coba 

restart hp tapi sama aja 3 3 

Adisti sempurna aplikasi instagram in. Banyak memberi informasi. Suka dan cintapokoknya 4 5 

Adit Adit 

Good.... sih knapa kok bnyak yg komen ini itu padahal app nya udh bagus.... sya 

gonta- ganti hp... download fb lite terus...tpi jojong aja tu masuk gk pernh 

kendala...maaf ini ya sblm nya klo ada yg kesinggung dg kata2 sya. Thank fb lite aku 

suka dan bnyak yg suka... tinglatkan lg admin..untuk chat dan vc klo bisa 

mah....hijlhihi���� 5 4 

Aditama 

Saputra 

Kenapa setiap saya melakukan pemesanan dengan jarak yg lumayan jauh driver selalu 

membatalkan pemesanan saya?! Tolong donk di perbaiki 2 3 

Aditiya Yahya 

maaf saya cuman kasi bintang 4 aja karna tik tok ini membuat anak2 menjadi gila suka 

main hp dan tidak mau sekolah tidak mau makan jadi kejadian ini saya saran kan 

kepada orang tua suka marah kepada anak nya dan membilang kepada anak2 kalian 

yang suka bermain tik tok. 4 

2 

Aditofficial 05 

Beli koin aja eror ato ga pembayaran tidak berhasil padahal pulsa cukup coba tolong 

di perbaiki 2 2 

Aditya Nugraha 

dear Hago, kenapa kita tidak bisa bermain dengan teman sekitar seperti dulu? 

sepertinya sekarang kebanyakan bermain dengan BOT. 3 3 

Aditya Pranawa 

Saya pengguna baru,, setelah saya bikin akun penumpang udah jadi kenapa log out 

sendiri,, setelah masuk lagi akun di tangguhkan, kenapa ditangguhkan saya pengguna 

baru,, kan aneh,, 1 1 

Aditya Pratama 

Putra 

bagus banget aplikasinya, banyak pengguna jadi alternatif kirim pesan gratis ke 

banyak orang, ga ribet, praktis !!! goodluck .. 5 5 

Aditya putra 

prasetya 

Aplk si whatsap sangat bagus keren tapi saya boleh nggak minta sesuatu apkls ini 

tolong ada update lagi fiturnya yang pakai sidik jari maksudnya kan mau masuk ke 5 5 
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whatsap biar terlindungi pakai sidik jari kan keren ini ideku tolong tambah fitur 

lagi�������� 

Adji Laks 

Permainannya lengkap dan mengasyikkan... Cocok untuk anak-anak maupun dewasa. 

Update terus jenis jenis permainannya 5 5 

Adjiz 

Hermianto 

bagus, sebaiknya diberi fitur lgi untuk bisa pesan grabfood lebih dari satu dalam 

waktu yg bersamaan. kalo udah nanti saya tambahin bintangnya..... Mantep skarang 

udah bisa pesen lebih dri 1 

1 2 

Adnan Kadafi 

Saya kasih bintang 3 min karena saya merasa tidak adil sma aplikasi hago saya 

barusaja menang dlam aplikasi namun koin yang saya dapat tidak kelur tapi gliran 

saya kalah malah koin saya kepotong saya udah laporkan ke umpan balik namun 

belum ada balasan apa2 tolong segera perbaiki game ini dulu   3 3 

Adrian 

Gunawan 

Sedikit dari sya .... saya mohon supaya ukuran mobile legend untuk tidak menjadi 

besar karena spek hp menjadi salah satu faktor mobile legend playernya menurun syaa 

sudah dari 2017 main sampai 2019 alhamdulilah syaa masih betah main tapi kerana 

game ini bertambah besar tiap update saya memilih untuk uninstal saja . karena faktor 

tersebut jadi pihak moonton supaya mobile legend dikomprs ukurannya 4 3 

ady dwi 

prasetya 

Tolong di tinjau lagi untuk resto "Juragan Sambal Ketintang" Surabaya untuk biaya 

pengantarannya apakah sudah benar? untuk jarak 1 Km di kenakan biaya pengantaran 

Rp10.000? 4 3 

Ady Tia 

Ramadhan 

Dimohon untuk diperbaiki lagi bug nya. Ketika bermain magic chese suka berhenti 

ditengah pertandingan dan terkadang ketika sedang dalam pertandingan rank, ataupun 

clasic masih suka reload sendiri padahal jaringan bagus dan pake wifi. Terimakasih 3 3 

AF GAMING 

Saya sering banget ikut pemburu harta karun.hingga habis ribuan koin hago, tetapi 

kenapa saya tidak pernah menang??. Katanya semakin byk game yg di mainkan 

semakin besar kemungkinan menang tetapi saya kk kalah trs!!! Tlg saya harus 

gimana!!!???? 3 3 

Afay Faizal 

Dear moontoon Cukup bagus hero2 yg keluar. Cuman masalah di sinyal aja sih . 

Gara2 sinyal teman2 saya pindah game. Sekesal itu dengan ML ketika kita main 2 2 
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sinyal full . Pas main mulai blank hilang sinyal. Bukan 1-2x sering kali malah. 

Affan Hafidz 

Update terus ngga henti², tapi app makin lemot, padahal signal gw oke2 aja, jd superr 

lemoottttttt. Ini app beda bgt sm app lain ky lazada tokped bukalp, lebih lemot dr smua 

itu. Bikin emosi aja kalo nyari barang². Malahan enakan yg dulu², lancar jaya tanpa 

kendala. Mungkin update an yg sekarang, update app nya biar tambah lemot wkwk 3 2 

Affan Maulana 

Suka. Pengennya misalnya sekali pesan ada pilihan, mau pesen berapa mobil atau 

berapa motor, karena kadang2 kan kalau pas mau pergi butuh grabbike 2 ,sementara 1 

aplikasi cuma bisa pesen 1x sampai selesai, kalau bisa langsung pesen lebih dari 1 kan 

gak repot nungguin transaksi selesei dlu. Tks 5 4 

Afia Anum 

Jujur saja saya memakai Facebook Lite ini sangat bangga dan senang karena mbmn 

nya kecil sangat cocok untuk dijalankan pada smartphone Android yang ram-nya 

minim 512mb dan 1 Giga ini sangat membantu Terima kasih untuk yang sudah susah 

payah membikin aplikasi ini Terima kasih semoga sukses selalu. 5 5 

Afif Farisah 

Dulu lancar jaya, dan saya sangat suka dgn apk ini, tp knp sekarang jadi sering ada 

pembaruan ya? Padahal baru kemarin pembaruan sekarang udh pembaruan lagi... filter 

nya gk bisa dibuka lagi.. padahal kuota full sinyal juga bagus.. Tolong untuk 

Instagram diperbaiki lebih baik lagi ya agar pengguna merasa puas... � 3 4 

Afifah Azzahra 

Udah lama make grab, akhirnya punya alesan buat uninstall karna kecewa sm 

systemnya. Mesen makan dr jam 23.18 dan baru diterima jam 00.20 grgr driver dapet 

DOUBLE ORDER. Udahlah laper, ngantuk, BT. Pas sampe, makanan DINGIN, 

KERAS, dan udah GAK ENAK DIMAKAN. Makasi grab buat layanannya selama 

ini. 1 1 

Agasta Saputra Mantap lah, tetapi yg offline nya harus nunggu lama bgt 4 4 

Ageng 

Wismuhadi 

Moonton tolong lah, jangan terlalu sering memperbanyak skin/Hero, saya hanya minta 

tolong grafik dibagusin sama klo dapet tim yg seimbang jangan, tim musuh jago tim 

saya goblok, kan kek anjeng, minta di retakkan ginjal nya. Dari saya itu aja, semoga 

kedepannya lebih bagus, klo masih sama aja, saya akan uninstall 1 1 

Agestya Saya sangat kecewa sekali. Kenapa sisa limit shoppe pay latter saya menjadi nol. 1 1 
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Budiwan Padahal masih ada sisa limit shoppe pay latter saya. Dan saya tidak pernah telat 

membayar tagihan saya. Tidak pernah melebihi dari tanggal jatuh tempo. Saya amat 

sangat kecewa sekali. Aplikasi belanja online ini sangat rekomendasi. Tapi tolong 

kembalikan sisa limit shoppe pay latter saya. Apabila ingin menjadi aplikasi belanja 

online nomor 1. Terima kasih. 

Aghamaki 14 

4 bintang,untuk gamenya top lah tapi kadang pas lagi play in game suka ngelag 

apalagi pas war tiba-tiba diem atau rollback terus tiba-tiba mati padahal jaringan 

lancar,terus suka stuck di loading gak bisa masuk ke draft pick atau pas awal game.. 

that's it first, increase again and add prizes 4 4 

agit Cool 

Shopee parah, saya beli indihome minipack terus prosesnya udah berhari hari dan tiba 

tiba status pesanannya sudah selesai, dan saya cek di tv indihome, dan ternyata tidak 

ada sama sekali penambahan minipacknya, paraah, penipu 1 1 

Agoes Djadoel 

shopee sekarang sangat ribet, ini terjadi pas akan melakukan pembelian disitu ada 

kode OTP, harus berkali2 harus hubungi baru bisa dapet kode verifikasi, habis dapet 

dapet kode otp, harua menunggu lama agar bisa masuk ke pemesanan..saya sudah 

lama pakai shopee..tapi baru kali ini ribet proses nya.. kalau dulu-dulu lancar tanpa 

proses yang bertele tele.. tolong di perbaiki..trimakasih. 3 2 

Agoesbagoes 

Satoto 

Instagram kadang lelet untuk buka aplikasi kirim vidio Tolong tambah aplikasi islami 

Kirim vidio ke IGTV atau komten tulisan harus di potong atau kadang kadang harus 

sering dipotong tidak bisa durasi panjang Tolong segera di perbaiki TIDAK BISA 

MEN POSTING VIDIO INI VIDIO ANDA HARUS BERDURASI ANTARA 1 

HINGGA 15 MENIT TERIMA KASIH 2 2 

agos agus 

kalok saya main mobile legends saya tidak dapat bermain dengan senang dan 

gampang macet-macet dan gampang kalah kalau saya pertama main kill 16 seterus 

nya kill paling cuma 1 apa 2 gara-gara macet-macet yang menciptakan nya tolong 

diperbaiki ya ???? 1 2 

Agung 

Hariansyah 

Terima kasih Shopee berkat penjual yang tolol saya dapat handphone gratis, ceritanya 

gini saya beli HP di Shopee terus barang nya rusak saya minta return dan kembali 5 5 
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uang, eh ternyata penjual mengirim barang lagi dari sana setelah saya ajukan 

pengembalian dana dan uang. Akibat penjual tidak mau menanggung ongkir untuk 

return saya geram barang rusak di dikirim. Jadi terlanjur Shopee ngembalikan uang 

terus penjual terlanjur ngirim barang nya lg. Terus penjual minta balikan ambl aj k sni 

lngsung 

Agung Prak 

Maaf saya kasih bintang 1,Akun saya telah terblokir sampe 2104... padahal cuma 

ngomong (permen kiss).. itu juga diruang obrolan disuruh ngomong gtu.. sedangkan 

yg lain ngomong kasar atau desah",cuma diban paling 3 hari,merasa ga adil, tadinya 

sering banget top up,setelah kebanned males banget top up besar.. tolong dong dibuka 

lagi akun saya klo mau dikasih bintang 5. Makasih.. 1 1 

Agung Prawoto 

saya sangat suka dengan aplikasi ini karena aplikasi ini sangat seru kita bisa membuat 

vidio+lagu...dan kita buat vidio bisa juga dengan efek�yang penting ini seruuuuuuuuu 

sekali�� 5 5 

Agung 

Wahyudi 

Sekarang setiap promo selalu pake OVO kenapa yang bayar tunai ga ada promonya ? 

kasian yang ga punya OVO seperti saya tolong biar adil semuanya di kasih promo, 

kecewa untuk grab yang sekarang tidak seperti dulu promo bayar tunai pun ada skrang 

sudah ga ada 2 2 

Agus Arianto 

nah ini sekarang game nya udh ga waras dan udh aneh, disana ada banyak org yg gak 

sopan ada juga yg kasar kenapa sih, aneh banyak juga yg nantangin tolong tambahkan 

laporan jika ada yg gak sopan ini lama lama ku uninstal hago 2 2 

Agus Black 

Game tolol,kenapa sekarang gua ga bisa buka game ini,game yang lain bisa gua 

buka,kalau memory penuh,harus nya ada pemberitahuan,ini gak ada,kalau harus di 

ufgreat harus ada pemberitahuan nya,ini gak ada juga,udah gua tunggu setengah jam 

tapi tetep ga bisa ke buka juga,mau nya apa game ini. 2 1 

Agus 

Firmansyah 

Tadinya saya kasih bintang 5...tp sekarang saya kasih bintang 2 aja soalnya sinyal 

selalu hilang brmasalh..padahal saya pakai simpati jaringan bagus tidak ada masalah 

tp hagonya sinyalnya hilang hilang trus��� 2 2 

Agus Irian Bagus sekali mode gelapnya�,tambahin dong modenya!!!,biar banyak�,sampai 5 4 
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temen² aku bilang,lha kok bisa?,kamu pake WhatsApp apa?,pake apa??,sampai aku 

bingung�,tambahin yha tolong!!! Makasih,bagus kok� 

Agus Nurfajar 

Tolong lebih diperbaiki kualitas dalam fitur panggilan, seringkali suara tidak bisa 

didengar lawan bicara, apakah karena saya masih pake jaringan 3G ? 4 4 

Agus Pribadi 

Mempermudah komunikasi.cuma yg di sayangkan bila mengirim vidio pasti 

terpotong/tebatas....dan aplikasi whatsapp di android kno g seperti di model2 iphone 

yg bisa baca setatus tanpa terlihat hanya dengan meng hold statis tersebut 5 5 

Agus Pribadi 

Min tolong dong kalau yg afk jngn terlalu banyak ngurangin kredit skornya. Jadi 

males mainnya jga min. Afk jga kan bukan d sengaja, tapi kadang kadang keluar 

sendiri dari game. Harus ngulang lagi game nya. Udh masuk game ikut main tetep aja 

kredit skor d kurangin banyak banget. Kira kira aja min. Pake otak dong 4 

2 

Agus Sc 

Aku kasih 3 dulu karna ada game yang ga seportif. Disalah satu quis kenapa jawaban 

dianggap salah semua. Ada empat pilihan semua pilihan sudah di pilih semua tapi 

jawaban tetep salah. Tolong ditindak lanjuti 3 3 

Agus Setiawan 

Kecewa sama grab , anak saya mau ke rs harus verifikasi terus gagal terus , harus 

masuk kartu debit gagal terus , benar benar gblk!!!! 1 1 

agus setiawan 

Jangan dowload apk sampah tai. Masa gue pake wifi main ludo ama monopoli suka 

keluar sendiri. Padahal main wifi sendirian gue dan kecepatan wifi gue 20mbps. Hugo 

dlu lebih mantap tai sekarang. 1 1 

Agus Setiawan 

Baru seumur2 sya pnya limit baik di kredivo, akulaku, ovo pay later ga pernah tuh 

kalo telat bayar langsung di potong limitnya. Cuma di shopeepay later yang telat bayar 

langsung di potong limitnya 50% tanpa konfirmasi dlu apalagi di situasi skrg dimana 

orang2 sedang di wajibkan isolasi diri d rumah gara2 covid 19, kalo emng dianggap 

telat masih bisa kan di denda saja tanpa harus potong limit 50%. . BAGAIMANA 

CARANYA MENONAKTIFKAN AKUN SHOPEEPAY LATER ??? 1 3 

Agus Susilo kok sering keluar sendiri sih!? tolong benerin ........(ima ) 4 4 

Agus Suyono 

Moonton saya tanya kenapa akun saya kok gk bisa dibuka selalu ada tulisan 

"CURRENT NETWORK IS UNAVAILABLE, PLEASE CHECK YOUR 3 2 
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NETWORK" padahal saya sudah pake wifi tapi kok tetap gk bisa? mohon segera 

dijawab dan jangan mentang2 player kalian banyak jadi gk peduli sama player yg 

punya problem kayak gini 

Agus Teguh 

Kenapa fb lite� sekarang kadang jadi leg pas loginya, harus hapus data dulu baru bisa 

login lagi... temen2 saya juga kyk gitu.. Apasi ya kendalanya? Padahal sinyal bagus2 

trs. 2 

2 

Agus Wae 

Saya kurangi bintangnya. Karna di permainan ludo sangat tidak memuaskan. Dadunya 

hanya berpihak ke satu pemain. Ngeselin banget sangat susah dapat angka 6. Sedang 

lawan selalu dapat 6. Gimana bisa menang klo hanya satu pemain yg jalan 

���Sangat sangat kecewa. 2 2 

Aguss Ardhi 

Kami pembaca webtoon ingin membaca komik dengan genre action, horor, dan 

thriller... Bukan komik genre romance saja 3 3 

Agusti Frandika 

KECEWA ! mengapa setiap saya memainkan beberapa game hago seperti pemanah , 

virus war dan 6 game lainnya ,tiba-tiba aplikasi hago berhenti (FORCED CLOSE) ? . 

tetapi banyak game yang dapat saya mainkan seperti adu domba , bertani dan lainnya 

.Sedangkan spesifikasi HP saya dengan RAM 4/32 intel seharusnya memadai 3 1 

Agustin Ara 

cuma mau kasih saran ini aplikasi sangat membatu untuk kemana" beli makan anter 

jemput dll saran saya untuk aplikasi ini semoga tidak bisa cansel kalau sudah pesan 

makanan kerna bnyk bgt ojol" yg menerima cansel makanan yg dipesan padahal dri 

kluarga yg tidak mampu suka teriris hati klau lihat seper... Ulasan Lengkap  5 4 

agustina 

pasaribu 

Tarif harga nya mulai mahal, naik tanpa pemberitahuan. Promo terlalu banyak syarat 

dan ketentuan, sering tidak bisa digunakan. Grab point yg didapatkan sangat sedikit 

setiap transaksi, tidak seperti saat awal menggunakan grab. Tolong untuk grab food, 

pelit amat 2 2 

Agustina 

Tampubolon 

Ini shopee kenapa ya akhir" ini . Lambat sekali buka produk mutar" terus. Di update 

saya selalu update semakin di update semakin gak bagus . Tolong di perbaiki ya. Saya 

mau belanja jadi susah bgt 2 2 

Agustini Putri Saya ikutan pohon hago dan saya berusaha mengumpulkan uang dari pohon itu, tapi 1 1 
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kenapa pas saya mau tarik uangannya ke pulsa akan tetapi todak masuk2 padahal saya 

udh memenuhi cara caranya tapi ternyata ini cuma PENIPUAN. Saya menyesal telah 

mendownload game seperti ini 

Agustining Sih 

Mohon di ulas lagi ketika memberikan promo .. Cek inbox dpt notif promo bhkan 

masa berlaku promo masih panjang dan belum sama sekali dipakai tapi ketika mau 

pakai promo nya tidak bisa digunakan.. Tolong diperbaiki lagi. Terimakasih 

2 4 

Ahlul Arba 

Terimakasih whats app atas tema mode gelapnya yg keren,apk ini sangat membantu 

dan bisa berbicara dgn sahabat saya yg tinggal di luar kota terima kasih ���� 5 5 

Ahmad Asy'ari 

Shopee kok makin kesini semakin banyak erornya yah?.. padahal sudah di updet dan 

sinyalnya pun 4G. kenapa masih lemot dan sering gandet gimana gitu. Katanya olshop 

no.1 nyatanya malah lebih baik olshop yang lain gimana sih ni shopee. Padahal saya 

sudah beelangganan di shopee cuman tidak nyaman karena aplikasinya lemot gak 

kaya aplikasi olshop yang lain saya kecewa!!!! 2 2 

ahmad chusaini 

Saya tidak puas. Kenapa barang yang baru duamenit kita pesan. Karena melihat 

barang yang lebih bagusss. Dan lebih. Pas dikantong. Kita kensel. Masih saja tetap 

dikirim. Mau bayar pake apa . . Baru duamenit kita pesan dikensel gak mau tetep 

penjual mau kirim barang hadehhh. Kaya ngerampok. Tapi lewat iklan 1 2 

ahmad djarot 

kalo belanja di shopee jangan pakai kurir shopee express,, kecewa banget ndak jelas 

sampai kapan barang akan sampai, 5 hari masih belum jalan juga. beda dengan kurir 

jne dan jnt lebih konsisten dan cepat. 2 2 

Ahmad FAXH 

Semaikin update sinyal jadi gak stabil !!! Padahal sinyal 4G FULL ..jadi gak minat 

main lagi .updaate itu harusnya konsumen senang karena fitur yg baru..ini kok malah 

sinyal jadi gak stabil..hmm moonton-moonton!!!!!! Skin update terus ,sinyal kapan 

updatenya :( :( 1 1 

Ahmad Husaini 

saya melakukan penarikan sebanyak 10k dari pohon hago. dari perjelasan, pulsa akan 

dikirim 3-5 hari, tapi sudah 5 hari lebih pulsanya belum saya terima 2 3 

Ahmad januar 

firmansyah 

kok aplikasinya ngecewain banget sih, mau di pake chat malah keluar sendiri, padahal 

kemarin baru aja aku update.. tolong dong di perbaiki lagi, jadinya gabisa chatingan 1 1 
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dong kalo gini terus 

Ahmad Jubaeri 

CS yang bernama Laksmi apa ngga diajari tata cara melayani customer ? Udah bales 

lama, membuat customer menunggu tapi tidak meminta maaf + pertanyaan yang sia" , 

apa memang segini kualitas Cs di shopee? Buruk sekali 1 1 

Ahmad 

Juniardy 

Bisa menyimpan foto kenangan, bersilaturahim bersama keluarga, teman-teman di 

dunia, info aktivitas kegiatan kehidupan yg majemuk dan sbg syi'ar umat Islam dlm 

kajian2 para ulama dan ustadz. 4 

4 

Ahmad Mulyadi 

Awalnya baik" aja pas pake ig, sering d update juga eh pas terakhir tiba" ig gak bisa d 

buka malah ada bacaan instagram telah berhenti, udah dicoba di uninstal trus instal 

ulang eh tetep gak bisa kebuka dan dicoba berkali".. Terus di coba nyari d google 

aplikasi instgram versi lama dan akhirnya baru bisa kebuka 2 

2 

Ahmad 

Musarrop 

ada yang kurang dari aplikasi ini , seandainya bisa melihat komentar dari orang² , 

aplikasi youtube go pasti sangat mengesankan 2 
4 

Ahmad Ridwan 

Dear developer untuk notif whatsapp nya tolong jngan delay, kadang muncul kadang 

tidak, dan kenapa kalau lihat story temen harus di hidupkan dulu volume nya baru 

bersuara, Tolong tindak lanjuti karna hall itu sangat mengganggu � 1 2 

ahmad sudrajat 

What's app sekarang jadi lambat setelah di upgrade. Untuk membuka status teman saja 

malah mendapatkan unduhan tidak bisa diputar. Silahkan coba nanti. Mengirim chat 

saja pendingnya begitu lama. Padahal kuota banyak jaringan bagus . Mohon diperbaiki 

lagi. 1 2 

ahmad sugeng 

Hi Moontoon, Kenapa setelah update versi terbaru (3hari yg lalu) saat game tidak ada 

suara komentator nya, hanya ada suara hero, suara saat akhir game, dan suara di menu 

atau profil kita, tolong diperbaiki, saya kurang nyaman bermainnya. Terima kasih. 3 3 

Ahmad 

Suhendar 

Apa cuma ane doang yang setiap hari buka facebook lite tapi bacaanya " tidak ada 

pemberitahuan lagi ".... Tapi di facebook yang yang biasa banyak pemberitahuan .... 

Sungguh bener-bener kecewa 

2 1 

Ahmad 

Supriyadi S 

wow, terasa indah untuk melihat seperti ada seseorang di hidupku, terasa nyata yg 

buat mau hidup selanjutnya. makasih banyak untuk aplikasi ini.. 5 
5 
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Ahmad Suyuthi 

Aneh, disuruh share dan ngajak. Begitu ngajak istri dan adik dianggal multiple 

account dan di blokir. Padahal msh ada casback 70rb an. System yang ceroboh, pdhal 

sy trmasuk sdh lama. Tp menikmati ketidak nyamanan ini. Mending ganti lagi ke 

platform lain. 1 1 

Ahmad Yanto 

Whatsupp adalah aplikasi yg dapat membatu kita untuk memberi informasi atau 

menerima informasi,kelebihan dari aplikasi ini adalah,kita dapat berchat dengan teman 

atau keluarga,kita dapat bertelepon,dan bervideo call an sekian dari sayA terima 

kasih��� 4 5 

Ahmadfuady 

Dwi Septahadi Percuma beli koin, ujg" ny harus nungguin lama bgt..... 3 3 

Ahyad Izzuddin 

S. Yang jadi masalah cuma 1...kenapa loading terus padahal sinyalku bagus 3 3 

Ai Lisnawati 

Mantapp moonton .!!! Udah suka lag parah tiba2 , makin sini makin amburadul aja , 

sekarang gk bisa login black screen tros udah sedemikian cara gk bisa di buka bikin 

darting wee . Game bikin sakit hati jiwa raga;( kesel bet dahh!!!auto uninstal � 1 1 

AIDAH5022 las 

Main pohon uang hago banyak yg mencuri uang saya tolong dong gan diperbaiki lagi. 

Gimana caranya biar nggak ada yg saling mencuri uang. Rugi dong saya capek2 siram 

pohon uangnya diambil orang lain. Kalau udah benar diperbaiki nanti saya kasih 

bintang lima utk sementara tiga bintang dulu ya, trima kasih  3 3 

Aileen Bakti mau tanyak hp oppo a7 saya kok gbsa buat beli koin ya?? ada saran? 2 2 

Aimmatus 

Sa'diyah 

Tolong aplikasinya diperbaiki, sudah di update tapi kenapa filternya gak bisa dibuka. 

Filternya cuman bisa dipakek dalam waktu sehari besoknya gak bisa dipakek lagi. 

Terus satu minggu saya lihat di google play store disuruh update, dan yang update itu 

tidak cuman satu kali tapi hampir 11 kali lebih tolong diperbaiki� 1 3 

Ainy Nurainy 

Saya tarik saldo shopee pay ke rekening pribadi yg pastinya udah terverifikasi dong, 

tapi kok prosesnya lama banget? Udah 3 hari dana belum juga masuk ke rekening. 

Perasaan dulu gak selama ini narik dana. Udah komplen ke cs katanya suruh cek 

update di email. Tapi satupun gak ada email sampe saat ini. Tolong dong penarikan 1 3 
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dana jangan dibuat lama kayak gini. ANEH 

Aisyah 

Nurfitrah 

Ini instagram mengapa semakin jelekkk,ketika sya ingin mengganti foto profil tidak 

bisa dan ada bertulisan "maaf anda tidak dapat memperbaharui foto profil 

anda,pastikan anda mempunyai koneksi internet" ada bertulisan begitu padahal saya 

sudah membeli kouta baru kemudia saya ganti fto profil sya tapi tetap saja ada 

bertulisan begitu,saya juga mengupdate nya beberapa kali.coba dong berikan yg 

terbaikkkk!!!!:( 1 2 

aisyah zahra Saya sangat puas dengan adanya apkikasi youtube go 5 5 

Aisyah1100 _ 

Kenapa waktu di akhir komik aplikasi selalu nge freeze trus keluar sendiri harus 

masuk ulang baru baca kkomik yg lain. Kemarin² nggak gini � 3 2 

Aisyiyah Nurul 

Hasanah 

Maap ya sebelumnya. Sya kn mau updte. Saya sudh hapus apk yang menurut sya pntg 

demi update ig ini. Awalnya udh 90%keatas. Setelah itu saya lihat lagi. Dan blm jadi. 

Saya mau update lagi nggk bisa. Itu gmna ya? Ya mhon di perbaiki lagi. Supaya 

pengguna lainya nggk kecewa. Saya aja udh kecewa ko,jangankan yang lain. Itu kok 

susah yaaa :( kurang apa coba. Mhon keringanan la � 1 2 

Ajeng Nugraha 

Bukan tidak bisa buka atau log in, tapi kalau update story itu tidak bisa, tolong 

daripada para pengguna tidak puas dan memberi ratting rendah semua tolong di 

benarkan aplikasi nya, kalau tdk mendukung semua versi handphone seharus nya ig d 

bikin umum saja karna tdk semua orang memiliki hape dgn versi terbaru tp semua 

orang berhak menikmati ig versi terbaru 2 

2 

Aji Cahyoko 

Sudah diupdate aplikasi kembali normal, tinggal masalah pemuatan komentar yang 

tidak bisa dibuka. Mohon perbaikannya 1 3 

Aji Kowiyu 

tolong tambah fitur "Hapus Semua Chat" supaya pengguna gak capek hapus satu-satu, 

apalagi tiap selesai main game selalu ada chat " si A baru saja bermain dengan anda ", 

cuma bikin penuh doang, udah gitu gak bisa dihapus semua, harus satu-satu.. ribet. 2 3 

Aji Sukmo 

Padahal sinyal bagus ga ada masalah tapi ga bisa baca komiknya,heran. Tolong 

diperbaiki lagi webtoonNya biar ga tolol,dan klo mau perbaiki yg serius bangsat. 

Jancok tolong direspon ASU 1 1 
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AK Umya 

kenapa sering terlambat update webtoon yang fans translation.. padahal di web udah 

muncul, tapi di apk malah masih ada keterangan belum ditranslate 2 
3 

akakfii fiino 

Sampe sejauh ini udah bagus banget kak,untuk update kedepannya tolong tampilan 

whatsappnya jadi lebih keren lagi kak dan semua fiturnya lengkap,ini kan udh ada 

tema nah ini di tambahin lagi kak kayak mengubah font,dan warna tampilan 

whatsappnya kak 5 5 

Akash Gibran 

Saya suka banget baca komic webtoon nya soalnya gambar" bagus tapi sayang harus 

beli koin biar dapat halaman berikut nya trus juga klu mau ngambil gmbar yg qu 

pngen gak bisa di "ss" :( 5 5 

Akatsuki Itachi 

Sampe saat ini masih stay sama webtoon,,,, karna ceritanya bagus,,,, tapi tolong 

developer dibenerin masalah jaringan nya,,,pas masuk kenapa munculnya layar 

putih,,,,padahal jaringan 4G !! Tolong kepada pihak developer mengerti keluhan 

kami:-):-) 5 4 

Akbar Jkt 

Dari kemarin video yg udah di download gak bs di putar lg, bahkan bisa hilang 

sendiri, kira2 larinya kemana ya. Banyak video yg gak bs di download lg, cuma bisa 

putar doang pake internet. Tlong di perbaiki lg seperti semula. 1 3 

Akhmad Tamer 

Gua uninstal hp,ketika gua download ulang pakek akun gua gmail,eh malah koin gua 

ilang semua?heran gua 2x gua lo linewebtoon yg terhormat 3 3 

akhmad 

zamroni 

Gajelas nih aplikasi!! Masa mau masuk ke Instagram tulisannya "Sayangnya, 

Instagram telah berhenti" tolong pihak instagram untuk memperbaiki kejanggalan 

ini,karena saya tidak nyaman dengan adanya kejanggalan ini, Sekian Terima Kasih!!! 

@instagram #instagram 2 1 

akhmad 

zamroni 

Gajelas nih aplikasi!! Masa mau masuk ke Instagram tulisannya "Sayangnya, 

Instagram telah berhenti" tolong pihak instagram untuk memperbaiki kejanggalan 

ini,karena saya tidak nyaman dengan adanya kejanggalan ini, Sekian Terima Kasih!!! 

@instagram #instagram 2 1 

Akhmad Zulfi 

Arrahman 

pengalaman saya dari pertama kali saya baca komik di WEBTOON ini mulai dari 

tahun 2014 sd saat ini , saya sangat puas dengan semuanya.��� 5 5 
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AZURA 

AKIFA MI 

aku sk bangat aplikasi tik tok karna bagus dan kebanyakan teman aku punya tik tok 

kalau aku si like tapi like juga bagus kalian mau pilih apa tik tok atau like kalau aku si 

dua duanya aku belum perkenalkan nama aku nama aku akifa mutmainna biasanya 

kalau dirumah atau main sama teman inna kalau disekolag biasa dipanggil akifa atau 

inna�� 1 

1 

akmal daffa 

Thanks whatsapp berkat aplikasi ini sya bisa belajar online dengan mudah 

menggunakan aplikasi ini. Trus update dg fitur yang lebih keren lagi 5 5 

Akun Darurat 

untuk yg koment akun ilang kena hack atau sandi berubah sendiri itu bukan salah 

fbnya itu salah kalian sendiri siapa suruh kena phising web atak yg lainya kalian 

nggak pernah sadar atas ulah kalian sendiri dasar goblok ini buat ngulas bukan buat 

protes untuk pihak lite saya hanya memberikan masukan tolong lebih dintingkatkan 

lagi biar bisa unggah vidio dan nyimpen2 vidio di berkas biar nggak harus pasang apk 

ganda 5 

5 

Akun Google Aku sangat menyukai aplikasi ini 2 5 

Al Fina Aq baper banget sama ceritanya, dan yang lain juga seru untuk di baca� 5 5 

Al Hafiz 

We untuk pihak hago. Bisa gk buat app tu jan maksa buat di maenin. Soalnya ni tiap 

hari ada aja notif gajelas di atas layar buat maksa game ni tuk di maenin risih gua tau 

gk, dah itu aja dulu di perbaiki ntar klo udah baru di tambah lagi ya,, coment jan read 

aja 2 2 

Al Huda 

Tolong bagi pihak facebook lite konten-konten yg bersifat forno grafi dihapus kan dri 

facebook,dikarna kan facebook adalah layanan komunikasih yang sangat penting dan 

tak jarang juga banyak pengguna yg masih dibawah umur,seperti vidio-vidio yang 

sering muncul di facebook tak bagus bagi anak-anak 3 

4 

al rubby stars 

Bagus dan berguna. Ada tema gelap makin joss tapi perlu tambahin warna yang lain 

bos... Biar whatsapp tambah mantap. 5 5 

ALAM SYAH Tolong akun saya kenapa dinonaktifkan. tolong pulihkan, itu akun pribadi saya.. Sama 2 3 
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akun facebook baru saya ada yg pake/hack 

Alam syah 

Promonya kebanyakan daerah jakarta..tolong dong daerah tangerang juga..tp menurut 

sy enakan promo yg dulu ada BAKULJKTOVO klo sekarang per makanannya..ga 

asyik 2 2 

Alam uddin 

Kenapa setelah di update versi terbaru jadi makin lambat ,, dan ketika mau ngetik ee 

keluar sendiri ,, knp ?? Nggak seru yang sekarang ,, tolong perbaiki lagi ,, � 3 2 

Alan Lauw 

Anehh ini gamee ,padahal ga AFK tapi katanya melakukan AFK ,apa karena direport 

sama tim? diliat dulu kalo mau ngasih hukuman , WOY!!!! kerja dong para adminya 

,mana yang layak di Report mana yang ga!!! Katanya game moba nomor 1 ,Tau gini 

kan mending Main AOV!! sampah 1 2 

Alan Saler 

Sebelum update ke versi cepat game mlbb nya santai aja gak leg analognya enak gak 

susah buat di gerakin dan gak banyak bug tapi setelah di update bukannya lebih cepat 

malah kebalikannya apalagi yang aku rasain analognya susah mau di gerakin dan 

bnyak bug!!!!! 3 3 

Alan Walker 

Dear Moonton maaf ,setelah update kali ini menurut saya kurang memuaskan ,karena 

sewaktu match dalam permainan , pingnya benar benar tidak stabil dan sangat 

menggangu, saya menggunakan jaringan 4G LTE. Saya harap Moonton secepatnya di 

fix untuk game kesayangan saya ini :). Thanks 4 

4 

Alang2 Kumitir 

Ini game asik seru baru download pagi tadi sampai sore maen terus.. tpi kenapa 

sekarang game nya gak bisa di mainkan . Loadingnya lama game seperti terjeda.. 

signal ok ram ok data internet banyak 2 4 

albargo ndut 

Makin kesini menurut saya tidak ada gunanya aplikasi ini.ongkos kirim malah makin 

naik,sudah beli promo tapi harga pengantarannya masih 2 kali lipat.payah dan bikin 

saya kesal lokasi saya selalu hilang padahal kemarin kemarin sudah ada..2 bintang 

cukup yah 2 2 

Alceo Devanda 

saya penggemar aplikasi ini, tp saya jengkel setiap buka ini aplikasi ,sinyal langsung 

ilang, padahal buat buka pacebok,nyoutub dll sinyal banyak. kenapa ya min,??? sy 

kasih bintang 3 aja 3 3 
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Aldi Fikri 

Ini sih game makin kesini makin goblok ya, naik mythic kayanya mudah banget skill 

ampas aja bisa naik cok, terus kalo solo di mythic sering nemu legend, ini sih gaada 

keadilannya, ini game sesuka si anjing moonton aja cok, dia ini bikin game cuma 

fokus hero, skin doang , eh bangsat lu  1 1 

Aldiansyah 

Ridwan 

Kenapa setiap mau digeser ke instastory (Cerita Instagram) orang lain yang saya ikuti, 

sering ada iklan? Dirasa terganggu pula! Padahal sementara Facebook Cerita, iklannya 

hanya bisa muncul setelah melihat 3-5 cerita teman di Facebook. Kok ditampilan 

video yang kotak besar di menu jelajah dan juga komentar pada suatu postingan, tidak 

bisa menterjemahkan bahasa asing ya? Dan kok fitur atur posisi teks, dll secara akurat 

di cerita dihilangkan? Jadinya tidak rapi atuh! � 2 

2 

Aldo Candra 

jaringan internet lancar, tapi gambar tetep gk kebuka dan malah dibilang offline. kan 

kesel 2 2 

aldy mf 

Tolong yah, saya pengguna lama, SAYA MEMBER PLATINUM, saya selalu bayar 

cash dan kalaupun saya pakai shoope pay later SAYA TIDAK PERNAH 

SEKALIPUN TELAT PEMBAYARAN !!! BAHKAN SEBELUM TANGGAL 1 

PUN SUDAH SAYA LUNASI !!! KENAPA SAAT INI LIMIT SAYA DIKURANGI 

DAN PEMBERITAHUANNYA SAYA TELAT BAYAR !!! DJANCOK !!! 1 1 

aleesa jeon 

Gimana sih ga bisa di buka, katanya suruh update padahal ini udah yang paling baru. 

Sebelumnya ga bisa buka chat akhirnya aku uninstall eh setelah diinstal lagi malah 

gak bisa verif nomor katanya ada masalah sama aplikasi nya gimana sih aneh bngt 2 2 

Alesha Almaira 

Kecewa dgn shopee. Dpt notif memenangkan saldo shopee pay senilai 1jt. selesai 

registrasi, foto ktp dsb, tiba2 pihak shopee membatalkan dgn alasan kesalahan dlm 

pengiriman notifikasi pemenang. Gak masuk akal !! Sy sudah terlanjur mengirimkam 

data. Jika ada yg menyalahgunakan data saya, siapa yg akan disalahkan !! 1 1 

alex samosir 

Membuat kesal.... Kita pesan barang terus barang nya di tolak, saya gak tau entah 

kenapa, saya cek di situ penerimaan tidak bisa di hubungi Sedang kan saya gak ada di 

hubungi Tadi saya lacak di pengiriman nya paket akan di kirim ke alamat penerima 

06-04-2020 09:04 Saya tunggu hari ini kalau tidak datang saya KESEL BGT 2 2 
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Alex Sarwoedi 

Aplikasi yang sangat membantu dalam komunikasi. Mudah di gunakan dan di akses 

semua orang. Perkuat jaringan agar kualitas telfon lebih baik. 5 5 

Alfa Rizki 

Ini yg buat game ML, tolong , klo bisa nii player yg udh maen lebih dari 4 jam atau 

berpa, gabisa dimaenin lg, soalny udh ada yg mau meninggal aja inget maen hp... 

Ngeriiii. Buat pelajaran org" juga. Jgn keseringan maen hp. Org mati sesuai dgn 

keseringan apa yg dilakukannny didunia. 1 2 

Alfi Ramdani 

Boskuh, knpa ini permainan Kuis Super Brilian nya suka macet... ? Padahal signal 

full, terus kalo pindah ke permainan yang lain, lancar. Kenapa ino ? Mohon bantuan 

nya bosskuuh?? 1 1 

ALFI566 

Channel 

Aplikasi WhatsApp ini sangat berguna bagi setiap kegiatan yang memerlukan 

komunikasi . Hanya bermodal kuota internet , kita bisa melakukan komunikasi dengan 

siapapun , dimanapun , kapanpun . The best app .   5 5 

Alfia Azizah 

webtoon ini seru banget!! banyak cerita komiknya dari romantis hingga slice of life 

pokoknya seru bangeet� 5 
5 

Alfin Mujahid 

Apaan... Setelah update malah loading game lambat, bahkan sampai keluar dari game 

sendiri...� Tolong diperbaiki, 2 
3 

Algi 

Muhammad 

Saya sngat suka dengan aplikasi ini cowoknya ganteng" dan ceritanya juga 

bagus,kalau bisa di dramakan dong.. 4 4 

Ali Bondan 

buat game nya ok... cuman kurang trtarik sm ada nya square sgala.. yg main di hago 

tuh bukan anak dewasa or orang tua aja...bnyk ANAK KECIL JG YG MAININ 

HAGO. TOLONG BERTINDAK LEBIH TEGAS PERATURAN NYA. Masa ada 

video or foto2 yg arah ke pornografi sih.apa bagus di liahat sm anak2. 2 2 

Ali Japle Aslinya saya nga mau kasih bintang 4? Tapi saya suka dengAn ytb go 4 4 

Alian Aliando 

hago sungguh menyenangkan. Dulu hidup ku sepe,bagai kan rokok tampa korek, 

Tetapi semejak ku, bergabung di hago. Aku merasa senang sekali Bagaikan bulan di 

kelilingi sangbintang... Asik nya minta ampun. Asik bangat 5 5 

Alian Aliando 

hago sungguh menyenangkan. Dulu hidup ku sepe,bagai kan rokok tampa korek, 

Tetapi semejak ku, bergabung di hago. Aku merasa senang sekali Bagaikan bulan di 5 5 
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kelilingi sangbintang... Asik nya minta ampun. Asik bangat 

Alif Bata 

Kenapa ya kalau ak lagi putar video lalu ad notifikasi dari hp ak misal dari wa atau yg 

lain kok video nya di pause otomatis lalu gk bisa d play lagi...terpaksa harus ulang 

video dari awal lagi....tolong kpd developer di perbaiki yaaa.... 2 2 

Alif -kun 

Tolong segera diperbaiki dong instgram nya, kasian kami yang mencari nafkah di 

instagram.,, alhamdulillah akhirnya sekarang ig bisa dibuka, semoga teman2 yg lain 

juga bisa ya, amin. 

5 5 

Alif Rahmatia 

Youtube go Best dech hemat kuota banget Terima kasih youtube go di perbarui lagi 

biar versinya tambah bagus. ��� 5 5 

Alika Putri 

Maaf saya mau tanya knp selama hampir seminggu ini ig saya setiap saya buka selalu 

kembali sendiri?? Ini sdh yg kedua kalinya terjadi. Bulan kemarin setelah saya 

jelaskan hal yg sama 3hari kemudian bisa saya mnggunakan kmbali, namum mengapa 

bln ini mslh yg sama trulang kmbli? saya coba berulang kali tapi hasilnya tetap sama 

tdk dpt dibuka, pdhl saya tidak pernah posting yang aneh2. Mohon bantuan dan 

konfirmasi agar saya bisa membuka dan menggunakan ig saya kembali. Terima kasih 

sebelumnya� 3 

2 

Alimuddin 

Alim 

bagus. tapi klo bisa sarana untuk pengetikan agar tidak dibatasi. sayang jika kita ingin 

memposting sesuatu yang bermanfaat dimana membutuhkan sarana yang lebih atau 

durasi yang panjang tapi tidak bisa terselesaikan karena keterbatasan dalam mengetik. 

terimah kasih, sukses selalu facebook lite 5 4 

Alin Udik 

Sebelum kowen gue baca komenan temen".. emang iyah bener apa yg Di kata kan 

mereka. Kenapa pas di perbaharui IG nya ndak bisa masuk yah knp.. padahal gue 

online terus di IG.. sangat di sayang kan.. Mohon klarifikasinya. Thank 3 2 

alisa havizah 

TikTok ini bagus sekali saya baru buat aja sudah bagus tapi kalau lik jelek maaf kalau 

saya menyinggung yang buat lik soalnya saya ngeliat sendiri soalnya kata buguru saya 

harus melihat sendiri. 5 3 

Aliyah Khairani 

Gak bisa kebuka terus udah update padahal. Semua app bagus, sinyal kenceng. Emang 

dah dia doang yg top yg lain beng beng 2 1 
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Aljam Sanjaya 

fb ku g bs di buka pke fb lit, tiba2 harus di confir lg,sdangkan emailku pke no hp yg 

udh g aktip,gmn caranya tolong,jd sngt ribet, imelku pke no hp yg dulu udh g 

aktip,kmaren masih bs skrng g bisa 1 

1 

Allif Alfian 

Andria 

Terima Kasih WhatsApp sudah memperbaiki masalah font yang terlalu besar dan 

mengembalikan seperti biasanya, sukses selalu semoga semakin baik lagi kedepannya. 

Mantap heheh 5 5 

Alom Sanjaya 

Semakin Buruk saja game ini, masih banyak players yang menggunakan cheat dan 

bermain tidak jujur... Ini sangat tidak adil untuk pemain yang lain... Saya malas main 

game ini lagi, mending saya hapus, karna gak bisa apa² buat apa dimainin kalo di in 

game cuman diem mati diem mati karena kena pemain yang menggukan cheat!!!!!! 1 1 

Alramdaarifin 

Alfin 

Maaf saya kasih bintang dua karna kenapa ig gua baru aja masuk selalu keluar sendiri 

dan kenapa selalu intagram telah berhenti saya telah ,encoba beberapa kali instal dan 

mencoba bersabar dan kali ini kesabaran ku ilang karna ig gua ga masuk kelaur terus 

dan menerus harap di perbaiki intragram nya saya mulai emosi dengan adanya fitur 

yang tidak di inginkan 2 2 

Aluna Nabilah aplikasi ini menghibur saya di saat saya sedang gabutttzzz 4 4 

Alva Gamers 

Dulu sya suka tapi sekarang gak karena sekarangan makin lag... Dan lagi pula setiap 

saya main di mode rank pasti ada yang AFK Tolong!!!! Perbaiki ini Montoon jgn skin 

dan hero baru aj yg di pikirkan jaringan aja perlu anying Montoon asuuuu!!!!!!!!!!!! 

Kontollll 1 1 

alvian lake 

Kalau keluar dari sawah gk usah harus main game lain lagi anjing bangsat, goblok 

banget. Keluar ya meluar, kenapa harus main vame lain lagi bikin ribeg ajah bangsat 1 1 

Alvien Kiswara 

Zaneka 

Saya kecewa terhadap moonton , akun saya ada yang main tanpa pengetahuan saya, 

membuat rugi creditscore saya , tolong di perbaiki perlindungan akun moonton nya, 

creditscore yang awal nya 110 jadi turun ke 50 , bagaimana ini bikin kecewa sekali 1 1 

Alvin Nax Yk 

Tolong sekali ini sumpah, kelompokan mana player noob mana yg pro, saya dapet 

team busuk terus, gak logis masa iya terus terusan udah bertahun-tahun sama aja ga 

ada bedanya. Setelah menang, kalah terus. Gitu aja teros, tolong moonton 1 2 
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Alvin Radika 

kok webtoon sekarang jadi lemot ya tolong dong di perbaikin bikin baca ga nyaman 

padahal sebelumnya ga kaya gini 2 2 

Alwam 

Seherezad 

Order gabungan beda resto tolong dihapus....saya sebagai customer merasakan 

dirugikan karena harus menunggu lama...makanan sudah menjadi dingin 2 2 

Alya Farzana 

Sayang bget...youtoube go..nya ga gambar nya suara nya aja jernih...tolong dong di 

perbaiki...biar bisa liat video lainya 2 3 

alya sukonedo 

Aplikasi penuh dengan kejutan...tapi dibuaaat lebih enteeng kayak aplikasi sebelah 

biar tambah banyak yang pakeee...sepplah pokoknya 5 
4 

Alysa is alea 

Maaf ya Q kasih bintang 1 dulu... abis kecewa banget... instagram slese d update 

malah gak bisa d buka. Dan selalu muncul notif "sayangnya instagram telah berhenti". 

Tolong segera d perbaiki... kasihan para pengguna IG yg gak bisa pake aplikasinya... 

pa lagi klo yang d pake wat bisnis... kasihan. Sekali lagi Tolong SEGERA 

DIPERBAIKI. terimakasih. 1 

1 

Alzahra Aira Sumpah bagus bgt kalian akan nyesel kalau gk download,ini aku cuma kasih saran ya. 5 5 

amaaa ayaam ko sempet keluar mulu ya, bilangnya webtoon sudah berhenti aneh banget 2 2 

Amalia Dwi 

Oktavian 

Saya Pengguna webtoon sejak lama, tetapi saya lebih suka webtoon versi dulu dri 

pada sekarang, dulu bisa di ss dan di pamerin ke teman kalau webtoon itu bagus dll 

sekarang sudah tidak bisa, webtoon yg sekarang juga  minta koin lahh ini lahhh,  3 4 

Amalia Stifani 

Tolong lebih seleksi lagi dalam toko yang jualannya semaunya. Karna beberapa kali 

belanja sudah 2 kali uang saya tidak di kembalikan karna barang ga sampe.. Tp 

pelayanan dr shopeenya aku ancungi jempol hanya oknum tokonya aja yg kurang 

bertanggung jawab 3 3 

amang UDIN 

Kasih bintang 3 Dulu sbb baru download...#Komentar baru# saya tambah bintang 1 

(3+1=4) sebab sebagian permainan online walaupun satu lawan satu tapi keliatannya 

pihak hago sudah mengatur kemenangan untuk salah satu pemain contoh seperti 

permainan #LUDO#,,,,,jelas sekali pengaturan skornya ���,,, 4 3 

Amar Fikry Tolong di tambahin dong genre acion nya 3 4 



 

B-32 

 

Nama Komentar Bintang Validator 

Ambri Leakerss 

Aku kasih 3 bintang ..karna luckybet nya enggak ada.. kenapa lucky bet nya di hilang 

kan.. di buat lagi donk lucky bet nya.. kalo ada luckybet kan tambah seru... 1 tolong di 

permudah kan ngeklaim hadiah putar roda gembira nya.. setiap ngeklaim gagal terus. 

Banyak konsumen yg kecewa karna susah ngeklaim hadiah roda gembira nya... 3 3 

Amelia Azhar13 

Jelek sekarang mah webtoonya gak bisa ke buka keluar terus aneh heran pokonya gak 

semenarik kayak yg dulu dibuka langsung muncul lah ini dibuka langsung 

laporkan/oke gimana sih apknya udah laris malah makin jelek ginih parah pokoknya 1 2 

Amelia 

Panjaitan 

Hai,nama saya amelia Jadi saya instal shoope jadi saya instal karan tertarik dengan 

shoope tanam jadi saya mainin tapi saya bosen karna saya tidak beli sesuatu jadi saya 

hapus. Dan saya tiba tiba terima pesan dari shoope paket iphone anda sedang dikirim, 

what saya gk pesan apa apa tapi kalo murah gakpapa inu iphone.tolong shoope ya aku 

gak tau apa yg terjadi 2 4 

A  m  e  l     a   R     s  k  a  h   

hanya satu masalah game ini !! jaringan 4g buat game lain n apk lain lancar, tp buat 

game ini lag, lag, lag, tolong di perbaiki siih. klu masalah ram gk mungkin ram aq 

masi banyak bgt!! menyebalkan itu yg jelas. 5 

4 

Ami Pratama 

hutagalung 

Tolong berikan saya solusi, pesan suara pertempuran saya sudah aktif tetapi tetap 

tidak dapat saya gunakan, saya tidak bisa mendengarkan apa yang di katakan teman 

saya kepada saya dalam 1 team dan bahkan suara saya tidak dapat mereka dengar saat 

saya berbicara.. #Pliss Help me for My Voice Chat.. Thanks.. 4 3 

Amier Iamshin 

Minta tolong aja buat shoope agar lebih share ke setiap seller , untuk barang yg 

dikirim itu lebih di pastikan lagi, karna ada bbrpa teman saya yang pengiriman nya 

tidak sampai sampai dengan saat ini. Agar shoope bisa trus maju dan menjadi nomor 1 

di Asia 3 3 

Amilda Nova 

Tolong dong solusi nya, saya ko gabisa pake filter instastory yang Milk'one, Milk'two 

sm Milk'three semenjak saya ganti hp doang, pdhal filternya bagus tp gabisa dipake 

ktnya efek tidak didukung diperangkat anda. Maksudnya gimana yaa? 3 3 

Amin Fachri 

bintang satu saja cukuplah. sesuai sama apa yang kita dapat, aplikasi sangat lambat, 

untuk mengaktifkan shopeepay kode OTP tidak masuk ke SMS, sudah tanya ke CS 5 2 
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shopee katanya cuman suruh bersihkan cache dan di coba lagi tapi hasilnya tetap ngga 

bisa. masih bagus yang versi sebelumnya. 

Aminatun 

Djuhriah 

Aplikasi geblek!! Pesen grabfood masa tarifnya 12k padahal ga sampe 1km, giliran yg 

jauh malah murah Pemberitahuannya juga gajelas, drivernya masih ngantri tapi 

dipemberitahuannya "driver sedang menuju ketempat anda" Udah gitu ada double 

order segala lagi bikin tambah lama aje, sampe 1jam lebih nunggunya. ksl bgt!!!! 1 1 

aming gerardo 

Shopee ga profesional, bila belanja di batalkan, kata nya pengembalian dana 7 sampai 

14 hari kerja, tp ga sesuai janjinya. Pesanan saya di batalkan 5 feb 2020, sampai saat 

ini tgl, 31 maret 2020, dana belum dikembalilan, mohon penjelasan dan tanggung 

jawabnya, dan tlg di info in melalui email saya. (saya dah berkali-kali hub shopee, tp 

dana tetap blum kembali) terimakasih 1 1 

amint nasimint 

Kenapa setiap sudah di donlod..minta harus donlod lagi..saya sudah 20 kali .instal you 

tube go...plis jangan bikin pembuangan kuota..sodara harus mikir klu ingin lanjut 1 
1 

Amira 

Tolong grab saat pesan grab food bisa pesan lebih dari 1 restoran, kaya di gojek. 

Kalau harus nunggu peaanan selesai, baru bisa pesan lagi, lama. 4 
3 

Amira Chan 

Haiii Perkenalkan saya amira Sebagai pengguna tiktok yang hampir 2tahun Saya 

sebenaranya suka tapi gmn gitu pasti Kalo yang kreatif tuh di biarin sedangkan yang 

nari gk jelas aja udah sampe 100k ayo kekompakanya untuk kita semua jangn 

memandang sebelah mata� 5 

5 

Amira 

Nurazizah 

Saya kasih bintang empat karna saya baru menggunakan nya semoga ceritanya seru 

seru 4 4 

Amiyati 

Amiyati 

Ok, hasil verifikasi data, jawabnya, foto identitas kurang jelas, baik saya foto ulang 

ditempat yg lebih terang, tolong jangan banyak alasan lagi, saya cuma ingin uang 

kembali utk segera di belikan masker, yg saya batalkan karena penjual di shopee ga 

kirim2!, Saya beli sampe 50 pieces, tp notif nya dikemas terus mknya saya cancel� 1 2 

Amos Lebi 

Amos 

Tolong hilangin pelangaran.kalau ada telpon masuk. Pasti kita angkat apa lg yg tlpn 

ortu. Sama jaringan jelek. Mlbb rolong. Masa kita d beri sanksi. Kita on dan balik 

main. Dak ngak afk. Kenapa keredit scor y d kurangin. Kalau gak tutup aja gem ini. 2 2 
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Terima kasih harap d maklumi. Terima kasih 

Ampun Om 

Moonton ga adil anjing..gua main rank dapet tim bocah semua,,gua main magic chess 

gua dapat lawan mytical glory, padahal rank magic chess gua masih gm. Kalo gitu 

percuma dong gua bela belain buat naikin rank magic chess gua, akhirnya turun ke 

situ lagi. Yah ada 1 lagi loadingnya lama,, Itu aja keluhan gua 1 1 

Amru 

Firliansyah 

Mohon maaf saya mau bertanya bagaimanam cara mengembalikan fb saya yg lupa 

pasword.sudah saya coba untuk pangkah langkah untuk meretas kembali akun saya 

tapi saya lupa sama pasword yahoo dan nomor nya juga sudah tidak ada.mohon 

arahanya 5 5 

AMV Walker 

Ini game makin lama makin aneh.. Jaringan bagus tapi pas digame langsung nge lag.. 

Mau nya apa sih nih game?? Kalo gak ada niatan buat game mending gak usah buat.. 

Percuma kami para player udah keluar banyak modal cuma buat ini game.. Mohon 

segera perbaiki ini game 1 

1 

An Risma 

bintang 4 dulu, soalnya masih sering terjadi eror dan lama buat dibuka, namun aplikasi 

ini tentunya masih sangat membantu perjalanan dan mengerti kondisi perut sy, hh 4 
4 

Ana Maria 

bikin males pesen pake grabfood.! kok bisa ya driver uda dapar orderan kita tapi 

masih bisa nerima order grabfood lain....itukan bikin lama kita nunggu nya!! 1 1 

Ana setiani 

official 

WhatsApp ini adalah aplikasi paling keren,,,saran, aplikasi ini akan sangat keren 

apabila di lengkapi dengan fitur video  di grup nya.. mungkin bisa jadi solusi 

multifungsi untuk saat ini 5 5 

Ana_ Rhmwti 

Assalamualaikum saya Ana Rahmawati ,saya tuh suka banget sama aplikasi ini 

soalnya bikin kita tau informasi tentang dunia maya atau berita yang sedang heboh di 

dunia dan juga bisa membuat kita tuh mengenal orang orang yang bukan dari daerah 

atau negara kita ,sekian dulu yah teman teman jangan lupa unduh aplikasi terbagus ini 5 5 

Anak Pasaman 

saya merasa kecewa dengan webtoon ini,karna dipertengahan cerita pasti ada minta 

koin,dan bikin orang jadi penasaran,baca gratisnya lama,up datenya 

lama,haduh,mending mangatoon,crazy up ada,koinnya bisa didapat dengan login 

setiap hari dan ceritanya bagus2. 2 1 
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Ananda Alifah 

Aplikasi ini sangat bagus dan ketika saya menelpon atau vc telpon nya gk putus 

putus!!!!makasih❤�� 5 5 

Ananda Ayu 

andini 

Saya kasih bintang 1 kenapa saya kasih bintang satu karna,waktu saya hapus wa yg 

lama saya donwloat yg baru,tp no wa nya masih tetap pakai yg lama,baru donwloat yg 

baru udh masukin no wa nya malah kode verifikasi nya gak terkirim saya di suruh 

menunggu 7 jm tapi apa,gak ada sama sekali 1 2 

ananda fitria 

Mohon maaf, hari ini game gambar dan tebak gak bisa, setiap game start memuat terus 

menerus. Ada apa ya? 5 5 

anang jayanto 

Help baru buka wa terus login (kartu nomor yg buat wa sudah mati dari jaman SMK) 

terpaksa saya buat akun Baru WA.... Saya cek nomor wa saya yg lama sudah di ganti 

foto profilnya ( kena Hack) tolong bantuannya untuk membalikan akun WA saya yg 

lama..... Di karenakan banyak dokumen penting (pekerjaan) 1 

2 

Anang_ Dou01 

Banyak orang yang sudah menggunakan Instagram untuk berjualan maupun promosi. 

Namun sayangnya, belum banyak orang yang paham betapa pentingnya konten desain 

promosi pada Instagram. Nah di sini, kami akan mengulas sejauh mana manfaat 

konten desain untuk Instagram, dan tips membuatnya. Jadi, simak penjelasannya 

hingga selesai. Konten yang menarik akan memengaruhi tingkat konversi audiens 

yang melihat iklan Anda. Instagram adalah media sosial yang mengutamakan visual. 

Baik itu foto, maupun video. 5 4 

Anas Fikri 

YouTube Go Sangat hebat dan menghemat data seluler Manta sekali YouTube Go ini 

Gua kasih bintang 5 buat YouTube Go ini ����� Video gue gampang di lihat dan 

jelas Yang gk bisa di tonton hp anda Pasti rusak karena gue bisa dan jelas 5 1 

Anastasius 

Suryanto 

Saran saya supaya di update berikutnya ditambah subtitel untuk semua video seperti di 

youtube biasa 4 4 

Anastasya putri 

Ribet saya ga suka youtobe go sekarang kebanyakan iklan .. saya sampe cape bulak 

balik buat pencet hp karna sebentar" mati .. Tolong dong jangan pake iklan sangat 

mengganggu 1 

1 

Anatasya Sirait Kok tik tok ku gak bisa di buka Sumpah gue benci aplikasi ini 2 2 
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Ancha Nila 

Moonton plis bug di drackpick di selesaikan . Apa bila musuh spam hero. Jadi lag dan 

gk bisa pilih hero dan emblem gk sda sangat merugikan tim. Bnyak orang 

menggunakan bug ini karena mereka tau dari yutube. Tolong lah bugnya di hilangkan. 

Aku pemain setia mobile legend 3 2 

Ancok Gemers 

Saya minta tolong fb saya 3 di non aktifkan bernama penjhol pendhosa , mona cimol , 

auliani aulia ,saya tidak tahu salah saya .tolong bantu saya karna akun saya terkait 

dengan game sya dan ig sya ... Sya sudah membuat fb baru tapi akhirnya sama 

....tolong sya .... 3 

2 

Andaa Siapaa? 

Kerenn sempurna, Authornyaa Hebat. Bisa buat ide cerita sekeren cerita di Weebtoon, 

Salut dah 4 5 

ANDERSEN 

LIE 

Mohon maaf monton,knp di versi yg cepat ini semakin tidak nyaman dalam bermain 

mobile legends,tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan versi cepat skrng dan yg 

dulu,bug juga sering terjadi di dalam pertandingan.di mohon untuk perbaikan 

gamenya 3 2 

Andi Alamsyah 

Pulungan 

bug,tolong perbaiki segera,pengalaman bermain kami sangat terganggu dikarenakan 

banyak bug. keluhan kami anda lihat. ketika memilih milih hero dengan cepat terjadi 

lag atau bug,bisakah pihak montoon memperbaikinya. mengapa developer seperti tak 

tau. 1 

1 

Andi Awieanto 

rias pengantin 

adat 

Kepada pihak whatsApp kenapa ya saya tidak bisa membuka WhatsApp saya, bila ada 

kesalahan dalam kami share apapun yang saya tidak tau tolong di maafkan dan buka 

kembali. Maafkan bila saya blm paham apa yang saya lakukan 3 3 

andi baso 

Usul aja, karena ini lagi pada lockdown tolong ditambahkan fitur belanja bahan 

pokok, misal beli ikan, sayur, bumbu, bawang dll kerja sama dengan kios pasar atau 

swalayan jangan hanya makanan jadi . Terimakasih 5 4 

Andi nikeysia 

Aku suka sama webtoon karena lucu dan ada Yanga juga horror tapi yang paling ku 

suka Flm sedih karena yah aku suka mengerti gak ? Hehehe yang ngerti like yang gak 

ngerti ya biasa aja 3 4 

Andi Nur Aeni Aku suka.... Mudah dan ringan tdk butuh data banyak baru bisa chattingan... Kadang 5 5 
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bisa pke grtisan... Walau di batasi cuma bisa chat aja... Tpi itu sangat memuaskan 

Andi pratama 

kk pb ku yg lama ko gx bs msk kk padahal no hp sm kata sandi ny betul eh malah msk 

pb ku y bru .....tolong donk kk di betulkan masalah in ....... 2 
2 

Andi Pratama 

Saat-saat ini, banyak penjual yang tingkat respon ke pembeli begitu sangat rendah. 

Saya pernah pesan barang dan selesai pembayarannya, akan tetapi pada akhirnya tak 

dikirim sama si Penjual. Padahal dalam Chat si Penjual lagi Online. Diharapkan pihak 

Shoopee bisa menampung komplen pembeli di featru khusus, sebagai pembeli yg 

dirugikan waktu tunggu saya siap lampirkan bukti lalainya pihak penjual tersebut. 

Saya harap juga Shoopee bisa kasih bentuk hukuman kepada pihak penjual yg abai 

tersebut. 3 2 

Andi Putra 

@INSTAGRAM OFFICE. Kenapa saya tidak bisa log-in ke akun IG saya yang baru. 

Ketika saya mencoba masuk, malahan instagramnya tidak merespon, seperti di blokir, 

serta dimintai verifikasi lewat alamat email. Padahala saya memakai email. Di 

instagram. Mohon b 2 2 

Andi Sutiono 

No cust service berapa ya ?? Saya pesan makanan di grab misal nya uda 5x dan itu 

saya batalkan karna alesan resto tutup ato barang habis berturut2 jd saya cancel dong 

mau ga mw .. dan akhirnya saya ga bisa pesan karena tulisan nya saya keseringan 

cancel. Gimana saya ga cancel kalo yg saya mw tidak ada dan kalo resto tutup juga 

kalo barang abis juga ... Anehhhhhh 5 

2 

ANDIKA 

YUSUF 

Momtonnnn anjinggggggggggg!!!! Kok pas update ajh tuhh sinyal nya kyk taikkk 

sebelum update lancar jaya tuhhhhhh! Gimanaaaa inihhhhhh walaupun si 4gggg uang 

terus yang diituin tapi gak pernah mikirin pengggunaaaa fulusss mulu taikkk anjing 

asu babi ngentot kau!!!! Pas push rank sinyal gak adaaa  1 1 

andini farida 

azizah official Kok instalnya lama banget tapi ceritanya seru terimakasih webtoon 4 4 

Andini Putri 

Hapsari 

Kak permisi saya mau tanya.....waktu mau main ww kan saya harus download dulu, 

lah waktu 95% balik 0% lagi seterusnya sampai 3x. Sedangkan buat game yg lain g 

kayak gini, malah cpt an game lain. Itu kenapa ya kak? Trimakasi 3 3 
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dia nha 

Fb sekarang udah makin bagus aja, pemasaran penjualan di market place nya 

dijangkau banyak orang dengan respon yang cepat, bagus � 5 5 

Diah Halimah 

Yg bikin Jelek Cuma Player Bocah yg gk tau apa", maen semaunya, Egois 

NAJJJISS!!! Udh mainnya NOOB ngajak By1 Otakkk Lo taru Mana Goblokkk....... 

Terus 1 lgi nihh.. Udh Update Tapi masih sedikit lag, dan parahnya lgi saat gw main 

dan gw gk "A.F.K" Kenapa di Mail box in game gw di bilang "AFK", padhal gw gk 

afk terus lgi Credit Score di kurangin.. Parahhhhhhhhhhhh 4 

3 

Dian July 

Lestary Sejauh ini bagus,, hanya saja saya tidak bisa screenshot gak tau kenapa 4 4 

Dian 

Permatasari 

Hai nama aku Aliqa aku suka pake app ini cuman beranda nya nggak kaya app Likee 

bisa pilih video yang mau kita liat.pas aku bikin video Nggak ada yang like video 

aku.Waktu hari ke tiga aku masuk tp katanya nggak ada jaringan padahal aku pake 

data sama wifi.trus aku cek profil aku pengikut aku 2 orang pas aku mau liat namanya 

siapa, pengikut aku ada 7 orang ngebingungin aku ini app nya.Plissss banget perbaiki 

lagi yah,btw aku kasih bintang 4 aja karena ada kekurangannya*Makasih* 4 3 

dian pratama 

Min maaf gimama cara invite teman di game monopoli super 2, saya ajak temen tapi 

gak masuk undangan nya, trus temen undang saya jga tidak ada notifikasi yg masuk ke 

saya. 3 

2 

Dian 

Rahmawati 

Agak kecewa. Harusnya ada notif mengenai pengingat masa berlaku dan berakhirnya 

paket langganan, walaupun sudah tertera di akun kita tapi dari pengguna masih rentan 

lupa. Paket akan otomatis diperpanjang pada ex: 16 sep, tapi karena tidak ada 

pemberitahuan sebelumnya, pelanggan yg harusnya bisa menentukan mau lanjut pakai 

paket langganan atau tidak, jadi mau tidak mau membeli paket karena otomatis 

terpotong melalui ovo. Kecewa, karena belum tentu pelanggan butuh paket tersebut. 3 2 

Dian Sani 

Sukmarini 

Mas/ mba ... saya pesen go send barang sudah sampai tepat waktu. Lalu saya mau 

ngasih tips tapi saya bilang lewat aplikasi tips nya ternyata ga ada di aplikasi tips 

payment. Boleh minta kontak driver buat ksh tips langsung??? 5 5 

Diana Amalia Kenapa ya lemot banget gk bisa ke buka komiknya gimana mau baca!! 3 2 
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Diana Dhevita 

Help! Riwayat chat WhatsApp saya tiba-tiba terhapus..hari ini tanggal 21-09-2019 

seluruh chat terhapus sampai tanggal 15-09-2019. Tolong dibantu bagaimana 

mengembalikan data tersebut karena saya belum sempat backup. 3 2 

Diana Fares 

Sy pengguna lama min,kok makin ke belakang makin gk nyaman belanja yaa. Yg dlu 

awalx gratis ongkir pembayaran ap sj, skrg cuma ad utk shopeepay/later. Duhh ngga 

guna min, tolong kembalikan kenyamanan yg dlu donk. Mana lg shopeelater blm juga 

tgl jatuh tempo telpon tiap hari pagi, siang, malem kayak rentenir aja.Sangat-sangat 

mengganggu !!! 1 2 

Diana S 

Saya suka hago dri 2017 smpe skrg dan saya suka main sawah dan game lain nya.. 

Plis lah tim tlg dnger nih req saya mau do adain menu buat bisu suara musik game 

agar saya bisa menikmati musik pribadi saya smbil bermain terutama disawah terus 

tmbhin lahi dong lahan nya biar jdi 10 untuk slot kongsian dan lahan sendiri. Kalau 

didenger saya full lgi bintang nya trimakasih� k 3 4 

Diana Wati 

Waktu itu Waktu itu aku pernah di cancel sama drivernya nah terus nggak langsung 

berpindah gitu ke drive lain ya udah gitu Kalau misalnya kita enggak tahu itu udah di 

cancel kan kek rugi waktu rugi pokoknya Rugi deh 2 2 

Diana Wilujeng Suka sihh.. tp semakin di update mb nya semakit besar... hp q suka ndk cukupp� 2 2 

Dicky Izzan 

Sip,, smg jgn sering error,,saya pelanggan setia shopee,, dr dlu ud bnyk brang yg sya 

beli di shopee,, tp 1 mnggu in knp koq lm wkt proses di kemasnya,,, pdhal stelah it hrs 

d kirim,,, jd saran aj tuk d segerakn pengemasannya 5 5 

dicky sandi 

untung layanan grab food tolong di perbaiki, soal nya setelah seminggu terjadinya 

redzone posisi atau letak kita di map sangat jauh dari rumah atau lokasi kita pesan, 

masalah ongkir sampai sini baik dan murah cuma kasian grab nya masa jarak nya 

sampai 10km dari lokasi yang mau dia kirim? jadi mohon perbaikannya 4 3 

Didik 

Kusmanto 

Sangat berguna sekali dalam mengirim informasi ,apalagi ditunjang fitur yang 

lengkap...,semoga tambah lebih maju lagi 5 5 

Didin syaprudin 

Selamat sore, ko disini saya mau komen,like, follow ataupun follback ko gabisa ya, 

udh hampir sebulan akun saya selalu seperti ini, seperti akun direport, pdhl saya 2 2 
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gapernah masukin video atau foto yg aneh-aneh, tolong di bantu ya, karna ini udh 

sebulan lebih, pdhl sblmnya tidak seperti ini, terimakasih. 

dieka pelaz 

Mode cepat kok makin nge lag parah. Apa apaan??? Gk semakin baik semakin lag. 

Apanya yang makin cepat??? Gk ada peningkatan perforama di match,cuma nyepetin 

loading di awal doang gak ada faedahya. . . Bikin males maen ini game aja. 1 1 

Dietha 

Wulandarii 

Sebagai pembaca setia webtoon dari pertama kali apk ini ada,sedikit kecewa knapa 

habis di update loading nya jadi lama,padahal sinyal 4G lancar,gabisa 

screenshoot,tolong di perbaiki lagi Kalo membaik bintangx naik jadi 5 deh 3 3 

Digital Ponsel 

Tolong server'nya diperbaiki soalnya setiap saya masuk di game selalu saja kalah 

padahal gamenya belum dimulai,tolong ya diperbaiki nanti saya kasih bintang 5 4 2 

Diiy Li 

Lagi main tebak gambar, ada yang memang jawabannya "monyet" eh pas diketik 

malah gak bisa terkirim, kayaknya disensor sama hago, kalau gitu kenapa ngasih 

pilihan kata itu? � Terus kalau misal ada yang suka gambar aneh-aneh di tebak 

gambar, terus sudah kita laporkan, itu tindak lanjut dari pihak hagonya apa sih? 4 3 

Dika Dika 

assalamualaikum, sebelumnya saya minta maaf jika saya ngasih bintang dua soalnya 

vidio yang udah aku download ngak bisa di putar tolong diperbaikin lagi ya 

wassalamualaikum 2 3 

Dika Sagita 

Dewi 

Knp nggk bisa pesen 2kali secara bersamaan di go-ride sm go-car ? Jd harus nunggu 

pesenan yang satu sampai dulu. Kan kelamaan. Udh itu aja, tolong dibenahi, yang 

lainnya mntap kok. 

4 4 

Diki Wiliandi 

Game goblogg setiap main di kasih team afk Mulu anjeng , main di mytic kek main di 

master babi banyak player bocah, gua menangin game sampe kadang di atas 20 menit 

, dan gua main lagi malah di kasih team afk bangsat , lu mikir kaga si main lama" 

ngalahin nya cepet banget , buang" waktu aja anjeng . ...  1 1 

Dila Fatiah 

Makin lama makin lemot. Pengajuan perubahan no telepon karna saya lupa pin 

shopeepay. Butuh waktu 3X24 jam. Kenapa sampai selama itu. Padahal shopeepayku 

masih ada saldo.nya. gimana mau blanja kalau shopeepay.ku tidak bisa di buat cekout. 

Tolong dong di percepat perubahan no telp.nya!! Biar sama2 nyaman 1 2 
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Dila Sader 

Bagus bat ini game, aku dan teman - teman ku sangat suka sama aplikasi ini. Karna 

mereka waktu pertama Dowload lalu mereka mendaftar dan membuat video. Katanya 

mereka Aplikasi nya banyak lagu yg mereka suka. Dan aku langsung dowload dan aku 

mendaftar dan membuat video dan banyak sekali lagu yg aku suka.TIK TOK bantu 

jawab ya Pokok nya semua teman Ku menyukai TIK TOK� 5 5 

dilah razy 

Baru bintang sy naikin 5.. tp sdh hrus sy turunin lg krn sistem aplikasi yg eror bin 

kesel, sy pny 2 hp dan semua app ny g ad yg bener.. yg 1 g muncul gambar terus, yg 

satu log out tiba2 terus CLEAR ACHE?? Sudah, LOG OUT? Sudah. UPDATE 

APLIKASI? Sudah. JARINGAN? Wifi kenceng. Trus apa coba?? Mskipun covid 

begini yg kerja di rumah sistem ny ttp hrus di maintence lah.. smpe sy reset pabrik tau 

ga hp sya itu. Tp msh sama aja. 2 3 

dilakkkkk sukakkkk sm wbtoon ini<3. ceritanya berbobot smwaaa<3:* 5 5 

Dilansa 

Tolong dong kalo kualitas upload foto baik buat profil, sampul ataupun postingan 

jangan di turunin kualitasnya, kan jadi burem hasilnya. Contohnya upload foto ukuran 

aslinya 1MB diupload lewat lite jadi 100kb. Mohon cepat diperbaiki.. thx 4 4 

Dimas Destri 

Prayoga 

tolong bantu saya dong.. Jadi gini, saya kan offline main hago 3 hari, dan online lagi 

hari ini, sedangkan teman saya online terus dan kemarin dia dapat game baru yaitu 

"animal party",lalu saya cek hago saya dan game "animal party" tidak ada di hago 

saya.. Kenapa bisa begitu, padahal hago sudah saya update.. Tolong bantu saya �� 

Nama hago saya=Dimas Prayoga Kalo udah saya tambahin lagi bintangnya.. 

4 3 

Dimas Saputra 

Waw bagus banget gem nya ayo download dan main kan ini sangat lah bagus gue 

nggak nyesel download ini deh...... Bagi kalian yang mau download download aja 

nggak usah ragu ragu kalian nggak bakal nyesel karna ini sangat bagus........ Kenapa 

aku kasih bintang 5 karna ini menarik, bagus, bisa kenalan sama teman baru 5 5 

Dina Amelya 

Min tlg update selanjutnya nya kasih warna mode hitam please saya tu org nyaa suka 

warna hitam jika min mau buat update mode hitam nanti serius aku kasih bintang 5:) 3 3 

Dina Marwiyah 

Dr apk ini gua belajar banyk, wktu gada paket gua bisa punya alesan sm mantan gua, 

jd dy bisa jemput gua.. kek gini kurang lebih percakapannya " ak mau ngegrab tp lg 4 4 
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gada paket, bisa tolong pesenin ngga?" terus dy malah bilang gini " yaudah ak jemput 

aja " Makasi grab, makasi mantan ak udah sempet jemput 

Dina 

Millysaphira 

Kode promo tidak dapat dinikmati secara otomatis harus membuka inbox dulu lalu 

mengetik kode promo secara terpisah. Di notifikasi kode promo dapat digunakan 

selama 24 jam dengan waktu yang terbatas, namun saat saya menggunakan kode 

promo di jam yang masih disebutkan dalam promo tersebut justru tidak berlaku sama 

sekali 

3 2 

Dinda Dinda 

Maaf sebelunnya, saya mau gnti no yg lama ke yg bru, saya sudh ketik mnta kodenya 

dri kmrin tu si kode ga muncul2 malahan nunggu 1 hari udh di coba lg ,masa ini musti 

nunggu 24 jam lg, tolong di percepat dong ngirim kode nyaa, jngan buat kecewa Klo 

kode udh di percepat bru aku tmbh bintang lg 3 2 

Dinda_ Lawi 

Hay nama saya dindalawii saya itu suka banget semenjak mengenal aplikasi tik tok , 

senengnya bisa dibilang sebagi hiburan aja ,tapi kenapa sih fllwrsnya dikit 

banget,bukan cuman saya tapi banyak lagi yg seneng buat akun tik tok tapi fllwrsnya 

dikit amat !! Tolong dong di ubah lagi gitu biar nggk malu maluin �� 4 4 

Dingcoolz 999 

Untuk melindungi konsumen tolong di blokir para penjual yg naikin harga hand 

sanitizer & masker, Tirulah Amazon, Cintailah NKRI bukan cuma dimulut aja, Demi 

kemanusiaan Demi kesehatan Rakyat Indonesia Saya masih percaya masih ada rakyat 

indonesia yg jujur & beradab, Semoga CEO Shopee paham Terimaksih ��� 1 3 

Dini anggraini 

Semakin kesini drivernya kok jadi kurang sopan telpon jadi banyak bentak2, kadang 

dicancel tanpa ngasih tau. Tolong tingkatkan lagi attitutenya. Kita tim yg selalu ngasih 

bintang 5 buat driver, walaupun attitutenya ancur karna kita sadar ada keluarga yang 

harus makan dirumah. 

4 1 

DINI 

HANDAYANI 

Apk ini sangat bagus bagi saya karena saya bisa melihat foto & video dan juga bisa 

berkomunikasi dgn teman maupun org yg belum saya kenal & dapat menambahkan 

teman... 5 5 

diniyahphani 

Apa cuma saya, yang nda bisa buka webtoon sama sekali? Ada apa dengan webtoon? 

Bahkan, saya pakai wifi jaringan lancar. Tapi, mau masuk tidak bisa. Pake akun line, 1 2 
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tidak bisa. Akun google juga tidak bisa. Merk hp saya? Xiaomi redmi 5 plus. Apa 

cuma saya? Karena, saya tanya sama teman dan keluarga saya, webtoon mereka 

bagus-bagus aja. Saya kan, masih mau baca webtoon juga. Gimana sih! 

Dio welo 

Saya sangat berterimakasih sama facebook lite yg telah memberi layanan yg baik 

terhadap postingan saya.. 5 5 

Dionisius 

Gilang pratama 

Moonton anjing. Signal nya woi benerin dulu bangsat. Dari dulu hero tross yang 

dipikirin,pikirin signal dulu baru hero goblok goblok. Udah di update masih aja ngeleg 

tolol padahal signal wifi gw bagus,main game lain gak ngeleg lah,giliran main ini 

malah ngeleg. Moonton harap benerin dulu signal ny  1 1 

Dita Setya 

Purnamasari 

baguss sukaa, udah lama banget nggak update webtoon. tapi mohon diperbaiki lagi 

untuk penanda terakhir baca waktu ganti perangkat baru tapi akunnya tetap. 5 
5 

Ditoary Cahyo 

yaah.. semakin diupdate semakin lag lag dan lag... entahlah,, apa yang jadi 

penyebabnya... padahal dari segi hp+jaringan sudah mumpuni... lama2 mungkin akan 

habis para playernya,, bernasib mirip coc kah kedepannya...? ya kita lihat,apakah ada 

perbaikan signifikan dalam hal lag,,, masalah yang tak kunjung hilang... 4 

3 

Diva Ramadhan 

Selama ini belanja di shopee sangat memuaskan, barang bagus, respon penjual oke, 

dan pengirimannya juga cepat, tingkatkan terus dengan lebih bayak lagi fitur yang 

pastinya bisa bermanfaat, fitur serba 10 rb membuat saya coba lagi untuk berlatih 

sabar dan semoga bisa beruntung lagi untuk mendapatkan produk 10 rb aamiin�, 

sukses terus buat shopee, dan terima kasih sudah memberikan layanan yang terbaik 

untuk saya��� 5 5 

diy Aini 

Ceritanya bagus,gamabrnya juga unik.tapi,sebelumnya maaf karena apa yang 

gratis,karena membaca komik ini tidaklah gratis.harus pake kuota. 4 4 

Diyan FiiNu 

Awalnya saya suka app ini tp lama² saya kecewa. Saya mau masuk ke app ini pake 

email saya tp katanya email saya ini punya orang lain hanya karna saya lupa nomor 

telepon saya. Harus nya ini app ad sistem sig in ato masuk ato daftar ato apalah itu 

biar gak ribet. 1 1 

DJ Hudda Beli koin pakai pulsa ko susah yah sekarang, apa harus pakai pulsa dr sim 1? 3 3 
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Dj Young Lex 

Kenapa saya kasih satu bintang? karna Saya udah kecewa kepada aplikasi HAGO! 

Masa saya udah tukar pulsa dari tanaman pohon sebesar 5000, tapi pulsanya belum 

masuk-masuk di nomor saya... Mohon bantuannya 1 1 

djally ribetsky 

Nyusahin bener..lagi urgent gak bisa di pake.. Cuman gara gara uninstall aplikasi 

daftar lagi susah pake email yang sama.pake fb nomernya sama gak bisa juga..kalo 

bisa login mending ini harus bikin semua baru.. Uninstall permanent udah lah 1 1 

Djayadi Je 

Aku suka main hago adalah permainan yang sangat menyenangkan dan m3nghasil kan 

uang benerqn Ku kasih nila 4 bintang kar3na uang selama ini yang ku kumpulkan di 

aplikasi HAGO tak tersampai-sampai 

4 4 

Djenab Habu 

Ini game apa sih mau narik pulsa mesti undang teman. Trus kalo suda di undang tetap 

ngga bisa narik. Ini game game apa mendingan ngga usah dibuat pohon hagonya 2 2 

Dlilah Gubug 

Bagus aplikasinya.. tapi mungkin komiknya bisa di banyakin lagi. Soalnya kalau lihat 

yang berbahasa inggris udah banyak macam komiknya 4 4 

DMCHANEL 

AK 33 

Akun saya gak bisa ke buka karna nomor sudah gk aktif. akibat kemarin ada 

........,,,,,,identitas apalah itu.jadi harus gnti kata sandi sedangkan nomor vrifikasinya 

ke kartu yng sudah tidak aktif . harus Bagai mana saya bisa mendapatkan no 

privikasinya Akun free fire ikut hilang..... Tolong kepada pihak facebook... 1 

2 

DN CBL 

Saya beri Bintang 2 dulu karena ngeled padahal jaringan ful kuota baru beli kok tetep 

ngeled tolong Di perbaiki!!!!! Entar saya kasih bintang 5, min tolong kok masih 

ngeled yah, jaringan naik turun dari hijau ke merah hadeeh, main rengket lagih kalah 

udah lejen turun ke epik karena ngeled, 2 2 

Dodi Siswadi 

Siswadi 

Beragam berita dan vidio hiburan komplit di facebook Lite, selain itu bisa menambah 

teman dari berbagai pelosok luar dan dalam negeri. Bisa saling sapa dan bertukar 

komentar, terus terang secara pribadi aku merasa nyaman terhibur, mungkin perasaan 

teman teman disinipun sama merasakan perasaan yang sama 5 5 

Dona Rizka 

Shopee pinter bgt untuk akun baru byk bgt promonya, untuk menarik pelanggan biar 

pakein shopee. Tar giliran udah berlangganan promo2 nya udah gaada tuh. Promo 

standar aja. Seharusnya jgn cuma untuk akun baru, tp akun2 yg setia dan selalu gunain 2 2 
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shopee jg bykin promonya biar betah biar awet pake shopee trs!!!!!!!! 

Donna Adelima 

Hutabarat 

Baru juga diperbaharui tanggal 22/03 ini udh minta di perbaharui lagi.. astaga begitu 

amat nyari duitnya.. padahal cm gt2 aja.. kok setelah diperbaharui saya ngk bs masuk 

utk posting ya.. dan dia jd diem gitu videonya tp suara muncul.Pas saya turunin layar 

utk cek sinyal bisa tp gerakin gambar di IG ngk bs.Tolong dong solusinya. 1 2 

Donnyj. Pontoh 

Aku suka aplikasi tik tok ini tapi aku lebih suka loker dari pada tik tok , tik tok udah 

ngak jaman sekarang ini jaman likee tauu jadi aku kasih 1 bintang dulu yaaa 1 1 

Dony Ananta 

Apa nih....!!! Gw udh mau beli koin make pulsa, tapi pulsa gw kepotong 17.000 

sementara koin nya kagak masuk masuk gw kira cuma error trus gw restart ternyata 

emng beneran gk masuk masuk apaan dh nih!!!!! Gw kasih rating jelek 1 1 

dori hirdon. 

Kenapa akun saya diblokir semua? kalo main disini ____ tiba tiba diblokir udah lama 

saya menunggu perbaiknnya kenapa tetap saja banned?? tolong diperbaiki lagi! kalo 

sudah bisa saya beri bintang lima.... Tolong dijawab gimana nih ?? nanti kalo sudah di 

perbaiki saya beri lagi bintang 5...  

2 2 

dream DD Pengen lah webtoon gausah di scroll enak di pencet" ky dulu 3 3 

Dreams of 

Game Waktu aku mau screenshoot, mengapa tidak bisa?...... Tolong diperbaiki, terimakasih 3 2 

DS xxx global 

Saya sudah lama menggunakan shoppe Tapi kali ini saya merasa terganggu dengan 

kebocoran indentitas sudah beberapa kali orang menelpon dr uangku shoppee dengan 

dalil uang undian dr program shoppee meminta kode verifikasi cuma d sini orang 

tersebut mempunyai data pribadi saya seperti, no tlp, nama akun, nama lengkap, 

alamat lengkap, no rekening, alamat email 4 3 

DSM Ontime 

Game spam. Mau login aja lama. Padahal saya player lama. Tapi sekarang servernya 

hancur. Mau main nggak bisa sudah. Bentar lagi Hapus aja ini game. Nggak mau 

dimainin sama player lama. Maunya sama bocah yang baru login. MOONTON SPAM 

YA? KOK SAYA NGGAK BISA LOGIN? 1 1 

DUAR 

KEMEM!!! 

Tolong developer ini webtoon bagus sih bagus, tapi knp kok gk bisa discrensoot, knp 

gk boleh padahal mau scrensoot yg cogan² doang� 4 4 
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Dudi Fathan 

Satu bintang cukup, kalau ada setengah, aku kasih stengah bintang aja. Soal nya game 

ini sekarang cuma mementingkan skin dan tampilan hero, kalau pas di mainin aduh, 

jaringan udah stabil bagus banget, malah lag asu, tolong di perbaiki, kalau tidak mau 

para pemain game ini hilang. 1 1 

dudi sofyan 

Secara umum Bagus. Tapi kenapa sering ya,tiap kali lagi maen Ludo suka keluar 

tiba2. Lagi seru2nya maen tiba2 out. Kadang bisa masuk lagi tapi seringnya enggak. 

Payah 2 

2 

Dwi Ainun 

Hari ini rencananya saya mau mabar ama adek..eeeeh mau login gak bisa...gimana 

niiiiih.?????klo masalh signal dah 4G..tp tetep g bisa login...klo mau diperbaiki ya 

segera di perbaiki servernya..drpd banyak yg pindah ke game lain.. 1 2 

Dwi Ariyanto 

Katanya berfungsi dengan baik disemua jaringan,bahkan 2G sekalipun, kenyataan 

tidak bisa nyambung, bahkan sy reset berkali-kali tetap tidak mau nyambung, padahal 

quota ada 2 3 

Dwi Gusvita 

Anggraini Knapa si webtoon sering loading? Heran aku tu 3 3 

Dwi Purwanti 

Bingung ma aplikasi grab sekarang Padahal dapat notif promo ini itu Tp gak da yang 

bisa digunain Beberapa kali mencoba melaporkan ke pihak grab,,tp tetep aja gak ada 

respon�� 2 2 

Dwi Putri 

Amellia 

Pihak Hago yang terhormat. Saya memiliki 2 Akun hago dalam 1 hp. 1 login melalui 

akun gmail, dan yang 1 melalui facebook. Nah, akun yang login melalui facebook 

kemarin siang di banned. Dan durasinya sampai 2104. Ok tidak masalah di banned 

bila saya melakukan pelanggaran suara. Tapi kan akun saya yang 1 lagi tidak 

melakukan pelanggaran apa2 ? Kenapa login di akun yang itu tetap tidak bisa ? 

sementara saya tetap menerima notif dari sawah hago di akun saya yg tidak diblokir. 

Mohon penyelesaiannya. 3 3 

Dwi Setyo Aji 

Mohon maaf kenapa kok saya mencoba fitur efek dari instagram kok gak bisa, padahal 

koneksi saya sudah bagus, dan saya heran cuma bisa berputar terus seakan kayak 

koneksi saya jelek. Padahal koneksi saya sudah sangat bagus. Mohon di benahi lagi 3 3 
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apk ini. Sementara saya kasih 3 bintang nanti kalo sudah membaik saya kasih lebih� 

Instagram: @_dwigunz16 

dwi 

wahyuningsih 

setelah di update kok jadi g bsa baca webtoon ya? selalu ada peringatan "sayangnya 

webtoon telah berhenti", itu kenapa ya? 3 3 

Dwi Wijayanti 

Istagram Mohon dong diperbaiki istagram saya dengan akun @wjyndwi !!!Mohon 

segera di perbaiki katanya ada pembokliran sementara mohon segera di perbaiki 

,soalnya akun saya gk bisa untuk like postingan ,saya sangat kecewa sekali dengan 

adanya notif ini ??Mohon segera di perbaiki ,SAAAT INI SAYA BERI BINTANG 

SATU !!!!MOHON SEGERA DI PERBAIKIIIIIIIIIII 1 1 

dwie susanti 

Aku suka banget aplikasi shopee ini alhamdulillah selalu lancar transaksi di shopee 

pernah sekali aja mengajukan pengembalian dana dan respon nya baik cepat dan dana 

yg masuk shopee pay lsg di belanjakan brg lain ga masalah pokoknya the best deh 

shopee, thanks yaaa �� 5 5 

Dwiika Puspa 

Sari Sari 

Bagus pokoknya,semoga semua penjual dishopee jga amah ya � Kenapa shopee saya 

dan suami saya terblokir ya Ada gak nomor shopee yg bisa saya hubungi??? Gak 

nyaman banget soalnya,dan smlm saya ada yg tlfn sya katanya dr pihak shopee dan 

banyak lagi ngomongnya sipenelfonnya,habs itu udh saya sama suami saya g bisa 

buka shoppe mau cek tanaman jg g bisa kan sayang klo g disiram Tolong 

penjelasannya ya min 3 4 

Dwiono Tris 

Hartanto 

Enak nontonya dan menarik mudah di cari dan tidak membosankan..tampilanya 

bagus...durasi pemutaranya fleksibel ..lebih diperpanjang lagi pemutaranya...dan 

perbanyaj ilmu pengetahuan yg baru dan bahasanya cari yg mudah dicerna 5 

5 

Dyah Ayu 

Puspita 

Ningrum 

TINGKATKAN LAGI DALAM PENGAMANAN AKUN DISTRIBUTOR ��� 

SUKSES SELALU Oiya kak . buat TOP UP shopee pay mohon segara diurus bisa 

melakukan transaksi di ALFAMART/INDOMARET ya . Buat saya yg masih pelajar 

dan belum memliki ATM tidak bisa top up melalui Rekening . Mohon ya kak cepat di 

urus agar bisa TOP UP di Alfamart/Indomaret 5 4 

Dyan Budi H Setelah saya hapus dan coba lagi aplikasi Instagram masih tetap saja tidak bisa, 3 3 
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walaupun saya berkali-kali menghapus data dan cache di bagian pengaturan aplikasi 

masih saja tetap tidak bisa dibuka dalam artian "sayangnya Instagram terhenti" mohon 

penjelasannya? Terima kasih 

Dysya Tresya 

Saya lebih suka webtoon daripada manga,di manga kebanyakan anime .Saya kan ga 

terlalu suka anime dan di webtoon ada komik dead life ,aku suka sekali gendre horror 

dan aksi� terimakasih Webtoon� 5 

4 

DYZ Official 

Dulu saya sempat tidak percaya pada aplikasi ini karena harganya yang sangat amat 

murah dan tak masuk akal.. Tp akhirnya saya berani buat belanja di shopee dengan 

seller yg bertanda star seller. Kata teman saya kalo belanja mendingan di star seller 

akhirnya saya belanja dan akhirnya sangat amat memuaskan. Parah parah parahhh�� 5 5 

Dzinnu Roini 

Kenapa tiba2 cari pengemudi lain, padahal saya sudah dapat pengemudi, dan tidak 

menekan tombol apapun. mohon juga drivernya dididik, untuk tidak tergesah-gesah 

menyalahkan penumpang ketika tidak merespon chat. pernah hp saya sedang lelet, 

buka aplikasi harus nunggu lama, pas driver datang, saya dimarahi dikira sengaja tidak 

membalas chat. 3 2 

E N A Inspirasi 

Tolong dong tingkatkan lagi kecepatan nya, masak saya upload foto gak bisa2,udah 

berapa kali unistal, terus instal lagi. Saya kasi bintang lima bukan berarti puas dengan 

Instagram, supaya kedepan di tinggatkan lagi 5 

3 

Echa Oktaviani 

Sebelum nya game hago ini bagus, tapi setelah di upgrade ko susah di main kan ya, 

padahal jaringan bagus, kuota pun baru isi tapi ga bisa² di main kan.. Kenapa begitu 

ya? 3 3 

Eddie _ 

Lebih banyak mengenal orang & bisa mengakses berbagai berita atau informasi, tapi 

sayangnya tetap juga ada banyak akun palsu di facebook yang dijumpai. 4 4 

Edi Dian 

Suka banget sama aplikasi ini bisa chat online pokonya super duper enak banget kalo 

kalian gak download pasti nyesel banget gak bisa chat an sama pacar ataupun teman 

bisa update status background nya bisa jadi hitam pokoknya kalian harus download 

nya 5 5 

Edi Jon Facebook luar biasa , ini aflikasi menandakan ilmu yg sukar dipercaya tp nyata, 3 4 
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melalui facebook serta wrssap emang sepasang aflikasi luarbiasa tp saya hanya 

kecewa perlindungan keamanan nya tidak menjamin , karena yg mmbuat facebook 

voto editan saja bisa mendaptar ,seharusnya data asli dengan ktp serta kk dan voto asli 

insya allah facebook jaya serta aman , 

EDI 

PURWANTO 

Game DO-RE-MI kurang responsif, dan beberapa game yang kurang responsif seperti 

Pembunuh Rimba, Pukul dan Elak. Game DO-RE-MI yang sangat lambat responsif 

nya, sering touch terbaca delay sehingga miss, padahal sudah tepat. 4 

3 

Edi Sitepu 

Seru memamg dan banyak game. Tapi lebih sering permainan gamenya tidak Adil 

seakan sudah di tentukan suapa yg kalah dan siapa yg menang. Sunguh - sungguh 

tidak adil 3 2 

Edi Sudrajat 

Mending grab yang lama dari pada sekarang ,, Kalo sekrang gak ada voecher kalo pun 

ada gak bisa di pakai sama sekalia Kalo dulu banyak voecher dan bisa di pake juga ,,, 

Mending pindah aplikasi sebelah aja dahh 1 1 

Edward boscha 

Server bisa di ganti-ganti oleh developer admin ML, Harusnya mobile legend server 

indonesia kenapa ini bisa menjadi server USA dan India, lebih buruknya lagi akun kita 

bisa kehilangan signal tiba2 padahal menggunakan Wifi, tolong di tindak lanjut 2 2 

Edward 

Suryanegara 

Udah nunggu 4 jam belum diantar juga,tapi status masih "pesanan sedang diantar 

kerumah mu". Untung saya belum bayar 2 3 

Efin Dwiyardi 

Mantap apknya gamesnya pun banyak tapi saya Mohon ditambah lagi lagu-lagunya 

atau kami para user diberi link untuk memasukkan aransement musik sendiri ke ktv 

hago atau hago idol terima kasih � 4 

4 

Ega Lubis 

Mau narik pulsa suruh infit tman dlu, pas udah aku infit dan aku tarik tp nyatanya 

belum masuk juga pulsaku.. gmn sih.. Sbnrnya game nya seru2 bangedt, syg ny pulsa 

nya gak pernah masuk ke nomerku.. 3 3 

Eka Angga 

Pratama 

Sudah lumayan bagus, tolong tingkatkan lagi kelancaranya� , Namun aneh nya 

sekarang tidak bisa menonton siaran langsung live streaming 4 4 

Eka Maryana 

Kak kemaren katanya suruh clear clane trus update shoppe, tapi tetep aja 

shoppepayletter gabisa dipakek, trus udah DM ke akun Ig resmi shoppe gaada balasan. 2 2 



 

B-50 

 

Nama Komentar Bintang Validator 

Jadi gimana kak, lumayan banyak voucher soalnya tuuu,- bayar shoppepayletter juga 

langsung kok.barang dateng langsung bayar g nunggu tgl 25, kenapa gabisa dipakek? 

Mohon bantuan! Saran yg pertama gabisa. Gimana dong 

Eka Melinia 

Kenapa ya saat main king of song tombol "get" itu ga ada, kalo main sering out 

sendiri. Tolong diperbaiki. 2 
2 

Eka putra 

Puas dengan pelayanan aplikasi grab. Hanya saja sekitar seminggu yang lalu ada 

promo yang Hilang sebelum dateline ketentuan habisnya promo di luar itu si cuman 

masalah sikap driver yang kurang baik aja, ya resiko ditanggung drivernya sendirilah. 

O iya sama kekakuratan peta dengan lokasi juga harus ditingkatkan. Tapi for all its so 

nice. Thankyou grab 4 

4 

Ekekekek 

Wkwkw 

Maaf baru bisa kasih rating..untuk overall udah bagus semua komik nya juga 

bagus..tapi tolong masalah sinyal nya di perbaiki.. masa YouTube IG dan game online 

lancar pas lagi baca suka ngadat gambar nya gamau muncul" tolong di perbaiki � 4 4 

Ekik B-Crew 

Untuk cerita² nya saya suka. Tetapi yang membuat kurang pas saat membaca cerita² 

dari berbagai judul itu loading nya yang lama bener. Yang sebenarnya suasana lagi 

serius (fokus) dan memahami serta menghayati betul alur ceritanya, jadi mendadak 

pudar suasana tsb gara² loading yang lama bener.   3 3 

Eko Budi 

Santoso 

Ada apa dengan instagram ? Kok saya mau coba log in atau masuk selalu tidak bisa , 

sudah saya uninstal , hapus data , tapi masih sama aja ! Tolong yang bersangkutan 

minta bantuan nya ! 5 

2 

Eko Eko 

Aku kasih bintang 1 dulu ya,, aku udah download 3x kok gk bsa di buka ya pdahal 

pngen bca webtoon lgi,, soalnya yg kmren ke format giliran download lgi malah gk 

bsa di buka,,, kan aku jdi sedih ketinggalan baca cerita nya�� 1 1 

eko heru 

Game ringan tapi seru abiiiiissss. trims Tapi belakangan ini tampilan tile (kotak kotak) 

game sering berubah rubah tempatnya. Kadang satu halaman game + channel..tp 

kemudian besoknya ada 2 halaman game + channel... 5 4 

Eko Prawoto 

seru ,abis ml ,ini mau coba apgerd mana tau makin bagus ,soal nya dah seminggu 

enggak main ml tp,baru di apgerd kok malah enggak bisa di buka,emang sih hp gua 3g 
4 5 
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tp bl. pernah kayak gini ,tolong dong perbaiki please,he he 

EL ZAHIR 

Bintang 2 dulu,,, karena aku dari kemarin belum bisa main sawah hago, berulang-

ulang masuk sawah tetap aja gak bisa masuk,,,kalau semua game yg lain bisa main 

kecuali sawah hago,, tolong segera perbaiki min agar aku bisa bermain sawah hago 

lagi, ni id nya 42450704... Kalau masalah terselesaikan aku naikin bintangnya 2 2 

Ela Wati 

Sejauh ini belum ada masalah selama pakai aplikasi ini.. Transaksi semua lancar,.. 

Walau sering pesanan yg dikirim gak sesuai sama yg digambar tp kan itu masalah dr 

tokonya bukan dr shopee.. � tolong dong shopee gratis ongkirnya kalau bisa buat yg 

biasa juga, jangan cuman yg pakai shopee pay atau pay latter aja.. 4 4 

Elanda Ellyani 

khapsah Ellyani 

Khapsah 

Di upgrade malah loading trs.. Jd mls buka nya.. Jgn smpai pindah ke lain hati nih 

gara2 buka aplikasinya klamaan.. Buka home gk bisa.. Buka keranjang gk bisa.. Gmn 

mo blanja.. Klo buka aplikasi lain gk mslh.. Pas buka shopee gk kbuka2.. 3 2 

elchusna 

novalin Jadi teman saat waktu kosong. 3 4 

Eli puput 

Dengan adanya aplikasi shopee sangat membantu saya mendapatkan barang barang 

murah tapi kualitas ok... Ga pernah kecewa belanja di shopee.. Sayangnya produk 

yang harganya dibawah 50rb ga bisa COD...��� 5 5 

Elin Kania 

Kenapa gratis ongkir'ny gx bisa,,pdahal di shopee udah tertera semua barang harganya 

270 ribu bserta ongkir gratis'nya,,tpi pas datang barang jdi 330 ribu,,gx ngerti lagi 

dehh padahal kalo ongkir bysa cuma 20 rbu, lahhhh ini 60 ribu .. apa gara2 corona 

gratis ongkir di shopee gx di pake sama pihak jnt.. 4 3 

Elis Boim 

Jangan selalu minta pembaruan terus, tiap tiap minta pembaruan, sudah di perbarui 

tapi masih sama aja, ga ada yang berbeda, buang² kuota aja 2 1 

Elis Safitri 

Klau layanan dari grab nya sendiri. Cukup memuaskan. Tp terkadang klau ngantar 

ketujuan tertentu. Bnyak driver yg minta pesanan nya di cansel. Krn gk mau nganter. 

Saya berharap. Gk ada,lagi driver ygminta di cancel krn jauh atau dekat jarak tempuh. 

Atau juga, horor atau gk nya tempat tujuan. 5 5 

Elisa15 putri Bagus sih cuma kadang kok masih macet macet ya. Sorry ya aku kasih bintang 4 4 4 
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mungkin kalau bisa lebih baik lagi aku kasih bintang 5 

Elisabeth Yulia 

Saya gatau . Katanya point saya 950 di notif grab . Pas sy cek masuk ke aplikasi hanya 

211 . Sy mnt point sy . Tolong jgn seprti ini ya . Kami konsumen rugi . 4 3 

eliza maldina 

Mohon maaf sebelumnya, pihak admin webtoon, knpa iklan IQIYI nya adegan ciuman 

semuanya.. Dlu g kyak gtu.. Yg baca webtoon kn bkn umur 17+ semua.. Anak SD jg 

ad yg baca.. G pantes laa iklannya yg dtampln adegan ciuman.. Mohon d ubah adegan 

iklannya y.. Demi anak2.. Kasian mreka mash kecil dliatin yg aneh 3 3 

Ella Wati 

Asalam'ulaikum W.R Siapa yang sangat suka sama tik tok Jujur hayo kalau aku suka 

nya yang mana ya...!!! Like Sama tik tok kalau kalian apa hayo harus jujur loh kalau 

gak jujur Yang di atas marah maka nya kalian harus benar benar jujur atau gak kalian 

mau pilih yang mana terserah kalian ajah kalau aku pilih dua dua nya maksud aku � 

Like sama tik tok Kalau kalian apa (Tik tok) + (Like) hayo pilih yang mana Terserah 

kalian deng OK GERTI GA...!!! ���/������������ 

Wasalam'mualaikum.� 5 4 

Ellia Susanti 

Saya sangat kecewa sekali akun saya di beku kan pihak shopee,dengan sepihak 

padahal saya banyak orderan���,kebijakan pihak shopee yang sangat tidak masuk 

akal,hanya karena sering pakai voucer gratis ongkir,utk apa di adakan klo akhir ny 

akun pengguna di bekukan,utk apa buat aplikasi kayak gini,ribet banget ni 

aplikasi,jangan pasang2 iklan lh sana sini,klo akhir nya bikin orang kecewa�,sy ngga 

ada twiter mba,juga ngga tau cara nya,banding itu apa sy ngga ngerti� 1 1 

elly apriliani 

Sekarang udah ada iklan ya? Pas pertama buka langsung muncul iklan, jdi nutupin 

branda. Ganggu banget nih iklannya 4 4 

Elly Fitria 

Yunita 

Saya pelanggan lama disini tapi seiring berjalan waktu saya kecewa karena sudah 

mulai tidak ada cashback yang bisa dipakai dan gratis ongkir makin menyusut, dan 

jika ada masalah, pembeli selalu kalah.. Penjual selalu menang... Hiks.. Mohon di 

perbaiki lagi sistem nya ya.. Supaya tetap pake shopee... ��� 2 2 

Elly Novita 

Bintang 3 aja. Karna ongkir terlalu mahal. Contoh pengiriman dari surabaya 25 rb. 

Bandingkan dengan lazada yg hanya 13 rb. Dari jakarta 40 rb. Bandingkan dgn lazada 3 3 
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yg hanya 25 rb. Trus free ongkir nya hanya berlaku bagi yg menggunakan shopee pay 

saja / pengguna baru. semoga bisa bersaing lg ongkir nya 

Elsa Oktaviani 

Trimakasih youtube go karna pendolodannya cuma 8,6 mb doang lo ngga kebanyaken 

dan pokoknya youtube go luuuuuuuuuuuuuar biasaaaaaaaaaaaaa������ 5 5 

Elys Isda 

Bagus banget aplikasi ini aku sangat suka apa lagi aku jadi punya teman baru sama 

sama nge fens EXO, bagus banget , oh ya perkenalkan nama saya Dina, EXO L 5 5 

Elza Ryni 

Makasih loh udah terus menerus menjadi lebih baik:))) tapi boleh gak updatenya tiap 6 

bulan sekali aja:((( ini baru ku update kemarin udah minta update lagi ini bosen asli:((( 

tapi da bagus buat jadi upgrade tapi da atuh ai mineung gini mah ke akunya jadi asa 

gimana ya:((( 3 3 

Eman Suleman 

Awalnya doang aplikasi teh bagus eh udh kebesokannya mh erorr mulu mana vidio yg 

udh di download gk bisa di putar ke esokannya teh malah ngebuang buang kuota ini 

mh,,,kalo erorr segera perbaiki deh biar gk bikin kzl terus��� 1 

1 

Emasari _72 

Alhamdulillah, grab bike sangat membantu, anak sy pagi brangkat k skola naik grab 

bike, alhamdulillah driver nya ramah dan datang dg cepat. Sewaktu sy d semarang sy 

jg sering menggunakan grab, grab bike maupun grabcar, driver nya ramah2 dan sopan, 

seneng deh. Klo naik grab bike driver nya mahasiswa Undip, jd sy suka kasih lebih 

ongkos nya, buat jajan mas driver nya, klo naik grabcar driver nya cakep2 deh, jd 

seneng ngobrol dg driver nya, mobil nya jg wangi. Alhamdulillah, thanks grab 5 

5 

Emmanuel 

Wilson 

terlalu aman dan jika ingin mengambil uang sangat repot, banyak penipu kemarin saya 

hampir tertipu 3,5jt mau beli hp, ini uang saya sudah hilang 61.000 terus katanya 

harus ini ini ini..... Ya udah saya turutin eh gak kembali uangnya 1 4 

Endah 

Nursuwenda 

makin hari aplikasinya makin lemot hargany juga pada mahal" skrng g ky 

dlu?!!!sinyal full bgus mw masuk ny ampun susah bgt!!!!skrng penanganny lelet 

komplain barang kurang aj lama bgt penanganny jd waswas belanja d shopie banyk 

penjual nakalny skrng shopie ny berbelit belit bikin ribet proses komplainny!!! 1 1 

Endang 

Kusuma 

Sy pegang grab hemat..bike dan skrg lg fwh jd Ngak di pake sama sekali... Bisa di 

perpanjang tanpa di potong .. karena.. Memang stay di rmh... 4 4 
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endang 

suprihatna 

Patch baru parah.. Mirip vitual box, aplikasi dalam aplikasi. Jadi harus close dua kali. 

Ayo dong perbaiki, batre jadi boros meski sambil di cas, walau saya sudah ganti batre 

baru. Kasus nya sama tegangannya drop tiba-tiba parah banget. Sebelum update versi 

cepat maen gim lancar. 2 2 

Endi Saputra 

Saya minta tolong untuk pihak moonton di betulkan gamenya, karena setiap saya main 

selalu nggak bisa gerak gara-gara sinyal buruk dikit langsung nggak bisa di gerakin, 

tapi kalau nyerang & ulti bisa, cuma nggak bisa di gerakin, saya minta tolong banget 

sama pihak moonton, tolong dibenerin gamenya ��� 

4 4 

Eni Luluk 

Hidayah 

Permainan 90 tantangan otaknya gmn ini, kok permainannya tidak berfungsi, masak 

pertanyaan "siapa yang paling lama hidup di bumi" di ulang dan ulang, ketika memilih 

jawaban, semua jawaban salag, kalau jawaban semua salah knp d posting 

jawabannya... 2 2 

Eny Sukaisih 

Setelah update aplikasi malah tidak bisa dibuka,D/A Instagram sdh berhenti,sdh di 

uninstall & di install kembali berkali tetap tdk bisa dibuka bahkan skrg mau di isntall 

pun tdk bisa D/A masih downloa msh menunggu, gimana ini instagram? Gak ada 

responnya? 5 2 

Erdi ansah 

4 bintang dulu. Soal nya kalo hp saya lagi di tinggal, terus ada telfon WA masuk, gak 

ada peringatan. Ketika saya masuk apl WA baru ada peringatan panggilan tak 

terjawab. Makasih 4 3 

ERERERE RE 

FBK lite tolong bantu saya karna akun saya telah di ketahui sandi fb saya,saya juga ga 

tau itu siapa yang pake akun fb saya,padahal saya ga kasih tau siapa² sandi fb 

saya,tolong FBK chek fb saya namanya Rio Pratama 2 

3 

Erfan Apriana 

Gasssssssss bosqueee........!!! Game nyah seru. Bikin penasaran. Tapi tolong untuk 

jaringan lebih di tingkat kan lagi. Supaya mabar bareng temen temen tidak terganggu 

masalah jaringan. Saya sering memainkan permainan ini setiap hari di saat santai. 

Banyak hero hero baru bagusan dengan skill berbeda beda. User ku tank tapi gak 

pernah jadi top global. Tapi tetep berusaha menjadi top global walaupun nob. 

Makanya ayo download game ini seru abizzzzz. Tapi jangan lupa buat istirahat juga 5 4 
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dan tetep jag 

ERI Firmansyah 

saya kasih bintang 5 secara langsung karna saya suka banget sama yang nama komik 

berpuluh² buku komik hampir semua nya saya baca jadi kalo saya bosan yaa tinggal 

buka hp lihat weeb toon atau manga toon makasih udah lengkapi cerita² komik nya 

���� 5 

5 

Eri Sawachika 

Makin parah nih aplikasi,saya sudah mengajukan pembatalan pesanan, dan sudah 

dapat notifikasi pengajuan pembatalan diterima,dan status pesanan sudah hilang di 

aplikasi,tapi barang masih dikirim juga,terpaksa bayar deh (kasihan ke kurirnya) yg 

bener aja lah bikin aplikasi ,ini merugikan konsumen tau, jgn terus2an update tapi 

aplikasi malah makin jelek. 1 1 

erick c 

Saat buka malaikat mau tampan, eh ternyata yang ada di gambar campur dengan 

Aegis aorta, yang baca malah bingung dengan alur ceritanya tolong di perbaiki dong 5 
3 

Erik Wijaya 

Saya ingin mengganti akun grab yang baru, tetapi tidak bisa karna telah terdaftar di 

akun yang lama dan nomor handphone yang sama tidak bisa di logout,apakah bisa 

membantu untuk clear all data kembali dan log in dengan akun yang baru?? 5 4 

Erika Agustina 

Min ini kenapa deh koin hadiah event gak bisa di claim udah berapa kali di coba 

sampe dongkol sendiri. Sebenernya dapet gak sih??? 3 2 

Erika Ap 

Akun saya dinonaktikan oleh pihak shopee dan saya memiliki tagihan shoopee play 

letter gimna mau bayar kalo akun saya dinonaktifkan yerus pihak shopee play letter 

nelpon saya untuk bayar,saya udah kirim email dan nelpon ke cs ya langsung 

belumjgo ada komfirmasiya mohon untuk mengaktifkan akun saya lagi dan untuk 

shope playletterya gak usah hubungi saya lagi bkn saya gakmau bayar ini dikarnakan 

akun saya dinonaktifkan kan oleh shopee cuma tahihan 200k kamu merusak nama 

baik saya!!!!!!!!! 1 2 

Erika Balqis 

Aku suka banget sama instagram, tapi ada 2 hal yang aku ga suka di aplikasi ini :'( 1. 

Setiap aku buat akun baru, pasti setelah 24 jam ada tulisan "akun anda telah diblokir" 

Maksudnya apa?! Tolong penerangannya ya 2. Setiap aku mau post apapun di 

instagram, pasti gak bisa!!! Baru tekan tombol "+" trus ada tulisan "sayangnya, 4 4 
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instagram telah berhenti" Plisss pihak instagram, betulin iniii Ntar aku tambahin 1 

lagi, pliss!!!! 

erika krisanti 

Dear admin, bikin grabfood jadi available buat pemesanan jarak jauh dong untuk 

sahabat, rekan, pacar, atau keluarga yang lokasinya mungkin berbeda. Tinggal dibikin 

harus via ovo dan tanpa promo gamasalah. Kalau kasih ovo nya gaenak min. 5 4 

Erika Nafela 

Suka bgt ya ma app ini banyak yg dah didownload tau nya gak bisa di buka gak bisa 

update webtoon kesayang Mohon segera diperbaiki karena banyak bgt yang suka ma 

app ini 4 2 

Erin Abusaid 

saya kecewa karena sekarang game nya banyak namun tak memuaskan dan suka nge 

lag padahal wifi dirumah saya kenceng saya coba ganti ke hp ortu namun sama saja 

apalagi waktu bermain piano awalnnya lancar tiba tiba gambar menjadi ngelag dan 

susah untuk di pencet ,tapi untuk game yang sudsh lama masih  2 1 

Erlina sari 

beruntung sejak pake facebook lite. Lebih hemat kuota. Top bgt jangan lupa diinstall. 

Keren abis 5 5 

Erlinda_Duu Abis update kok malah loading melulu, gak bisa baca komiknya � 4 4 

Ernawati 

Official 

WhatsApp Sangat Membantu Sya, Dengan Ini Sya Sangat Bersyukur Punya Aplikasi 

ini, Dengan Ini Saya Bisa Berkemonukasi Lewat Video Call Dengan Keluarga Saya 5 5 

ernie cukro 

Duh shopee sekarang kalo mau aktifin shopee pay harus pake ktp segala sih, akun aku 

yang dulu gak pake gituan padahal, sekarang akun baru aku gak bisa bayar pake 

shopee pay deh, padahal aku pengen pake voucher cashbacknya -_-' 3 3 

erry mukhtar 

Aplikasi yang memberikan banyak manfaat ekonomi untuk kehidupan banyak orang 

di dunia khususnya buat saya dan keluarga saya. Semoga ke depannya WhatsApp 

lebih banyak fitur2 tambahan yg bermanfaat lagi. Sukses selu buat WhatsApp 

Indonesia 5 

5 

Ervin Nuryahna 

Kenapa ya sekarang upload video hanya di batasi 30detik aja.. Biasanya sekali upload 

video 2_3 macam bisa aja.. Skrng udah kya WA aja ,hnya durasi 30detik tok ��� 
5 4 

ERVINA 

OKTARIANI 

Tolong diperbaiki lagi. sudah diperbarui malah tidak bisa dibuka. Aku pikir karena 

hapenya, beberapa kali instal ulang tetap saja tidak bisa dibuka. Mohon untuk segera 3 3 
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diperbaiki lagi. Terimakasih. 

Erwin Lasmi 

Aplikasi ini sangat bagus, saya kasih bintang lima karna hasilnya memuaskan, ngga 

download nyesel, aplikasi ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang 

lain... 5 5 

erwin machora 

Jangan di Download.. saya hapus game Asing ini..Game penipu...main Ludo,nampak 

kita hanya jadi boneka saja..padahal yang main sebenarnya operator. Operator bebas 

mau berikan kemenangan ke siapapun. Masuk di akal,dari pertama main sampai 4 

pion lawan finish semua,saya tidak dapat dadu nomor 6,jadi 4 pion tak ada yang 

keluar kandang,terpaksa hanya jadi penonton saja..game paling tidak fair .. 1 1 

Erwin Original 

Sangat mudah dan ringan untuk digunakan, menghemat memori dan kuota juga 

pastinya. Fitur-fiturnya juga oke, sudah banyak tambahan-tambahannya, cuma satu 

yang nge ganjel dari saya sih, yaitu untuk fontnya, jadi kalau bisa, fontnya bisa 

ngikutin sesuai font hpnya. Semoga kedepannya bisa seperti itu ya...  4 4 

Erwin Win 

Aku pengin tema nya lebih banyak lagi pengin di tambahin warna biru, pink, hijau, 

terus bisa memakai foto sendiri itu aja tolong pliss di tambahin�. Aku cinta whatsapp 5 5 

erwindo 

setyawan 

Good shoppe .... Cost yg slalu bayar cicilinya lebih awal sblm jatuh tempo, malah 

dipotong limitnya!!!! Kebijakan spt apa itu ????? Sya gak akan pernah belanja dsini 

jika limit sya tidak dibalikkan , krn pembayaran sya bagus dan slalu di awal sebelum 

jatuh tempo !!!!! Kebijakan anda akan membuat aplikasi anda ditinggalkan oleh 

pengguna setia anda !!! Krn aplikasi bkn cuma anda aja yg ada disini !!!! Liat 

Kredivo, di awal kasih limit aja udh 3jt .. dan bisa transaksi apapaun trmasuk pulsa !!! 1 2 

Esa Endriyana 

Tolong dong pengembalian dana jangan di persulit ,video unboxing,photo segala 

macam membuat kita sebagai pembeli ribet kalau mau komplain,kadang itu di jadikan 

alasan oleh para penjual ngasih barang jelek 3 4 

Ester Lalala 

tolong di perhatikan, gunakan bahasa yang baik dan sopan, entah kenapa, saya ga 

pernah ngomong kata kata yg kasar dan tidak sopan, tp penggunanya kebanyakan aneh 

dan ga sopan. Padahal dia dh menang, tapi malah dia yg memaki. udah laporin tapi 

dari pihak Hago pun ga ada tuh kasih peringatan kek, atau sekalian akun di blokir. 1 2 
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Sayang sekali ini game jdi ajang memaki orang. cuman menguntungkan pihak 

hagonya. Sy berharap sih yg baca bisa sadar yah, main game ya udah main aja, ga 

usah ngomong kasar. 

#NAME? 

Cukup bagus aplikasi ini dan banyak pembaruan yang pastinya mempermudah 

pemakai, aku kasih bintang 4 aja deh �soalny kurang tombol subscribe dan kolom 

komentarnya dan like 4 4 

 

 

 

...................... ........................................................................... ............ .............. 

Fajar Gyma Jelek. Saya isi koin 100 tapi gak masuk. Kecewa saya 4 2 
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Hasil Prepocessing: 

No Username Komentar Preprocessing 

1 

[Muhammad Fadhil] Curang banget ketika di tantangan lipstik... 

Hanya tinggal di pisau terakhir.. Posisi udh 

pas... Tiba tiba berubah ketempat yang lain... 

Ahh dah lah report aja.. Kalau emang ga 

mau ngasih hadiah.ya ga ush MANCING 

EMOSI KEK GINIANNNN GAK IKHLAS 

YA UDHH GOBLOOOKK SIAPA SIH 

DEVELOPERNYA APK INI ???? 

curang sangat ketika tantang lipstik 

hanya tinggal pisau akhir posisi sudah 

pas tiba tiba ubah tempat lain ahh 

sudah lah report saja kalau emang 

tidak mau kasih hadiah tidak ush 

mancing emosi kayak giniann tidak 

ikhlas udhh goblookk siapa sih 

developer apk ini 

2 

`•Chin Kun•` Hago..... Pembawa kesialan bagi saya karena 

setiap saya bermain hago saya selalu ada 

masalah bersama semua orang yang saya 

pernah bermain bersama mereka... SELALU 

Sahabat saya mengajak main hago setiap 

hari nya Tetapi karena saya sibuk 

mengerjakan pr... Sahabat saya berkata 

"IHH! Kamu ini tidak bisa menghargai 

orang lain!" Saya akhirnya berkata "Aku kan 

lebih tua kamu juga harus hargai saya 

karena saya sedang mengerjakan pr kenapa 

kamu marah marah kepada saya?" Saya 

sangat kesal kepada Hago.. 

hago bawa sial bagi saya tiap saya 

main hago saya selalu ada masalah 

sama semua orang saya pernah main 

sama mereka selalu sahabat saya ajak 

main hago tiap hari nya tapi saya sibuk 

kerja pekerjaan rumah sahabat saya 

kata ihh kamu ini gagal harga orang 

lain saya akhir kata aku kan lebih tua 

kamu juga harus harga saya saya 

sedang kerja pekerjaan rumah kenapa 

kamu marah marah saya saya sangat 

kesal hago 
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09_Dito Bagus Legawa Saya kecewa ,akhir akhir ini setiap kali main 

tiba tiba kluar pertandingan tanpa sebab,dan 

gagal masuk kembali,akibatnya saya di 

kenai hukuman afk(kredit skor 

turun)padahal bkn salah saya,mohon untuk 

di perbaiki karena klo masih seperti itu 

caranya ini sangat jelek sekali!!!!!!!. 

saya kecewa akhir akhir ini tiap kali 

main tiba tiba kluar tanding tanpa 

sebab gagal masuk kembali akibat 

saya kena hukum afk kredit skor turun 

padahal bukan salah saya mohon baik 

kalau masih seperti itu cara ini sangat 

jelek sekali 

4 

18.277 Bagas Angkasa Saya mau protes! Saya punya vocer 

grabbike yang bisa digunakan seminggu 10x 

dengan maksimal perhari 2 x perjalanan. 

Nah ini, kenapa baru dipakai sekali udah ga 

bisa lagi!!!!! Tolong diperbaiki!!!!! 

Kalaupun mau promo, ya promo yang jelas 

dong. Jangan menipu! Huuu.... Auto 

uninstall pindah ke aplikas sebelah 

saya mau protes saya punya vocer 

grabbike bisa guna minggu kali 

dengan maksimal hari kali jalan nah 

ini kenapa baru pakai sekali sudah 

gagal lagi tolong baik kalaupun mau 

promo promo jelas dong jangan tipu 

huu otomatis lepas pindah aplikas 

sebelah 

5 
A Di Jangan jual aurat...dosa...cukup vidio kreatif 

mu bukan aurat mu... 

jangan jual aurat dosa cukup video 

kreatif kamu bukan aurat kamu 

6 

Aan ayah naura Maaf tiktok, dari bintang 5 sy turunin ke 

bintang 2. Tolong untuk apk tiktoknya 

dikembalikan fitur musik lokal agar bisa 

buat video dengan musik pilihan yg ada d 

galeri musik hp pribadi... Tdk semua musik 

yg disediakan tiktok menarik bagi yg lain 

dan tentu musik pilihan yg ada di galeri 

musik pribadi (dlm hp pribadi) lbh d sukai 

pemilik akun masing2.... Mohon untuk 

dipertimbangkan agar dapat dikembalikan 

fitur "musik lokas/pribadi" Salam santun.... 

maaf tiktok bintang turunin bintang 

tolong apk tiktok kembali fitur musik 

lokal agar bisa buat video dengan 

musik pilih ada galeri musik 

handphone pribadi tidak semua musik 

sedia tiktok tarik bagi lain tentu musik 

pilih ada galeri musik pribadi dalam 

handphone pribadi lebih suka milik 

akun masing mohon timbang agar 

dapat kembali fitur musik lokasi 

pribadi salam santun 
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aaz azizah hago makin lama makin buruk. Saat sedang 

main game suka log out sndri, pdhl dlu tdk. 

Dari tadi game sedang maintenance trs. 

Uninstal aja deh ?? 

hago makin lama makin buruk saat 

sedang main main suka log out sendiri 

padahal dulu tidak tadi main sedang 

maintenance terus uninstal saja deh 

8 

Abi Novrianto Kek Tai Sekarang,Keluar" Sendiri dongo 

udah baca Tog Malah idiot out sendiri 

aplikasi Pake Pocophone F1 Sama aje!! 

kayak tahi sekarang keluar sendiri 

bodoh sudah baca tog malah idiot out 

sendiri aplikasi pakai pocophone sama 

saja 

9 

Abidin Soetomo Sangat mengecewakan.. karna terlalu 

banyaknya promo yg diberikan,semakin 

banyak jg pihak pihak yg memanfaatkan 

untuk mecari keuntungan pribadi.. Saya 

pribadi 5 sampai 7 kali mendapat order fiktif 

dlm 1 hari dr org yg sama dan saya hanya 

disuru memfoto struk belanja tanpa hrs 

membelanjakan 

sangat kecewa lalu banyak promo beri 

makin banyak jangan pihak pihak 

manfaat mecari untung pribadi saya 

pribadi kali dapat pesan fiktif dalam 

hari orang sama saya hanya disuru 

foto struk belanja tanpa hrs belanja 

10 

AbiWiryaw S Gilaaaaaaaaaa abis update makin parah !!! 

Sinyal wifi bagus , Streaming YT no 

buffering. Tapi pas war jaringan tiba2 300 

ms . Moonton sehat ? Gada kata maaf buat 

rate 1 nya !!! Yakalee Ram 3/32 pas war 

tbtb ping drop drastis langsung 300ms 

kondisi Wifi stabil !!! 

gila habis baru makin parah sinyal wifi 

bagus streaming youtube tidak 

buffering tapi pas perang jaring tiba 

moonton sehat gada kata maaf buat 

rate nya yakalee ram pas perang tiba 

tiba ping drop drastis langsung kondisi 

wifi stabil 
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Abraham Bakari parah,,, kok yg pakai cheat gk di ban sih,,, 

game nya gk adil buat orng yg curang... 

parah benar ML skarang in... kecewa gua... 

1 lagi,,, kok roll ranked sekarang susah 

benar kalau mau main solo, selalu ketemu 

tim di bawa ranked gue, Tolong Montoon di 

perbaiki lagi rolling rangked nya dong.? 

parah kok pakai curang tidak ban sih 

main nya tidak adil buat orang curang 

parah benar sekarang ini kecewa aku 

lagi kok roll ranked sekarang susah 

benar kalau mau main solo selalu temu 

tim bawa ranked saya tolong montoon 

baik lagi rolling rangked nya dong 

12 

Achmad Musonef Ini kenapa? Tulisannya update. Pas di klick 

update jadinya instal ulang. Jadi kayak baru 

pasang wa. Verifikasi dulu lah. Bangsat..!!! 

anjing !!! Ini banyak chat penting d dalam 

jadi ilang semua. 

ini kenapa tulis baru pas klik baru jadi 

instal ulang jadi seperti baru pasang 

whatsapp verifikasi dulu lah bangsat 

anjing ini banyak pesan penting dalam 

jadi ilang semua 

13 

Achmad Ryan Syah Pihak instagram ko aplikasinya endak bisa 

dibuku setelah di update. Saya sudah 

melakukan cara yang ada di youtube mulai 

dari hapus data hapus cache paksa berhenti 

aplikasi dan restar hp ko tetap tidak bisa. 

Saya mohon saya menggunakan instagram 

karena tanya tanya pr dan ngobrol dengan 

teman. Jadi saya mohon pihak instagram 

perbaiki segera!!! sampah!!! bangsat anjing 

pihak instagram aplikasi gagal dibuku 

baru saya sudah laku cara ada youtube 

mulai hapus data hapus cache paksa 

henti aplikasi ulang handphone tetap 

gagal saya mohon saya guna instagram 

tanya tanya pekerjaan rumah obrol 

dengan teman jadi saya mohon pihak 

instagram baik segera sampah bangsat 

anjing 

14 
achmad ryandi hago aplikasi sampah. Banyak racun nya, 

rugi deh yang pake 

hago aplikasi sampah banyak racun 

nya rugi deh pakai 

15 

Achmad Sairi Min kenapa fb saya gak bisa dibuka padahal 

saya enggak melanggar, jika memang 

melanggar tolong kasih pemberitahuan dulu, 

mengecewakan. Terima kasij 

minimal kenapa facebook saya gagal 

buka padahal saya tidak langgar jika 

memang langgar tolong kasih berita 

dulu kecewa terima kasih 
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Achmat Arifin Pesen food jadi lama,alasan driver karena 

menjalankan dua orderan sekali jalan.harus 

nganter ke pemesan pertama dulu padahal 

jarak saya jauh.makanan jadi gak enak. Kalo 

gak di perbaharui pikir pikir lagi deh pesen 

food pake grab,,,makanan dingin jadi gak 

enak Gak kebayang kalo pesenan saya 

mie,mau jadi apa. Semoga bisa jadi koreksi 

buat grab 

sen food jadi lama alas driver jalan 

dua order sekali jalan harus antar 

mesan pertama dulu padahal jarak 

saya jauh makan jadi tidak enak kalau 

tidak baharu pikir pikir lagi deh sen 

food pakai grab makan dingin jadi 

tidak enak tidak bayang kalau sen saya 

mie mau jadi apa moga bisa jadi 

koreksi buat grab 

17 

Adam Manik saya ingin protes dengan perubahan emoji di 

dalam aplikasi update terbaru ini malah 

bikin saya kurang tertarik dengan aplikasi 

ini, emoji yang sekarang lebih buruk dari 

yang sebelum nya, tolong di tanggapi klo 

udah kembali seperti yang dulu baru saya 

kasih bintang lima 

saya ingin protes dengan ubah emoji 

dalam aplikasi baru baru ini malah 

buat saya kurang tarik dengan aplikasi 

ini emoji sekarang lebih buruk belum 

nya tolong tanggap kalau sudah 

kembali seperti dulu baru saya kasih 

bintang lima 

18 
Ade andriyani kecewa banget sama shopee. Bikin rugi. 

Nyesal. Macam sampah 

kecewa sangat sama shopee buat rugi 

sesal macam sampah 

19 

Ade Kurniawan Di saat heboh nya covid19,tadi nya sya ingin 

slalu order grab food buat membantu para 

driver yang susah mencari orderan ,ini Ko 

akun saya malah di tangguh kan sungguh 

sungguh kecewa,kapok gua harus daftar 

lagi,so tau banget ni sistem,masih ada saldo 

woy yang mengendap disitu walaupun 

sedikit banget bangsatlah 

saat heboh nya covid tadi nya saya 

ingin selalu pesan grab food buat 

bantu para driver susah cari order ini 

akun saya malah tangguh kan sungguh 

sungguh kecewa kapok aku harus 

daftar lagi tahu sangat ini sistem masih 

ada saldo woy endap situ walau sedikit 

sangat bangsat 
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Ade novita Sari Kasih 3 bintang deh, soalnya webtoon 

beberapa hari ini sangat lelet padahal sinyal 

ku 4G dan sinyalku sangat baik saat 

membuka aplikasi lain bahkan hingga 

memainkan game berat di hp ku, tapi kenapa 

webtoon sangat lelet ??? Setelah di perbarui 

bukan tambah bagus malah makin anjlok !!!! 

Kesel deh !... 

kasih bintang deh soal webtoon berapa 

hari ini sangat lelet padahal sinyal aku 

sinyal sangat baik saat buka aplikasi 

lain bahkan main main berat 

handphone aku tapi kenapa webtoon 

sangat lelet baru bukan tambah bagus 

malah makin anjlok kesal deh 

21 

Ade Sutrisna Sy ber-KTP Kota Tangerang, mau belanja di 

Shopee pakai alamat istri di Indramayu,, 

Ternyata ini jadi masalah bussarrr di 

Shopee.. Setelah isi alamat Indramayu 

kesekian kali, nlagi n lagi,, jawaban Shopee 

alamat tidak sah bla,,bla,, bla,, Saran saya, 

banyak belajar lagi ke Tokope*** ya.. 

Kasihan kan ga pada jadi belanja gegara 

beginian.. Hufftt... Very dissapointed...!!! 

ber kartu tanda penduduk kota 

tangerang mau belanja shopee pakai 

alamat istri indramayu nyata ini jadi 

masalah bussarr shopee isi alamat 

indramayu sekian kali nlagi lagi jawab 

shopee alamat tidak sah bila bila bila 

saran saya banyak ajar lagi tokope 

kasihan kan tidak jadi belanja gegara 

begini hufftt very dissapointed 

22 

Adelia Frans EH HAGO GOBLKK ... GW UDH 

SERING MAEN TEBAK GAMBAR , 

TRUS KENAPA TIBA2 TEBAK 

GAMBAR DI GW DIAPUS? BERHARAP 

W MAENIN GAME YG LAIN?? GA 

AKAN , GW BAKAL UNINSTAL WONG 

GW KE HAGO CMN MAEN TG DOANG 

... LICIK BANGET NAJISSSSSSSSSS 

...CUIHH GW TAU TRICK LU SKRG .. 

hago goblkk aku sudah sering main 

tebak gambar terus kenapa tiba tebak 

gambar aku diapus harap saya maenin 

main lain tidak akan aku bakal 

uninstal orang aku hago cmn main aja 

licik sangat najiss cuihh aku tahu trick 

kamu sekarang 
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Adelia Rosita Nyesel download ini.. bikin emosi aja Masa 

jaringan ku udh bagus 4g gx bisa buat main.. 

giliran buat you tube lancar lancar aja... 

Semoga segera di perbaiki hagonya 

nyesel unduh ini buat emosi saja masa 

jaring aku sudah bagus bisa buat main 

gilir buat kamu tube lancar lancar saja 

moga segera baik hago 

24 

Adhe Prima Nyusahin bgt, 1.gak bisa nitik dpn rmh 

harus panas2 dl jln ke titik jmpt. Sdh di 

jelasin via chat malah tmbh ribet. 2. hati2 

pakai paket langganan krn dana ovo anda di 

debet jam 2 malam sehingga tidak tahu telah 

diperpanjang. 3.pesan food doble order, 2 

kali lebih lama orederan. payaaah.... 4.apk lu 

parah 

susah sangat gagal nitik depan rmh 

harus panas dulu jalan titik jmpt sudah 

jelas via pesan malah tmbh susah hati 

pakai paket langgan dana ovo anda 

debet jam malam sehingga tidak tahu 

telah panjang pesan food doble pesan 

kali lebih lama orederan payaah apk 

kamu parah 

25 

adi kurniawan Ada perjalanan atas nama akun saya, 

padahal saya ga order. Buat admin grab cek 

lagi akun2 grab nya, jangan sampai ada 1 

akun di dua polsel. Kalau sampai disalah 

gunakan apa grab mau bertanggung 

jawab???? 

ada jalan atas nama akun saya padahal 

saya tidak pesan buat admin grab cek 

lagi akun grab nya jangan ada akun 

dua polsel kalau disalah guna apa grab 

mau tanggung jawab 

26 

Adi Nugraha1707 Males anjing sekarang aing main ml..., udah 

mah banyak bocah, gamenya burik 8 bit, 

sering lag moontod lo bilang kan grafik nya 

bakal di bagusin, trs sinyal nya g leg leg, 

tapi ini masih leg trs patah patah TOLOL 

LO MOONTOD OTAK UDANG.......!!! 

Dari pada main ml burik mending pindah aja 

ke COD MOONTOON 

malas anjing sekarang saya main 

sudah mah banyak bocah gamenya 

burik bit sering lag moontod kamu 

bilang kan grafik nya bakal bagus 

terus sinyal nya eror eror tapi ini 

masih eror terus patah patah tolol 

kamu moontod otak udang main burik 

mending pindah saja cod moontoon 
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Adi Untung kenapa sering ngadat mulu sih Kenapa minta 

di perbaharui terus sih nih fb lite , seminggu 

udah 3 X , gmna sih , jawab dong , lama2 

semakin jelek aja... Buset dah nih aplikasi 

kurang sajen kali minta di perbarui trs ,, 

lama2 pengguna fb lite pda demo nih.... 

Kacau/Parah , like di tempat status orang 

lain udah like trs like nya hilang apa2n ... 

kenapa sering macet mulu sih kenapa 

minta baharu terus sih nih facebook 

lite minggu sudah kali bagaimana sih 

jawab dong lama makin jelek saja 

buset sudah nih aplikasi kurang sajen 

kali minta baru terus lama guna 

facebook lite demo nih kacau parah 

suka tempat status orang lain sudah 

suka terus suka nya hilang apan 

28 
adi yaa saya kecewa udah mau buka kok nggak ada 

gambarnya 

saya kecewa sudah mau buka kok 

tidak ada gambar 

29 

adie chenklie Kenapa waktu bermain sering terjadi restart, 

ini merugikan pengguna karena dampaknya 

AFK mengurangi kredit skor dan bintang 

pemain, Hal seperti itu bukan kesalahan 

pemain namun pemain kena resikonya. Itu 

hal yang sangat aneh dan juga Sangat 

mengecewakan! 

kenapa waktu main sering jadi ulang 

ini rugi guna dampak afk kurang 

kredit skor bintang main hal seperti itu 

bukan salah main namun main kena 

resiko itu hal sangat aneh juga sangat 

kecewa 

30 

adie chenklie Kenapa waktu bermain sering terjadi restart, 

ini merugikan pengguna karena dampaknya 

AFK mengurangi kredit skor dan bintang 

pemain, Hal seperti itu bukan kesalahan 

pemain namun pemain kena resikonya. Itu 

hal yang sangat aneh dan juga Sangat 

mengecewakan! 

kenapa waktu main sering jadi ulang 

ini rugi guna dampak afk kurang 

kredit skor bintang main hal seperti itu 

bukan salah main namun main kena 

resiko itu hal sangat aneh juga sangat 

kecewa 
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Aditya Pranawa Saya pengguna baru,, setelah saya bikin 

akun penumpang udah jadi kenapa log out 

sendiri,, setelah masuk lagi akun di 

tangguhkan, kenapa ditangguhkan saya 

pengguna baru,, kan aneh,, 

saya guna baru saya buat akun 

tumpang sudah jadi kenapa log out 

sendiri masuk lagi akun tangguh 

kenapa tangguh saya guna baru kan 

aneh 

32 

Afifah Azzahra Udah lama make grab, akhirnya punya 

alesan buat uninstall karna kecewa sm 

systemnya. Mesen makan dr jam 23.18 dan 

baru diterima jam 00.20 grgr driver dapet 

DOUBLE ORDER. Udahlah laper, ngantuk, 

BT. Pas sampe, makanan DINGIN, KERAS, 

dan udah GAK ENAK DIMAKAN. Makasi 

grab buat layanannya selama ini. 

sudah lama make grab akhir punya 

alas buat lepas kecewa sistem mesen 

makan jam baru terima jam gara gara 

driver dapat double pesan udahlah 

lapar kantuk pas makan dingin keras 

sudah tidak enak makan terima kasih 

grab buat layan lama ini 

33 

Ageng Wismuhadi Moonton tolong lah, jangan terlalu sering 

memperbanyak skin/Hero, saya hanya minta 

tolong grafik dibagusin sama klo dapet tim 

yg seimbang jangan, tim musuh jago tim 

saya goblok, kan kek anjeng, minta di 

retakkan ginjal nya. Dari saya itu aja, 

semoga kedepannya lebih bagus, klo masih 

sama aja, saya akan uninstall 

moonton tolong lah jangan lalu sering 

banyak skin hero saya hanya minta 

tolong grafik bagus sama kalau dapat 

tim imbang jangan tim musuh pandai 

tim saya goblok kan kayak anjing 

minta retak ginjal nya saya itu saja 

moga depan lebih bagus kalau masih 

sama saja saya akan lepas 
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Agestya Budiwan Saya sangat kecewa sekali. Kenapa sisa 

limit shoppe pay latter saya menjadi nol. 

Padahal masih ada sisa limit shoppe pay 

latter saya. Dan saya tidak pernah telat 

membayar tagihan saya. Tidak pernah 

melebihi dari tanggal jatuh tempo. Saya 

amat sangat kecewa sekali. Aplikasi belanja 

online ini sangat rekomendasi. Tapi tolong 

kembalikan sisa limit shoppe pay latter saya. 

Apabila ingin menjadi aplikasi belanja 

online nomor 1. Terima kasih. 

saya sangat kecewa sekali kenapa sisa 

batas shopee pay latter saya jadi nol 

padahal masih ada sisa batas shopee 

pay latter saya saya tidak pernah telat 

bayar tagih saya tidak pernah lebih 

tanggal jatuh tempo saya banget 

sangat kecewa sekali aplikasi belanja 

aktif ini sangat rekomendasi tapi 

tolong kembali sisa batas shopee pay 

latter saya apabila ingin jadi aplikasi 

belanja aktif nomor terima kasih 

35 

agit Cool Shopee parah, saya beli indihome minipack 

terus prosesnya udah berhari hari dan tiba 

tiba status pesanannya sudah selesai, dan 

saya cek di tv indihome, dan ternyata tidak 

ada sama sekali penambahan minipacknya, 

paraah, penipu 

shopee parah saya beli indihome 

kemas terus proses sudah hari hari tiba 

tiba status pesan sudah selesai saya 

cek televisi indihome nyata tidak ada 

sama sekali tambah kemas parah tipu 

36 

Agung Prak Maaf saya kasih bintang 1,Akun saya telah 

terblokir sampe 2104... padahal cuma 

ngomong (permen kiss).. itu juga diruang 

obrolan disuruh ngomong gtu.. sedangkan 

yg lain ngomong kasar atau desah",cuma 

diban paling 3 hari,merasa ga adil, tadinya 

sering banget top up,setelah kebanned males 

banget top up besar.. tolong dong dibuka 

lagi akun saya klo mau dikasih bintang 5. 

Makasih.. 

maaf saya kasih bintang akun saya 

telah blokir padahal cuma bicara 

permen cium itu juga ruang obrol 

suruh bicara itu dang lain bicara kasar 

desah cuma ban paling hari rasa tidak 

adil tadi sering sangat top blokir malas 

sangat top besar tolong dong buka lagi 

akun saya kalau mau kasih bintang 

terima kasih 
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Agus Black Game tolol,kenapa sekarang gua ga bisa 

buka game ini,game yang lain bisa gua 

buka,kalau memory penuh,harus nya ada 

pemberitahuan,ini gak ada,kalau harus di 

ufgreat harus ada pemberitahuan nya,ini gak 

ada juga,udah gua tunggu setengah jam tapi 

tetep ga bisa ke buka juga,mau nya apa 

game ini. 

main tolol kenapa sekarang aku gagal 

buka main ini main lain bisa aku buka 

kalau simpan penuh harus nya ada 

berita ini tidak ada kalau harus baru 

harus ada berita nya ini tidak ada juga 

sudah aku tunggu tengah jam tapi 

tetap gagal buka juga mau nya apa 

main ini 

38 

Agus Setiawan Kecewa sama grab , anak saya mau ke rs 

harus verifikasi terus gagal terus , harus 

masuk kartu debit gagal terus , benar benar 

gblk!!!! 

kecewa sama grab anak saya mau 

harus verifikasi terus gagal terus harus 

masuk kartu debit gagal terus benar 

benar bodoh 

39 

agus setiawan Jangan dowload apk sampah tai. Masa gue 

pake wifi main ludo ama monopoli suka 

keluar sendiri. Padahal main wifi sendirian 

gue dan kecepatan wifi gue 20mbps. Hugo 

dlu lebih mantap tai sekarang. 

jangan dowload apk sampah tahi masa 

saya pakai wifi main ludo sama 

monopoli suka keluar sendiri padahal 

main wifi sendiri saya cepat wifi saya 

mbps hugo dulu lebih mantap tahi 

sekarang 

40 

Agusti Frandika KECEWA ! mengapa setiap saya 

memainkan beberapa game hago seperti 

pemanah , virus war dan 6 game lainnya 

,tiba-tiba aplikasi hago berhenti (FORCED 

CLOSE) ? . tetapi banyak game yang dapat 

saya mainkan seperti adu domba , bertani 

dan lainnya .Sedangkan spesifikasi HP saya 

dengan RAM 4/32 intel seharusnya 

memadai 

kecewa mengapa tiap saya main 

berapa main hago seperti manah virus 

perang main lain tiba tiba aplikasi 

hago henti paksa close tapi banyak 

main dapat saya main seperti adu 

domba tani lain dang spesifikasi 

handphone saya dengan ram intel 

harus mada 
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Agustini Putri Saya ikutan pohon hago dan saya berusaha 

mengumpulkan uang dari pohon itu, tapi 

kenapa pas saya mau tarik uangannya ke 

pulsa akan tetapi todak masuk2 padahal saya 

udh memenuhi cara caranya tapi ternyata ini 

cuma PENIPUAN. Saya menyesal telah 

mendownload game seperti ini 

saya ikut pohon hago saya usaha 

kumpul uang pohon itu tapi kenapa 

pas saya mau tarik uang pulsa akan 

tapi todak masuk padahal saya sudah 

penuh cara cara tapi nyata ini cuma 

tipu saya sesal telah unduh main 

seperti ini 

42 

Ahmad FAXH Semaikin update sinyal jadi gak stabil !!! 

Padahal sinyal 4G FULL ..jadi gak minat 

main lagi .updaate itu harusnya konsumen 

senang karena fitur yg baru..ini kok malah 

sinyal jadi gak stabil..hmm moonton-

moonton!!!!!! Skin update terus ,sinyal 

kapan updatenya :( :( 

semakin baru sinyal jadi tidak stabil 

padahal sinyal penuh jadi tidak minat 

main lagi baru itu harus konsumen 

senang fitur baru ini kok malah sinyal 

jadi tidak stabil hmm moonton 

moonton skin baru terus sinyal kapan 

updatenya 

43 

Ahmad januar firmansyah kok aplikasinya ngecewain banget sih, mau 

di pake chat malah keluar sendiri, padahal 

kemarin baru aja aku update.. tolong dong di 

perbaiki lagi, jadinya gabisa chatingan dong 

kalo gini terus 

kok aplikasi kecewa sangat sih mau 

pakai pesan malah keluar sendiri 

padahal kemarin baru saja aku baru 

tolong dong baik lagi jadi tidak bisa 

obrol dong kalau begini terus 

44 

Ahmad Jubaeri CS yang bernama Laksmi apa ngga diajari 

tata cara melayani customer ? Udah bales 

lama, membuat customer menunggu tapi 

tidak meminta maaf + pertanyaan yang sia" , 

apa memang segini kualitas Cs di shopee? 

Buruk sekali 

nama laksmi apa atheis tata cara layan 

customer sudah balas lama buat 

customer tunggu tapi tidak minta maaf 

tanya siapa apa memang begini 

kualitas shopee buruk sekali 
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Ahmad Suhendar Apa cuma ane doang yang setiap hari buka 

facebook lite tapi bacaanya " tidak ada 

pemberitahuan lagi ".... Tapi di facebook 

yang yang biasa banyak pemberitahuan .... 

Sungguh bener-bener kecewa 

apa cuma saya aja tiap hari buka 

facebook lite tapi bacaanya tidak ada 

berita lagi tapi facebook biasa banyak 

berita sungguh benar benar kecewa 

46 

Ahmad Suyuthi Aneh, disuruh share dan ngajak. Begitu 

ngajak istri dan adik dianggal multiple 

account dan di blokir. Padahal msh ada 

casback 70rb an. System yang ceroboh, 

pdhal sy trmasuk sdh lama. Tp menikmati 

ketidak nyamanan ini. Mending ganti lagi ke 

platform lain. 

aneh suruh share ajak begitu ajak istri 

adik anggal ganda akun blokir padahal 

masih ada cashback system ceroboh 

padahal masuk sudah lama tapi nikmat 

tidak nyaman ini mending ganti lagi 

platform lain 

47 

Ai Lisnawati Mantapp moonton .!!! Udah suka lag parah 

tiba2 , makin sini makin amburadul aja , 

sekarang gk bisa login black screen tros 

udah sedemikian cara gk bisa di buka bikin 

darting wee . Game bikin sakit hati jiwa 

raga;( kesel bet dahh!!!auto uninstal ?? 

mantap moonton sudah suka lag parah 

tiba makin sini makin amburadul saja 

sekarang gagal login hitam layar terus 

sudah demikian cara gagal buka buat 

kencang wee main buat sakit hati jiwa 

raga kesal sangat sudah otomatis 

uninstal 

48 

Aji Sukmo Padahal sinyal bagus ga ada masalah tapi ga 

bisa baca komiknya,heran. Tolong 

diperbaiki lagi webtoonNya biar ga tolol,dan 

klo mau perbaiki yg serius bangsat. Jancok 

tolong direspon ASU 

padahal sinyal bagus tidak ada 

masalah tapi gagal baca komik heran 

tolong baik lagi webtoon biar tidak 

tolol kalau mau baik serius bangsat 

jancok tolong direspon anjing 
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akhmad zamroni Gajelas nih aplikasi!! Masa mau masuk ke 

Instagram tulisannya "Sayangnya, Instagram 

telah berhenti" tolong pihak instagram untuk 

memperbaiki kejanggalan ini,karena saya 

tidak nyaman dengan adanya kejanggalan 

ini, Sekian Terima Kasih!!! @instagram 

#instagram 

tidak jelas nih aplikasi masa mau 

masuk instagram tulis sayang 

instagram telah henti tolong pihak 

instagram baik janggal ini saya tidak 

nyaman dengan ada janggal ini sekian 

terima kasih 

50 

akhmad zamroni Gajelas nih aplikasi!! Masa mau masuk ke 

Instagram tulisannya "Sayangnya, Instagram 

telah berhenti" tolong pihak instagram untuk 

memperbaiki kejanggalan ini,karena saya 

tidak nyaman dengan adanya kejanggalan 

ini, Sekian Terima Kasih!!! @instagram 

#instagram 

tidak jelas nih aplikasi masa mau 

masuk instagram tulis sayang 

instagram telah henti tolong pihak 

instagram baik janggal ini saya tidak 

nyaman dengan ada janggal ini sekian 

terima kasih 

51 

AKIFA MI aku sk bangat aplikasi tik tok karna bagus 

dan kebanyakan teman aku punya tik tok 

kalau aku si like tapi like juga bagus kalian 

mau pilih apa tik tok atau like kalau aku si 

dua duanya aku belum perkenalkan nama 

aku nama aku akifa mutmainna biasanya 

kalau dirumah atau main sama teman inna 

kalau disekolag biasa dipanggil akifa atau 

inna???? 

aku banget aplikasi teknologi 

informasi komunikasi tok bagus 

banyak teman aku punya teknologi 

informasi komunikasi tok kalau aku 

suka tapi suka juga bagus kalian mau 

pilih apa teknologi informasi 

komunikasi tok suka kalau aku dua 

dua aku belum kenal nama aku nama 

aku akifa mutmainna biasa kalau 

rumah main sama teman inna kalau 

disekolag biasa panggil akifa inna 
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Aldi Fikri Ini sih game makin kesini makin goblok ya, 

naik mythic kayanya mudah banget skill 

ampas aja bisa naik cok, terus kalo solo di 

mythic sering nemu legend, ini sih gaada 

keadilannya, ini game sesuka si anjing 

moonton aja cok, dia ini bikin game cuma 

fokus hero, skin doang , eh bangsat lu 

ini sih main makin kesini makin 

goblok naik mythic kaya mudah 

sangat skill ampas saja bisa naik cok 

terus kalau solo mythic sering nemu 

legend ini sih tidak ada adil ini main 

suka anjing moonton saja cok dia ini 

buat main cuma fokus hero skin aja 

bangsat kamu 

53 

aldy mf Tolong yah, saya pengguna lama, SAYA 

MEMBER PLATINUM, saya selalu bayar 

cash dan kalaupun saya pakai shoope pay 

later SAYA TIDAK PERNAH 

SEKALIPUN TELAT PEMBAYARAN !!! 

BAHKAN SEBELUM TANGGAL 1 PUN 

SUDAH SAYA LUNASI !!! KENAPA 

SAAT INI LIMIT SAYA DIKURANGI 

DAN PEMBERITAHUANNYA SAYA 

TELAT BAYAR !!! DJANCOK !!! 

tolong yah saya guna lama saya 

anggota platinum saya selalu bayar 

tunai kalaupun saya pakai shoope pay 

saya tidak pernah sekalipun telat bayar 

bahkan belum tanggal pun sudah saya 

lunas kenapa saat ini batas saya 

kurang pemberitahuannya saya telat 

bayar djancok 

54 

Alesha Almaira Kecewa dgn shopee. Dpt notif 

memenangkan saldo shopee pay senilai 1jt. 

selesai registrasi, foto ktp dsb, tiba2 pihak 

shopee membatalkan dgn alasan kesalahan 

dlm pengiriman notifikasi pemenang. Gak 

masuk akal !! Sy sudah terlanjur 

mengirimkam data. Jika ada yg 

menyalahgunakan data saya, siapa yg akan 

disalahkan !! 

kecewa dengan shopee dapat notif 

menang saldo shopee pay nilai selesai 

registrasi foto kartu tanda penduduk 

bagai tiba pihak shopee batal dengan 

alas salah dalam kirim notifikasi 

menang tidak masuk akal sudah lanjur 

mengirimkam data jika ada 

menyalahgunakan data saya siapa 

akan salah 
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Alfi Ramdani Boskuh, knpa ini permainan Kuis Super 

Brilian nya suka macet... ? Padahal signal 

full, terus kalo pindah ke permainan yang 

lain, lancar. Kenapa ino ? Mohon bantuan 

nya bosskuuh?? 

bos kenapa ini main kuis super brilian 

nya suka macet padahal signal penuh 

terus kalau pindah main lain lancar 

kenapa ino mohon bantu nya bos 

56 

Aliyah Khairani Gak bisa kebuka terus udah update padahal. 

Semua app bagus, sinyal kenceng. Emang 

dah dia doang yg top yg lain beng beng 

gagal buka terus sudah baru padahal 

semua app bagus sinyal cepat emang 

sudah dia aja top lain beng beng 

57 

Aljam Sanjaya fb ku g bs di buka pke fb lit, tiba2 harus di 

confir lg,sdangkan emailku pke no hp yg 

udh g aktip,gmn caranya tolong,jd sngt ribet, 

imelku pke no hp yg dulu udh g 

aktip,kmaren masih bs skrng g bisa 

facebook aku bisa buka pke facebook 

lit tiba harus konfirmasi lagi sedang 

email pke tidak handphone sudah aktif 

gmn cara tolong jadi sngt susah email 

pke tidak handphone dulu sudah aktif 

kmaren masih bisa sekarang bisa 

58 

Alom Sanjaya Semakin Buruk saja game ini, masih banyak 

players yang menggunakan cheat dan 

bermain tidak jujur... Ini sangat tidak adil 

untuk pemain yang lain... Saya malas main 

game ini lagi, mending saya hapus, karna 

gak bisa apa² buat apa dimainin kalo di in 

game cuman diem mati diem mati karena 

kena pemain yang menggukan cheat!!!!!! 

makin buruk saja main ini masih 

banyak players guna curang main 

tidak jujur ini sangat tidak adil main 

lain saya malas main main ini lagi 

mending saya hapus gagal apa buat 

apa main kalau ini main hanya diam 

mati diam mati kena main guna curang 

59 

Alva Gamers Dulu sya suka tapi sekarang gak karena 

sekarangan makin lag... Dan lagi pula setiap 

saya main di mode rank pasti ada yang AFK 

Tolong!!!! Perbaiki ini Montoon jgn skin 

dan hero baru aj yg di pikirkan jaringan aja 

perlu anying Montoon asuuuu!!!!!!!!!!!! 

Kontollll 

dulu saya suka tapi sekarang tidak 

karang makin lag lagi pula tiap saya 

main mode rank pasti ada afk tolong 

baik ini montoon jangan skin hero 

baru saja pikir jaring saja perlu anying 

montoon asuu kontoll 
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alvian lake Kalau keluar dari sawah gk usah harus main 

game lain lagi anjing bangsat, goblok 

banget. Keluar ya meluar, kenapa harus 

main vame lain lagi bikin ribeg ajah bangsat 

kalau keluar sawah tidak usah harus 

main main lain lagi anjing bangsat 

goblok sangat keluar luar kenapa harus 

main vame lain lagi buat ribeg saja 

bangsat 

61 

Alvien Kiswara Zaneka Saya kecewa terhadap moonton , akun saya 

ada yang main tanpa pengetahuan saya, 

membuat rugi creditscore saya , tolong di 

perbaiki perlindungan akun moonton nya, 

creditscore yang awal nya 110 jadi turun ke 

50 , bagaimana ini bikin kecewa sekali 

saya kecewa hadap moonton akun 

saya ada main tanpa tahu saya buat 

rugi creditscore saya tolong baik 

lindung akun moonton nya creditscore 

awal nya jadi turun bagaimana ini buat 

kecewa sekali 

62 

Alysa is alea Maaf ya Q kasih bintang 1 dulu... abis 

kecewa banget... instagram slese d update 

malah gak bisa d buka. Dan selalu muncul 

notif "sayangnya instagram telah berhenti". 

Tolong segera d perbaiki... kasihan para 

pengguna IG yg gak bisa pake aplikasinya... 

pa lagi klo yang d pake wat bisnis... kasihan. 

Sekali lagi Tolong SEGERA DIPERBAIKI. 

terimakasih. 

maaf aku kasih bintang dulu habis 

kecewa sangat instagram selesai baru 

malah gagal buka selalu muncul notif 

sayang instagram telah henti tolong 

segera baik kasihan para guna 

instagram gagal pakai aplikasi lagi 

kalau pakai what bisnis kasihan sekali 

lagi tolong segera baik terima kasih 

63 

Aminatun Djuhriah Aplikasi geblek!! Pesen grabfood masa 

tarifnya 12k padahal ga sampe 1km, giliran 

yg jauh malah murah Pemberitahuannya 

juga gajelas, drivernya masih ngantri tapi 

dipemberitahuannya "driver sedang menuju 

ketempat anda" Udah gitu ada double order 

segala lagi bikin tambah lama aje, sampe 

1jam lebih nunggunya. ksl bgt!!!! 

aplikasi geblek sen grabfood masa 

tarif padahal tidak kamu gilir jauh 

malah murah pemberitahuannya juga 

tidak jelas drivernya masih ngantri tapi 

dipemberitahuannya driver sedang tuju 

tempat anda sudah begitu ada double 

pesan semua lagi buat tambah lama 

saja jam lebih nunggunya ksl sangat 
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aming gerardo Shopee ga profesional, bila belanja di 

batalkan, kata nya pengembalian dana 7 

sampai 14 hari kerja, tp ga sesuai janjinya. 

Pesanan saya di batalkan 5 feb 2020, sampai 

saat ini tgl, 31 maret 2020, dana belum 

dikembalilan, mohon penjelasan dan 

tanggung jawabnya, dan tlg di info in 

melalui email saya. (saya dah berkali-kali 

hub shopee, tp dana tetap blum kembali) 

terimakasih 

shopee tidak profesional bila belanja 

batal kata nya kembali dana hari kerja 

tapi tidak sesuai janji pesan saya batal 

feb saat ini tgl maret dana belum 

dikembalilan mohon jelas tanggung 

jawab tolong info ini lalu email saya 

saya sudah kali kali hub shopee tapi 

dana tetap blum kembali terima kasih 

65 

amint nasimint Kenapa setiap sudah di donlod..minta harus 

donlod lagi..saya sudah 20 kali .instal you 

tube go...plis jangan bikin pembuangan 

kuota..sodara harus mikir klu ingin lanjut 

kenapa tiap sudah unduh minta harus 

unduh lagi saya sudah kali instal kamu 

tube mohon jangan buat buang kuota 

saudara harus pikir klu ingin lanjut 

66 

Ampun Om Moonton ga adil anjing..gua main rank dapet 

tim bocah semua,,gua main magic chess gua 

dapat lawan mytical glory, padahal rank 

magic chess gua masih gm. Kalo gitu 

percuma dong gua bela belain buat naikin 

rank magic chess gua, akhirnya turun ke situ 

lagi. Yah ada 1 lagi loadingnya lama,, Itu aja 

keluhan gua 

moonton tidak adil anjing aku main 

rank dapat tim bocah semua aku main 

sihir chess aku dapat lawan mytical 

glory padahal rank sihir chess aku 

masih kalau begitu percuma dong aku 

bela bela buat naik rank sihir chess 

aku akhir turun situ lagi yah ada lagi 

loadingnya lama itu saja keluh aku 
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AMV Walker Ini game makin lama makin aneh.. Jaringan 

bagus tapi pas digame langsung nge lag.. 

Mau nya apa sih nih game?? Kalo gak ada 

niatan buat game mending gak usah buat.. 

Percuma kami para player udah keluar 

banyak modal cuma buat ini game.. Mohon 

segera perbaiki ini game 

ini main makin lama makin aneh 

jaring bagus tapi pas digame langsung 

nge lag mau nya apa sih nih main 

kalau tidak ada niat buat main 

mending tidak usah buat percuma 

kami para player sudah keluar banyak 

modal cuma buat ini main mohon 

segera baik ini main 

68 

Ana Maria bikin males pesen pake grabfood.! kok bisa 

ya driver uda dapar orderan kita tapi masih 

bisa nerima order grabfood lain....itukan 

bikin lama kita nunggu nya!! 

buat malas sen pakai grabfood kok 

bisa driver sudah dapar order kita tapi 

masih bisa nerima pesan grabfood lain 

itu buat lama kita tunggu nya 

69 

Anak Pasaman saya merasa kecewa dengan webtoon 

ini,karna dipertengahan cerita pasti ada 

minta koin,dan bikin orang jadi 

penasaran,baca gratisnya lama,up datenya 

lama,haduh,mending mangatoon,crazy up 

ada,koinnya bisa didapat dengan login setiap 

hari dan ceritanya bagus2. 

saya rasa kecewa dengan webtoon ini 

tengah cerita pasti ada minta koin buat 

orang jadi penasaran baca gratis lama 

tanggal lama haduh mending 

mangatoon gila ada koin bisa dapat 

dengan login tiap hari cerita bagus 

70 

Anas Fikri YouTube Go Sangat hebat dan menghemat 

data seluler Manta sekali YouTube Go ini 

Gua kasih bintang 5 buat YouTube Go ini 

?????????? Video gue gampang di lihat dan 

jelas Yang gk bisa di tonton hp anda Pasti 

rusak karena gue bisa dan jelas 

youtube sangat hebat hemat data 

seluler manta sekali youtube ini aku 

kasih bintang buat youtube ini video 

saya gampang lihat jelas gagal tonton 

handphone anda pasti rusak saya bisa 

jelas 
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Anastasya putri Ribet saya ga suka youtobe go sekarang 

kebanyakan iklan .. saya sampe cape bulak 

balik buat pencet hp karna sebentar" mati .. 

Tolong dong jangan pake iklan sangat 

mengganggu 

susah saya benci youtube sekarang 

banyak iklan saya lelah bulak kembali 

buat pencet handphone bentar mati 

tolong dong jangan pakai iklan sangat 

ganggu 

72 

Andi Alamsyah Pulungan bug,tolong perbaiki segera,pengalaman 

bermain kami sangat terganggu dikarenakan 

banyak bug. keluhan kami anda lihat. ketika 

memilih milih hero dengan cepat terjadi lag 

atau bug,bisakah pihak montoon 

memperbaikinya. mengapa developer seperti 

tak tau. 

bug tolong baik segera alam main 

kami sangat ganggu banyak bug keluh 

kami anda lihat ketika pilih pilih hero 

dengan cepat jadi lag bug bisa pihak 

montoon baik mengapa developer 

seperti tidak tahu 

73 

ANDIKA YUSUF Momtonnnn anjinggggggggggg!!!! Kok pas 

update ajh tuhh sinyal nya kyk taikkk 

sebelum update lancar jaya tuhhhhhh! 

Gimanaaaa inihhhhhh walaupun si 4gggg 

uang terus yang diituin tapi gak pernah 

mikirin pengggunaaaa fulusss mulu taikkk 

anjing asu babi ngentot kau!!!! Pas push 

rank sinyal gak adaaa 

momtonn anjingg kok pas baru saja 

tuhh sinyal nya seperti taikk belum 

baru lancar jaya tuhh gimanaa inihh 

walau gggg uang terus diituin tapi 

tidak pernah pikir penggunaa fuluss 

mulu taikk anjing anjing babi kawin 

kamu pas tekan rank sinyal tidak adaa 

74 
andre fabregas Kok lemot kali sih loadnya bangsad bikin 

emosi aja dah 

kok lambat kali sih loadnya bangsad 

buat emosi saja sudah 

75 

Andre ganteng Gemnya goblok penipu anjing. Gw udah 

kumpulin pohon uang. Dasar penipu cuma 

mau narik orang download hago. 

Hahahahahahhahahahahahahahahahahahaha

hahhahahagagah, Haram betul inih aplikasi 

gemnya goblok tipu anjing aku sudah 

kumpulin pohon uang dasar tipu cuma 

mau narik orang unduh hago 

hahahahahahhahahahahahahahahahaha

hahahahhahahagagah haram betul inih 

aplikasi 
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andry ansyah Sejelek jeleknya jelek, diup malah load 

game mulu keterangannya padahal kuota 

kenceng parah. Jadi mau main serba gabisa 

ahhhh sebel. Ini tuh apk terfav gw bgt buat 

main game². Diperbaiki dong plisss. 

jelek jelek jelek diup malah muat main 

mulu terang padahal kuota cepat parah 

jadi mau main serba tidak bisa ahh 

sebal ini itu apk terfav aku sangat buat 

main main baik dong tolong 

77 

Andy Anggriawan Sangat kecewa dengan MLBB Sekarang .. 

suka lag . Padahal jaringan udah bagus .. 

kuota masih banyak . Tetap aja lag . Gag tau 

lagi lah , maunya apa ni owner game nya ... 

Tolong diperbaiki . Saya pengemar MLBB 

sangat kecewa !!!!! Bagi yg belum install 

pikir" dulu .. ni game lagi error .. 

sangat kecewa dengan mlbb sekarang 

suka lag padahal jaring sudah bagus 

kuota masih banyak tetap saja lag gag 

tahu lagi lah mau apa ini milik main 

nya tolong baik saya mar mlbb sangat 

kecewa bagi belum pasang pikir dulu 

ini main lagi error 

78 

Angelina PC Game ajggg...Saya main koneksi saya baik² 

saja tapi pas main ada tanda koneksinya 

jelek,,,padahal koneksi saya baik,,,,emng 

ajgggg!! 

main ajgg saya main koneksi saya baik 

saja tapi pas main ada tanda koneksi 

jelek padahal koneksi saya baik emng 

ajgg 

79 

angga moncos Tak pernah pakai akun penumpang, tau tau 

di blog Aneh grab... Pake ancam mau proses 

hukum... Dan sebab adanya penipuan... 

Maaf sebelumnya Baru kali ini saya tak 

pernah pake.. Sekali di aktifin gini... 

Menyesal 

tidak pernah pakai akun tumpang tahu 

tahu blog aneh grab pakai ancam mau 

proses hukum sebab ada tipu maaf 

belum baru kali ini saya tidak pernah 

pakai sekali aktif begini sesal 

80 

angga yudha nugraha Whatsapp kenapa error? Saya pakai photo 

tapi di pacar saya gak ada fotonya, padahal 

tadi nya ada tapi tiba tiba gak ada, jadi nya 

kan marah sama saya sampe sampe hampir 

di putusin, aku kasih bintang 1 kalo gini 

terus, kalo gak beralih kembali ke BBM 

whatsapp kenapa error saya pakai 

photo tapi pacar saya tidak ada foto 

padahal tadi nya ada tapi tiba tiba 

tidak ada jadi nya kan marah sama 

saya hampir putus aku kasih bintang 

kalau begini terus kalau tidak alih 

kembali bbm 
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Anime Kita Semua Sekedar saran saja untuk pihak shope . 

Kebijakan sistem baru nya untuk saat ini 

jelas mengecewakan customer (termasuk 

saya) . Karna apa . Kronologi saya sudah 

lama pakai shopepayleater udh 1thn 

lebih,tapi skrg saya tidak bisa menggunakan 

shopepayleater saya lagi,dengan ALASAN 

karna VIRUS COVID 19(CORONA) dan 

disuruh melunasi cicilan saya yg ada di 

shopepayleater . #KECEWA 

sekedar saran saja pihak shope bijak 

sistem baru nya saat ini jelas kecewa 

customer masuk saya apa kronologi 

saya sudah lama pakai shopepayleater 

sudah tahun lebih tapi sekarang saya 

gagal guna shopepayleater saya lagi 

dengan alas virus covid corona suruh 

lunas cicil saya ada shopepayleater 

82 

anis amill noor Tolong dong dibantu Instagram nyaa bener 

bener gak bisa ke buka pake akun siapapun 

dan menurut orng orng pun bukan dr akun of 

nya karna akun nya masih bisa dibuka tapi 

dr Instagram nyaa .. tolong dong dibantu 

knpaa yaa .. saya kasih bintang 1 kalo sudah 

bisa baru saya kasih bintang lima ... Sangat 

kecewa ... Karna awalnya biasa biasa aj jadi 

gak bisa gini ... 

tolong dong bantu instagram nyaa 

benar benar gagal buka pakai akun 

siapa turut orang orang pun bukan 

akun nya akun nya masih bisa buka 

tapi instagram nyaa tolong dong bantu 

knpaa ya saya kasih bintang kalau 

sudah bisa baru saya kasih bintang 

lima sangat kecewa awal biasa biasa 

saja jadi gagal begini 

83 

Anisah Listiani Ovo ada saldo, perasaan blm pernah make 

promo. Eh sekali pake habis itu udah gk bisa 

pake kode promo apa2 lagi. Kan jadi sia2 

sisa saldo ovo mau buat apa? Mau pesen 

makan juga semua kode promo yg kagak 

exp juga pada kagak bisa dipake ha ha ha 

top ?? 

ovo ada saldo rasa belum pernah make 

promo sekali pakai habis itu sudah 

gagal pakai kode promo apa lagi kan 

jadi siapa sisa saldo ovo mau buat apa 

mau sen makan juga semua kode 

promo kagak exp juga kagak bisa 

dipake top 
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Anra_Anna Indonesia itu tidak kekurangan orang-orang 

pintar,tapi Indonesia itu kekurangan orang-

orang jujur. Jadi jangan banyak berharap 

dapat hadiah/menang undian/menang lelang 

di shopee. Karena yang menang itu adalah 

orang-orang yang nge-share tautan kode 

mereka sebanyak-banyaknya buat dipake 

sama orang lain. Garis bawahi "SHARE 

SEBANYAK MUNGKIN" jadilah pintar 

berhenti jadi dungu ??mau aja dibodohin 

sama si shopee kalo beneran di undi. Kalo 

jujur ya bangkrut, namanya juga jualan???? 

indonesia itu tidak kurang orang orang 

pintar tapi indonesia itu kurang orang 

orang jujur jadi jangan banyak harap 

dapat hadiah menang undi menang 

lelang shopee menang itu adalah orang 

orang nge share taut kode mereka 

banyak banyak buat dipake sama 

orang lain garis bawah share banyak 

mungkin jadi pintar henti jadi dungu 

mau saja dibodohin sama shopee kalau 

benar undi kalau jujur bangkrut nama 

juga jual 

85 

Anto Nurdianto apk pembohong apaan flash sale nya itu 

keliatan bohong nya jangan mau di tipu 

kalian, gua udah coba nungguin tapi pas 

udah waktu nya baru aja mulai gua coba beli 

di flash sale, detik detik barang masih ada ga 

bisa ke close trus stiap bisa barang nya 

sudah habis, gua coba kesemua barang dan 

hasil nya sama, kalian jangan mau download 

apk penipu ini di apk ini penuh setingan 

anjing, dasar apk goblok 

apk bohong apa flash sale nya itu liat 

bohong nya jangan mau tipu kalian 

aku sudah coba tunggu tapi pas sudah 

waktu nya baru saja mulai aku coba 

beli flash sale detik detik barang masih 

ada gagal close terus stiap bisa barang 

nya sudah habis aku coba semua 

barang hasil nya sama kalian jangan 

mau unduh apk tipu ini apk ini penuh 

ting anjing dasar apk goblok 
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Antok Jogja Saya kecewa sama shopie ,saya sebagai 

pelapak sangat di rugikan, orderan sudah 

selesai akan tetapi dana tidak di teruskan ke 

saldo, sedangkangkan keadaan lgi susah 

karna wabah begini, sudah di telpon buka 

bantuan cuma suruh nunggu.. Harus sampai 

kpn dana penjualan mau di terukan ke saldo 

saya...? Hati hati yg jualan di shopee harus 

di ceck penjualan dana udah di truskan apa 

belum. 

saya kecewa sama shopie saya bagai 

lapak sangat rugi order sudah selesai 

akan tapi dana tidak terus saldo 

sedangkangkan ada lgi susah wabah 

begini sudah telpon buka bantu cuma 

suruh tunggu harus kpn dana jual mau 

teruk saldo saya hati hati jual shopee 

harus ceck jual dana sudah truskan apa 

belum 

87 

April Sn_12 ga bisaaa tetep ga bisa masuk ga bisa cari 

barang bahkan barang yg sudah kelihatan 

ada pun ga bisa d buka cuma bisa liat notif 

ama profil saya tok yg lain ga bisa???? 

tolong d benerin biasanya bisa gampang kok 

sekarang udah hampir 2 minggu ga bisa d 

buka,,, kan sahya sediih ???????? 

gagal tetap gagal masuk gagal cari 

barang bahkan barang sudah lihat ada 

pun gagal buka cuma bisa lihat notif 

sama profil saya tok lain gagal tolong 

benerin biasa bisa gampang kok 

sekarang sudah hampir minggu gagal 

buka kan saya sedih 

88 

AR channel Kecewa sama Shopee, kenapa saat mau top 

up lewat indomaret gak ada.. Buka atuh yg 

top up buat indomaret dan almaft nya karena 

itu yang paling memudahkan pembeli buat 

bayar Shopee.. Klo permintaan saya diatas 

udah dikabulkan sama pihak Shopee saya 

akan kasih bintang 5 

kecewa sama shopee kenapa saat mau 

top lewat indomaret tidak ada buka 

atuh top buat indomaret almaft nya itu 

paling mudah beli buat bayar shopee 

kalau minta saya atas sudah kabul 

sama pihak shopee saya akan kasih 

bintang 

89 

Ardans. HacK Bagus sekali aplikasinya sumpa kalau lo gak 

coba bakal nyesel Ini kelebihan dari youtube 

go~hemat kouta,mb apk nya kecil,tidak ada 

histori ,dll banyak lah pokok nya 

bagus sekali aplikasi sumpah kalau 

kamu tidak coba bakal nyesel ini lebih 

youtube hemat kouta mega byte apk 

nya kecil tidak ada riwayat dll banyak 

lah pokok nya 
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Ardhii Lowoo APLIKASI BODOH ! AKUN SAYA DI 

BLOKIR TANPA ALASAN ! TOLONG 

PIHAK GOOGLE DAN TIK TOK BISA 

MENINJAU ULANG ! ATAU SAYA BISA 

MELAPORKAN EMAIL KEPADA PIHAK 

YANG BERWAJIB ! TIK TOK 

INDONESIA ANJING ! 

aplikasi bodoh akun saya blokir tanpa 

alas tolong pihak google teknologi 

informasi komunikasi tok bisa tinjau 

ulang saya bisa lapor email pihak 

wajib teknologi informasi komunikasi 

tok indonesia anjing 

91 

Ardi Ferdiansyah Apaan ee nih gk bisa download movie film... 

Dari awal bukanya ni aplikasi jadi pawang 

kuota?napa sekarang sama aja kayak 

aplikasi kakak nya yg nyedot 

kuota..mending gua nonton di youtube 

kakak nya cok kalo sama2 aja.asu 

apa nih gagal unduh film film awal 

buka ini aplikasi jadi pawang kuota 

napa sekarang sama saja seperti 

aplikasi kakak nya sedot kuota 

mending aku nonton youtube kakak 

nya cok kalau sama saja anjing 

92 

Ardi Yansyah Gimana ya,,saat sy mau melaku kan siaran 

langsung,maaf untuk saat in terjadi 

kesalahan untuk melaku kan siaran 

langsung,,silakan coba lagi,,inti ny nggk 

bisa melakukan siaran langsung,gimana 

ya..waduh gimana ni,kok nggak bisa siaran 

langsung,,selalu gagal..gimana ni aplikasi 

ny. 

bagaimana saat mau laku kan siar 

langsung maaf saat ini jadi salah laku 

kan siar langsung sila coba lagi inti 

nya gagal laku siar langsung 

bagaimana waduh bagaimana ini kok 

gagal siar langsung selalu gagal 

bagaimana ini aplikasi nya 

93 

ardian ardi id 39896974 akun ini yang saya kena 

banned .ulah User ini akun saya diblok 

permanen tolong balikin akun saya .Krn 

saya butuh top up .Krn akun itu saya sudh 

top up PGN naikkin kharismany.tolong 

ditegaskan pihak yg report tanpa alasan 

akun ini saya kena banned ulah user 

ini akun saya blok permanen tolong 

kembali akun saya saya butuh top 

akun itu saya sudh top pengen naik 

karisma tolong tegas pihak report 

tanpa alas 
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Ardityan Anggara Anjing hugo ludo bangsad, maen 8.000 

kalah, maen 40.000 kalah, maen 200.000 

kalah, maen 2000.000 kalah, cukimae.. 

Permaenan sinting, developernya jg gila kali 

nih, maen kok bgni culas.. Msa gw koin cm 

dr roda berputar, dasar babiii, lawan giliran 

kalah maen jalan dilambatin2 biar keluar 

dadu 6. Culas 

anjing hugo ludo bangsad main kalah 

main kalah main kalah main kalah 

cukimae permaenan gila developer 

jangan gila kali nih main kok bgni 

culas masa aku koin roda putar dasar 

babi lawan gilir kalah main jalan 

dilambatin biar keluar dadu culas 

95 

ari riswanto Kalau nggak bisa konsisten kagak usah 

banyak pembaharuan !!!! Makin kedepan ini 

hago makin lag !!! Sedikit sedikit macet , 

sedikit sedikit macet !!! GUA PLAYER 

LAMA HAGO DAN GUA MAKIN 

KEDEPAN MAKIN KECEWA SAMA INI 

APLIKASI !!! MENDING PAKE 

APLIKASI SEBELAH !! LEBIH 

NYAMAN LEBIH LANCAR !!!! TERIMA 

KASIH !!!! 

kalau gagal konsisten kagak usah 

banyak baharu makin depan ini hago 

makin lag sedikit sedikit macet sedikit 

sedikit macet aku player lama hago 

aku makin depan makin kecewa sama 

ini aplikasi mending pakai aplikasi 

sebelah lebih nyaman lebih lancar 

terima kasih 

96 

Arif Alfarisy Paket saya dari tanggal 31 MARET sampe 

sekarnng 7 april gk datang2. Di resi nggk 

berubah, masih mentok di gudang surabaya. 

Minta pengembalian, penjual nolak. Minta 

diskusi, shoee bela seller. Padahal udah 

jelas, di resi pun paket itu mentok di 

surabaya sejak tgl 31. FUCEK ?????? 

BORO BORO DUIT BALIK!! RESPON 

AJA LAMA. TANGGUNG JAWAB 

DONGGGG OYYYYY !!!! GAK JELAS 

paket saya tanggal maret sekarnng 

april tidak datang resi tidak ubah 

masih mentok gudang surabaya minta 

kembali jual nolak minta diskusi shoee 

bela jual padahal sudah jelas resi pun 

paket itu mentok surabaya tgl fucek 

boro boro uang kembali respon saja 

lama tanggung jawab dong oyy tidak 

jelas 
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Arif Arif saya kecewa , padahl pake Data Unlimited 

tapi Masih aja Nge lag padahal 4G , jangan 

Update Hero baru Mulu , tapi soal jaringan 

malah di abaikan jangan Mementingkan 

bisnis doang. Lihat lah jaringan !! Masa 

setiap hari selalu menghubungkan sumpah 

cape saya bolak balik masuk Gitu pun susah 

banget mau masuk 

saya kecewa padahl pakai data 

unlimited tapi masih saja nge lag 

padahal jangan baru hero baru mulu 

tapi soal jaring malah abai jangan 

penting bisnis aja lihat lah jaring masa 

tiap hari selalu hubung sumpah lelah 

saya bolak kembali masuk begitu pun 

susah sangat mau masuk 

98 

Arifudinsetiawan 

Arifudinsetia 

Saya akan melakukan perjalanan darurat dan 

pemesanan harus ferifikasi 

wajah,halo...ngga etis kalo lagi berduka cita 

pesan dan harus selfi dulu.mending pindah 

ke gojek 

saya akan laku jalan darurat mesan 

harus ferifikasi wajah halo tidak etis 

kalau lagi duka cita pesan harus selfi 

dulu mending pindah gojek 

99 

ARIK AL KURNIAWAN Facebook tai postingan orang orang seperti 

warna itu membuat orang tidak nyaman. 

Kalau postingan itu tidak di tindak lanjuti 

kami tidak akan gunakan facebook lagi 

tolong berikan peringatan keras bagi orang 

yang memosting hal yang seperti itu tolong 

iti di camkan 

facebook tahi postingan orang orang 

seperti warna itu buat orang tidak 

nyaman kalau postingan itu tidak 

tindak lanjut kami tidak akan guna 

facebook lagi tolong beri ingat keras 

bagi orang unggah hal seperti itu 

tolong iti cam 
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Arina Fadhilah Dear grab, hari ini saya order grabfood tapi 

orderan saya masuk ke driver yang aplikasi 

nya lagi dimatikan. Alhasil orderan saya 

nyangkut ngga bisa di cancel, driver juga 

ngga bisa cancel. Mau ngga mau orderan 

harus diselesaikan, padahal driver sedang 

sholat jumat. Saya jadi harus nunggu lebih 

dari satu jam padahal resto sangat dekat. 

Untuk aplikasi sebesar ini bugs nya kelewat 

parah! 

dear grab hari ini saya pesan grabfood 

tapi order saya masuk driver aplikasi 

nya lagi mati alhasil order saya 

sangkut gagal batal driver juga gagal 

batal mau tidak mau order harus 

selesai padahal driver sedang sholat 

jumat saya jadi harus tunggu lebih satu 

jam padahal resto sangat dekat aplikasi 

besar ini bugs nya lewat parah 
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Aris Megg Jelek sekali, pembaruan buat hp kentang, 

tapi di berlakukan untuk semua jenis 

android. Harusnya, jangan di update.Buang 

buang kuota demi bug dan gak jelas bgt 

perfomanya, buruk. Tolong yg hp kentang 

gak usah lapor terus, update tan kali ini 

karna bacodan hp kentang, eh yg kena kita 

semua 

jelek sekali baru buat handphone 

kentang tapi laku semua jenis android 

harus jangan baru buang buang kuota 

demi bug tidak jelas sangat kinerja 

buruk tolong handphone kentang tidak 

usah lapor terus baru tan kali ini 

bacodan handphone kentang kena kita 

semua 

102 

aris wanto ribet banget sih malah jadi lelet kebanyakan 

apdet playstore bisah membantu solusinya 

gak sih.. kalo emang ga bisah membantu ya 

ga usah sok sok,an bikin aplikasi whatsApp 

tolol luh admin 

susah sangat sih malah jadi lelet 

banyak update playstore bisah bantu 

solusi tidak sih kalau emang tidak 

bisah bantu tidak usah sombong 

sombong buat aplikasi whatsapp tolol 

luh admin 

103 Arneta Riski Kerjanya lambat kerja lambat 
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Arp Checklist 1 : KTV nya kapan buat user-user lain nya 

?Kami juga ingin merasakan bisa pake 

KTV, kita disini sama-sama main hago dan 

kami juga butuh keadilan dari kalian, jangan 

seperti di anak tiri kan . Masalah ke 2 : pada 

hal aku udah berapa kali unggah lagu lokal 

di hago idol, tapi apa hasil nya ?masih tetap 

enggak ada daftar lagu nya di hago idol. 

Tolong lagu-lagu di hago idol di lengkapi. 

ktv nya kapan buat user user lain nya 

kami juga ingin rasa bisa pakai ktv 

kita sini sama sama main hago kami 

juga butuh adil kalian jangan seperti 

anak tiri kan masalah hal aku sudah 

berapa kali unggah lagu lokal hago 

idol tapi apa hasil nya masih tetap 

tidak ada daftar lagu nya hago idol 

tolong lagu lagu hago idol lengkap 
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Arsene Malaika Klo restoran yg cancel pesenan di suspend 

donk jangan driver aja kena suspend... 

Domino's pizza mutiara taman palem tuh 

brengsek status dalam pengantaran udh 

nunggu lama,di telepon ga di angkat tau tau 

nya pesenan di cancel kan brengsek...di baca 

neh pihak grab...bikin kecewa customer.... 

kalau restoran batal sen suspend donk 

jangan driver saja kena suspend 

domino pizza mutiara taman palem itu 

brengsek status dalam antar sudah 

tunggu lama telepon tidak angkat tahu 

tahu nya sen batal kan brengsek baca 

neh pihak grab buat kecewa customer 
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Artayasa Moonton ngentod, knpa pingnya selalu jelek 

padahal jaringan saya bagus, pas war suka 

ngelag, dan pas mati langsung hijau 

pingnya, mohon di perbaiki moonton. 

Montoon anjing terus aja gw di temuin ma 

team anjing, sama kek developer anjing 

sama anjingnya kesel gw hapus ml anjing 

moonton anjing!!!!! 

moonton ngentod kenapa ping selalu 

jelek padahal jaring saya bagus pas 

perang suka ngelag pas mati langsung 

hijau ping mohon baik moonton 

montoon anjing terus saja aku temuin 

team anjing sama kayak developer 

anjing sama anjing kesal aku hapus 

anjing moonton anjing 
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aryagan Chanel Mhon diperbaiki lah game ini. Masak saat 

bermain leg. SINYAL OK memori juga ok. 

Kalau kayak gini trus lama" gk ada yg minat 

dgn game MLBB.. Baru juga di upgradt 

udah nyalah lagi. Lama" PDA MUAK sama 

game ini. Srry aku turun kan bintang nya. 

Bangsatt 

mohon baik lah main ini masak saat 

main eror sinyal oke memori juga oke 

kalau seperti begini terus lama tidak 

ada minat dengan main mlbb baru juga 

upgradt sudah nyalah lagi lama muak 

sama main ini srry aku turun kan 

bintang nya bangsatt 
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Aryanti Wayan Setelah di update ke versi baru kenapa 

Game rekor dunia gak ada ya? Emang 

dihilangkan atau gimana? 

baru versi baru kenapa main rekor 

dunia tidak ada emang hilang 

bagaimana 

109 

Asrul Vivo Sya sanggat kecewa kepada pihak fb kenapa 

ketika sya ingin membuat aku tidak bisa sya 

sanggat merasa tidak adil knapa sya tidak 

bisa buat aku barok gbloooooookkk..... 

saya sangat kecewa pihak facebook 

kenapa ketika saya ingin buat aku 

gagal saya sangat rasa tidak adil 

kenapa saya gagal buat aku barok 

gblookk 

110 Atun Atun Anehhh gk bisa du baca atau dibuka,.. anehh gagal baca buka 

111 

Aufi Amalina Order makanan tapi yang diterima gak 

sesuai dengan pesanan Komplainnya lama 

banget. Gaada solusi sama sekali. Udah dua 

kali dibikin nyesel dan kecewa banget sama 

aplikasi ini. 

pesan makan tapi terima tidak sesuai 

dengan pesan komplain lama sangat 

tidak ada solusi sama sekali sudah dua 

kali bikin nyesel kecewa sangat sama 

aplikasi ini 
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Augie Chaerul Rivaldi Saya udah buat facebook dua kali, pas 

setelah ingin buka kembali malah "maaf 

untuk sementara anda tidak bisa login, 

karena foto anda pada tanggal 12 juli bl bla 

bla demi keamanan anda", tolong jelasin 

saya udah ganti no hp 3 kali!!!!!! perbaiki 

kualitasnya!!!! jgn cmn visi aja tapi kualitas 

juga!!!! 

saya sudah buat facebook dua kali pas 

ingin buka kembali malah maaf 

sementara anda gagal login foto anda 

tanggal juli bila bila demi aman anda 

tolong jelas saya sudah ganti tidak 

handphone kali baik kualitas jangan 

cmn visi saja tapi kualitas juga 
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Augusta CHG Dulu gw suka bet main nih game. Sekarang 

moonton gajelas. Dpt tim bacot Mulu . Ad 

yg feed pula males jadinya main . Moonton 

jgn sampai gw pindah game. Kalo bisa bikin 

fitur akun diatas 12+ umurnya . Bnyk bocah 

gak guna. Tuh juga Cheater ban aj langsung 

males sumpah. 

dulu aku suka sangat main nih main 

sekarang moonton tidak jelas dapat 

tim banyak bicara mulu umpan pula 

malas jadi main moonton jangan aku 

pindah main kalau bisa buat fitur akun 

atas umur banyak bocah tidak guna itu 

juga tipu ban saja langsung malas 

sumpah 
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Auly Gaming Woi moonton asu!! Setiap w main kok 

ngelag bangsat kau bisa gak sih baikin tuh 

sinyal asw!! Makin lama makin burik 

Anji** sinyal buruk ngarep duit lu asw!! 

Tau gak kami main selalu ngelag bab* kami 

gak perlu skin atau Hero baru kami butuh 

kamu perbaikin sinyal itu asw !!!!!!! 

woi moonton anjing tiap saya main 

kok ngelag bangsat kamu bisa tidak 

sih baikin itu sinyal asw makin lama 

makin burik anji sinyal buruk harap 

uang kamu asw tahu tidak kami main 

selalu ngelag bab kami tidak perlu 

skin hero baru kami butuh kamu 

perbaikin sinyal itu asw 
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Aurora Kamila Sangat amat kecewa Tiba2 dapet notifikasi 

shopeepaylater diturunkan limit jadi 

setengahnya, Hubungi customers service 

susahnya minta ampun, coba kenapa tuh? 

Saya bayar tepat waktu, trus masalahnya 

dimana, php doank nih, bukannya naik limit 

malah turun begitu tanpa pemberitahuan 

dahulu. Yg lebih parahnya lagi baru ambil 

barang kemaren udah masuk tagihan ajaa 

Tolong dong diperbaiki, kayak gini kan jadi 

kecewa. Mana buka aplikasi gambar kagak 

muncul2 udah kayak nungguin beras mateng 

pas laper, :( 

sangat banget kecewa tiba dapat 

notifikasi shopeepaylater turun batas 

jadi tengah hubung langgan layan 

susah minta ampun coba kenapa itu 

saya bayar tepat waktu terus masalah 

mana php doank nih buk naik batas 

malah turun begitu tanpa berita dahulu 

lebih parah lagi baru ambil barang 

kemarin sudah masuk tagih ajaa tolong 

dong baik seperti begini kan jadi 

kecewa mana buka aplikasi gambar 

kagak muncul sudah seperti tunggu 

beras matang pas lapar 
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azalea khaliqa Aplikasi perampok..memikirkan keuntungan 

grab aja..sedang konsumen dirugikan dan 

driver ditekan..kemana pemerintah sekarang 

yang ngatur,jangan diam aja.. 

aplikasi rampok pikir untung grab saja 

sedang konsumen rugi driver tekan 

mana perintah sekarang atur jangan 

diam saja 

117 

Azhari Putri Fadhila Webtoon nya gak bisa dibuka dari hari ahad. 

Kira² bisa dibuka lagi sampai kapan ya?? 

Setiap saya mau buka, muncul tulisan "galat 

tidak diketahui ...." Terus. Apa cuma saya 

saja ya yg ngalamin kayak gini ?? 

webtoon nya gagal buka hari ahad kira 

bisa buka lagi kapan tiap saya mau 

buka muncul tulis galat tidak diketahui 

terus apa cuma saya saja alami seperti 

begini 

118 

Aziw 98 Gua uninstal nih game bgsd, tiap kali update 

ngulang dari awal kan kntl. Data yang udah 

di download ilang semua. Mana 

penyimpanan sampe 4gb anjai lu kira gua 

anak sultan. temen" gua udah uninstal nih 

game gaje pindah AOV aja dah !!! Komen 

juga kaga bakal di dengerin sama si 

montooooooooonnnn 

aku uninstal nih main bangsat tiap kali 

baru ngulang awal kan kontol data 

sudah unduh ilang semua mana 

simpan anja kamu kira aku anak sultan 

teman aku sudah uninstal nih main 

tidak jelas pindah aov saja sudah 

komentar juga tidak bakal dengar 

sama montoon 

119 

Aziz Berdanska Kenapa Ya,TikTok Kdu Update Trus,Mau 

Nambah Fitur??Apa ini Itu??Kenapa Ngga 

Sekalian Aja,inimah Mani sering Banget 

UpDatenya;( 

kenapa tiktok kdu baru terus mau 

nambah fitur apa ini itu kenapa tidak 

kali saja inimah mani sering sangat 

updatenya 
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babank UR Tolong ya kepada pihak facebook Saya yang 

bernama gustami meminta agar facebook 

saya di blokir atas nama yang dulu nya 

(Babank UR) menjadi (Ximak mudha) karna 

akun facebook itu telah di hack atau sudah 

di bajak oleh orang yang tidak bertanggung 

jawab...terima kasih..kalau bisa di percepat 

pemblokiran nya...karna dia telah berkata 

kasar kepada saya dan memblokir 

pertemanan saya di akun yang 

lainya???????? 

tolong pihak facebook saya nama 

gustami minta agar facebook saya 

blokir atas nama dulu nya abang jadi 

memek muda akun facebook itu telah 

hack sudah bajak oleh orang tidak 

tanggung jawab terima kasih kalau 

bisa cepat blokir nya dia telah kata 

kasar saya blokir teman saya akun lai 
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Badarudin Aday Maaf, bintang nya sya kurangin,,, krna stiap 

buka apk ini ska muncul "pengaturan 

privasi", pas sya klik gk ada klanjutannya... 

boleh tnya dulu knpa & bgaimana cara 

ngilanginnya?... Saya mrasa trganggu sma 

munculnya pmberitahuan itu,,, terima 

kasih...?? 

maaf bintang nya saya kurang stiap 

buka apk ini ska muncul atur privasi 

pas saya klik tidak ada lanjut boleh 

tanya dulu kenapa bagaimana cara 

hilang saya rasa ganggu sama muncul 

berita itu terima kasih 

122 

Badru Tamam Sungguh sangat mengecewakan,setelah 

diupdate masalah sinyal tambah jelek parah. 

Sebelumnya masih bisa maen meski sinyal 

jelek,tapi sekarang parah gak bisa sama 

sekali. Tolong diperbaiki. Saya sangat 

kecewa dengan MOONTON sekarang 

sungguh sangat kecewa diupdate 

masalah sinyal tambah jelek parah 

belum masih bisa main meski sinyal 

jelek tapi sekarang parah gagal sama 

sekali tolong baik saya sangat kecewa 

dengan moonton sekarang 

123 

Bagus Hadi LW webtoon anjing kok sekarang gambar 

komiknya ga bisa di ss dulu bisa masa 

sekarang ga bisa!? 

webtoon anjing kok sekarang gambar 

komik gagal dulu bisa masa sekarang 

gagal 
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Bagus Pambudi Hago bgst !!! Setiap main game ludo nya 

pasti slalu dibikin kalah terus, kelihatan bgt 

setingan bikin kalah gw nya apalagi klo 

lawannya cw pasti dibikin kalah !!! Pasti 

banyak yg seperti gw juga, lama2 malah jadi 

jengkel, Tolong diperbaiki lagi biar gak 

memihak, Pasti gw kasih bintang 5, 

hago bangsat tiap main main ludo nya 

pasti selalu bikin kalah terus lihat 

sangat ting buat kalah aku nya apalagi 

kalau lawan pasti bikin kalah pasti 

banyak seperti aku juga lama malah 

jadi jengkel tolong baik lagi biar tidak 

pihak pasti aku kasih bintang 

125 

Bang Bang Aplikasi mesum ! Ga fair, ga guna, banyak 

ga jelas di dalam nya, playernya licik dan 

abuse, pengancam, malas,KECEWA 

BERAT 

aplikasi mesum tidak adil tidak guna 

banyak tidak jelas dalam nya main 

licik abuse ancam malas kecewa berat 

126 

Belny Brilliant Sumpah benci apk ini! Bgst! Awalnya gua 

suka dan bangga"in apk ini. W udah cape 

cape bikin transisi edit sana sini biat 

beberapa video malahan.! Ehh di acc view 

nya cuma 2 sampai 5. Gblk bgt ajg! Sumpah 

mending jangan download aplikasi ini 

bangsat tolol! Bikin kesel orang bukan 

ngehibur orang. Masa sih pengikut 262.8 k 

view nya cuma 2-5? Aneh banget. Dari like 

nya ratusan ribu kok ini cuma 3 atau 5 ? 

Padahal gua udah edit video sebagus 

mungkin. Masa yang joget" g jls mlh bnyk 

view nya kan gblk!! 

sumpah benci apk ini bangsat awal 

aku suka bangga ini apk ini saya sudah 

lelah lelah buat transisi edit sana sini 

biat berapa video malah ehh terima 

view nya cuma bodoh sangat anjing 

sumpah mending jangan unduh 

aplikasi ini bangsat tolol buat kesal 

orang bukan hibur orang masa sih ikut 

view nya cuma aneh sangat suka nya 

ratus ribu kok ini cuma padahal aku 

sudah edit video bagus mungkin masa 

joget jelas mlh banyak view nya kan 

bodoh 

127 

bernard nhe_nad Sekarang udah mulai buruk youtube go 

nya,,udah gak bisa di download,,sebelum di 

upgrade bisa di download,,sekarang kok 

udah gak bisa ?????? 

sekarang sudah mulai buruk youtube 

nya sudah gagal unduh belum upgrade 

bisa unduh sekarang kok sudah gagal 
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Berri Septian Beberapa kali zonk ama penjual di shopee, 

pertama di batalkan karena barang kosong 

tiba2 pdhl sebelumny di chat brg ready dan 

tiba2 kosong dibatalkan, yg kedua sama 

yang ketiga beli vitamin online lamanya 

bukan main status sdh 5 hari sdg di kemas 

teroooss, komplain ke shopee tdk ada 

namanya win win solution pdhl pd tgl yg 

sama sy beli di toko online sebelah sdh dtg 2 

hari yg lalu. Aplikasi belanja online yg 

buruk dan tidak di rekomendasi bgt. Tidak 

bs dijadikan aplikasi belanja online.engga 

bgt! 

berapa kali zonk sama jual shopee 

pertama batal barang kosong tiba 

padahal sebelumny pesan barang 

ready tiba kosong batal dua sama tiga 

beli vitamin aktif lama bukan main 

status sudah hari sedang kemas terooss 

komplain shopee tidak ada nama win 

win solution padahal percaya diri tgl 

sama beli toko aktif sebelah sudah 

datang hari lalu aplikasi belanja aktif 

buruk tidak rekomendasi sangat gagal 

jadi aplikasi belanja aktif tidak sangat 

129 

Bikin Sendiri aplikasi sialan, saat bayar pesanan, seller 

nolak pesanan saya, uangnya masuk ke 

shopeepay, di shopeepay tidak bisa di 

transfer langsung ke rekening bank, harus 

verifikasi, sudah saya verifikasi sejak 

minggu lalu, hingga kini belum di acc, 

UANG SAYA NYANGKUT SUDAH 

SEMINGGU!! MENDING TOKPED / 

BUKALAPAK!! 

aplikasi sial saat bayar pesan jual 

nolak pesan saya uang masuk 

shopeepay shopeepay gagal transfer 

langsung rekening bank harus 

verifikasi sudah saya verifikasi 

minggu lalu kini belum terima uang 

saya sangkut sudah minggu mending 

tokped bukalapak 
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Bimo Wirawan Grab goblok makin lama promo gak ada, 

harga makin naik. Tambahin promonya lah 

asu, makanya gak pernah bisa nandingi 

gojek. Trus drivernya byk yg gamau nurunin 

satu satu padahal satu arah. Woy bilangin 

noh ke drivernya. Apalagi pas pesen 

grabfood gaada 500m masa ongkir 6000, 

payah. 

grab goblok makin lama promo tidak 

ada harga makin naik tambahin 

promonya lah anjing maka tidak 

pernah bisa nandingi gojek terus 

drivernya byk tidak mau nurunin satu 

satu padahal satu arah woy bilang noh 

drivernya apalagi pas sen grabfood 

tidak ada masa ongkir payah 

131 

bopeng hafiz Saya sangat menyesal karna saya mau beli 

baju yg bisa bayar di tempat, trs giliran saya 

mau pilih metode pembayaran malah 

metode pembayar bayar di tempat tidak di 

dukung/tidak bisa di gunakan. Tolong 

respon! Karna ini bisa merepotkan orang yg 

mau beli di shopee 

saya sangat sesal saya mau beli baju 

bisa bayar tempat terus gilir saya mau 

pilih metode bayar malah metode 

bayar bayar tempat tidak dukung gagal 

guna tolong respon ini bisa repot 

orang mau beli shopee 

132 

BOss Ku Moonton kontolll. Dapat team anjing dari 

tadii. Team tolol gue yang diturunkan kredit 

skor nya. Anjing moonton ga guna. Ngelag 

lagi kontol. Hapus aja game lu kontol bikin 

emosi aja game lu anjing.... Skin aja di 

banyakin kontol. Cari uang kali game kontol 

ini. Hapus aja game ini dari play store ga 

guna 

moonton kontoll dapat team anjing 

tadi team tolol saya turun kredit skor 

nya anjing moonton tidak guna ngelag 

lagi kontol hapus saja main kamu 

kontol buat emosi saja main kamu 

anjing skin saja banyak kontol cari 

uang kali main kontol ini hapus saja 

main ini main store tidak guna 

133 

Bot Robot Anjir lah, barang gak di temukan 1 pun. 

Makin di upgrade makin gak beres Terlihat 

di stok barang ada ribuan, pas mw di lihat 

malah, *Pencarian tidak di temukan* 

Maksudnya apa...? Go back to lazada 

anjing lah barang tidak temu pun 

makin upgrade makin tidak selesai 

lihat sedia barang ada ribu pas mau 

lihat malah cari tidak temu maksud 

apa back lazada 
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Brinda Meisirfa Game tolol!!!! Saya kecewa sekali sama 

game ini masa jaringan nyn bagus tapi 

malah dibilang koneksi internet terputus kan 

ngak nyambung klo gini...saya ngk mau lagi 

main game anjing ini!!!! Maaf sebelumnya 

Mending saya main game sebelah yang 

jaringan nyn lancar terus... Sekali lagi 

Tolong perbaiki 

main tolol saya kecewa sekali sama 

main ini masa jaring nyn bagus tapi 

malah bilang koneksi internet putus 

kan tidak nyambung kalau begini saya 

ngk mau lagi main main anjing ini 

maaf belum mending saya main main 

sebelah jaring nyn lancar terus sekali 

lagi tolong baik 
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brothermax 09 Udah kecewa sama apk grab versi skrang 

masa yg dapat promo cuman buat yg pake 

ovo doang. Dulu wktu msih versi lama 

sering dpat promo utk yg pake tunai tpi 

skrang udh gk ada lagi. 

sudah kecewa sama apk grab versi 

sekarang masa dapat promo hanya 

buat pakai ovo aja dulu wktu masih 

versi lama sering dapat promo pakai 

tunai tapi sekarang sudah tidak ada 

lagi 

136 

Budi Budi Maunya apa ? Aku turun LV GM main rank 

ketemu mythic q squad..aneh cok ! 4 x main 

ketemu lawan mythic trus, anjing kan...Ada 

lagi nih yg lucu...masa GM bisa main bareng 

rank sama Legend...bangsat bener / Satu 

lagi, player top 10 tapi win rate 0,0% , kok 

bisa lolos ya ???...otak lu di mana, parah lu 

bgst 

mau apa aku turun main rank temu 

mythic aku squad aneh cok kali main 

temu lawan mythic terus anjing kan 

ada lagi nih lucu masa bisa main 

bareng rank sama legend bangsat 

benar satu lagi player top tapi win rate 

kok bisa lolos otak kamu mana parah 

kamu bangsat 

137 

Budiman Budiman Montoon perbaiki itu kamu punya bug, 

msak bug nya kita ga bisa pilih hero yg kita 

mau trus pke hero favorite, mana emblem ga 

ada lagi,, itu sngt tdak adil.. demi permainan 

yg seru dan adil kan?? Aku sering baca itu 

di mobile legend,, tapi nyatanya cuma 

tulisan 

montoon baik itu kamu punya bug 

masak bug nya kita gagal pilih hero 

kita mau terus pke hero suka mana 

emblem tidak ada lagi itu sngt tdak 

adil demi main seru adil kan aku 

sering baca itu mobile legend tapi 

nyata cuma tulis 
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bug buny Kecewa , kenapa pada 1 driver bisa ngambil 

2 orderan , malah pesanan kita gk langsung 

dianter!!! Kan jadinya makanan keburu 

dingin!!! Kecewa banget sama grab!!! 

Padahal udah langganan selama 2 tahun , 

tapi sekarang mengecewakan!!!!! 

kecewa kenapa driver bisa ambil order 

malah pesan kita tidak langsung anter 

kan jadi makan buru dingin kecewa 

sangat sama grab padahal sudah 

langgan lama tahun tapi sekarang 

kecewa 

139 

Bunga Syifa F. Yusuf Tiba2 error gitu, layarnya putih semua. 

Mana udh abis beli koin.. Padahal 

sebelumnya fine2 aja. Ada mengalami hal 

yg sama? Tolong dong pihak webtoon 

segera diperbaiki Makasih 

tiba error begitu layar putih semua 

mana sudah habis beli koin padahal 

belum baik saja ada alami hal sama 

tolong dong pihak webtoon segera 

baik terima kasih 
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C J R Di android 9.0 saya ko terdapat bingkai 

warna biru di bawah, ini sangat mengganggu 

pandangan mohon di perbaiki segera 

android saya dapat bingkai warna biru 

bawah ini sangat ganggu pandang 

mohon baik segera 

141 

Cak Dodik 27 Ternyata jago bohong ga tanggung2, pake 

ada hadiah segala supaya menarik ternyata 

Zong dan palsu tidak terbukti. Begitulah app 

ini Sudah kucoba dan selalu palsu 

nyata pandai bohong tidak tanggung 

pakai ada hadiah semua supaya tarik 

nyata zong palsu tidak bukti begitu 

app ini sudah kucoba selalu palsu 
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Cak Misnawi Lemotnya minta ampun lemot tingkat dewa.. 

Padahal hpku udah ram besar.. Sinyal udah 

Full 4g... Terus ganti pake PC... Tetep sama 

saja... Mau chek out, mau melakukan 

pembayaran, nuggu sampai pesanan 

dibtalkan... Terus Seperti metode 

pembayaran.. Voucher... Gak sesuai apa 

yang ditampilkan... Mohon untuk 

memperbaiki aplikasinya... Yang sekiranya 

tidak sesuai tampilan tidak usah 

ditampilkan... hanya membuat para 

konsumen dan pengguna jadi kecewa... 

Terimakasih atas perhtiannya... 

lemotnya minta ampun lambat tingkat 

dewa padahal handphone sudah ram 

besar sinyal sudah penuh terus ganti 

pakai pesan pribadi tetap sama saja 

mau periksa out mau laku bayar nuggu 

pesan dibtalkan terus seperti metode 

bayar voucher tidak sesuai apa tampil 

mohon baik aplikasi kira tidak sesuai 

tampil tidak usah tampil hanya buat 

para konsumen guna jadi kecewa 

terima kasih atas perhtiannya 

143 

CALVIN SPARDA Semakin pelit cashback. Dulu yang biasanya 

10%-90%. Sekarang cuma 1%-3% 

perbedaannya tidak manusiawi banget. 

Mending toko sebelah seperti T0p3d. Pada 

sama gratis ongkir. Tapi cashback 5% lebih. 

Dan lebih aman juga. Shopee sekarang lebih 

mengutamakan seller daripada pembeli 

makanya lebih banyak penipu di shopee. 

Sekarang aku sudah tidak pakai shopee 

semakin buruk 

makin pelit cashback dulu biasa 

sekarang cuma beda tidak manusiawi 

sangat mending toko sebelah seperti 

tpd sama gratis ongkir tapi cashback 

lebih lebih aman juga shopee sekarang 

lebih utama jual dari pada beli maka 

lebih banyak tipu shopee sekarang aku 

sudah tidak pakai shopee makin buruk 

144 

cancan sora Kok aku klo masuk webtoon dari tadi pagi 

kok ga bisa ya , semalem bisa bisa aja,tolong 

dong diperbaiki lg,aku masih pengen baca 

komik favoritku?? 

kok aku kalau masuk webtoon tadi 

pagi kok gagal semalem bisa bisa saja 

tolong dong baik lagi aku masih ingin 

baca komik favorit 
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Candra lebay Buruk,, sering error,,, main apa saja sering 

keluar sendiri padahal sinyal kuat,,, aplikasi 

kalo ga niat minggat dari PlayStore,,,ga ada 

perbaikan,,, cuma minta maaf tapi ga da 

konfirmasi,,, 

buruk sering error main apa saja sering 

keluar sendiri padahal sinyal kuat 

aplikasi kalau tidak niat minggat 

playstore tidak ada baik cuma minta 

maaf tapi tidak konfirmasi 

146 

Cardinal Simanungkalit Makin hari makin enggak jelas... Tiap 

malam mau main ngelag trus.. Padahal 

jaringan 4G,udah gitu banyak cheater lagi. 

Udah updatetannya makan kuota banyak 

masih aja lag... 

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.PARAH,.,.,.,.,.,.,.,., sudah 

sekian banyak player yang kecewa dan kesal 

tapi masih saja hasil ny sama 

makin hari makin tidak jelas tiap 

malam mau main ngelag terus padahal 

jaring sudah begitu banyak tipu lagi 

sudah updatetannya makan kuota 

banyak masih saja lag parah sudah 

sekian banyak player kecewa kesal 

tapi masih saja hasil nya sama 

147 

Catatan Dharma Nauval Terlalu banyak notif yang keluar Terganggu 

sekali. Bukan bohong. Demi apapun, risih 

karena notif nya selalu. Auto uninstall! 

lalu banyak notif keluar ganggu sekali 

bukan bohong demi apa risih notif nya 

selalu otomatis lepas 

148 

Check this Out ! Semakin banyak game semakin sering error 

, foto profile pemain lain kadang muncul 

sering nya tidak muncul, gambar game 

sebagian tidak muncul, random match 

ketemu itu lagi itu lagi . ngaco lahh pokonya 

.. Padahal udah lama uninstall dan baru 

install ulang lagi , ehh mengecewakan . 

makin banyak main makin sering error 

foto profil main lain kadang muncul 

sering nya tidak muncul gambar main 

bagi tidak muncul acak match temu itu 

lagi itu lagi ngaco lahh poko padahal 

sudah lama lepas baru pasang ulang 

lagi ehh kecewa 
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Cici Angraeni Sumpah kecewa banget sama 

shoppee...padahal dari dulu langganan..dan 

selalu puas belanja di shoppee. Tapi 

sekarang bener" KECEWA . Top up udah 

seminggu tidak masuk" di 

shoppepay...padahal batas waktu yang di 

tentukan cman 1x24 jam...mana saya top up 

banyak bgt smpe 1 juta..saldo belum juga 

masuk .... Bikin enggak nyaman...chat agen 

shopee nya di suruh nunggu" mulu...mau 

sampai kapan saya menunggu ...?? 

sumpah kecewa sangat sama shoppee 

padahal dulu langgan selalu puas 

belanja shoppee tapi sekarang benar 

kecewa top sudah minggu tidak masuk 

shopeepay padahal batas waktu tentu 

cman kali jam mana saya top banyak 

sangat juta saldo belum juga masuk 

buat tidak nyaman pesan agen shopee 

nya suruh tunggu mulu mau kapan 

saya tunggu 

150 

Clara Situmorang Grab apaan ini udah mesen makanan tapi di 

applikasi kaya belum kepesen padahal 

makanan nya udah dijalan applikasi nya eror 

kurang bagus banget!!. Jadi kepesen dua kali 

grabfood nya engga jelas banget applikasi 

nya. Jangan dibagusin dan dikerenin aja tuh 

jaket baru grabnya seharusnya applikasi dan 

drivernya juga harus dibagusin!!. Bikin 

gondok aja tadi mana ribet bener harus 

nelpoon ke grabnya langsung ! 

grab apa ini sudah mesen makan tapi 

applikasi kaya belum pesan padahal 

makan nya sudah jalan applikasi nya 

gagal kurang bagus sangat jadi pesan 

dua kali grabfood nya tidak jelas 

sangat applikasi nya jangan bagus 

keren saja itu jaket baru grab harus 

applikasi drivernya juga harus bagus 

buat gondok saja tadi mana susah 

benar harus telfon grab langsung 
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Coi Thew cuman karena tidak ada grup atau halaman 

dan sampah2 lainnya yang buat di posting di 

beranda buat rekomendasi sampai2 tak ada 

satu pun postingan dari teman2 fb.. lebih 

mengutamakan sampah.. padahal temen 

banyak tpi malah katanya tidak ada 

postingan untuk di tampilkan.. yang buat fb 

lite ini tololnya sampe ke tai2 nya.. otaknya 

otak tai anjink 

hanya tidak ada grup halaman sampah 

lain buat posting beranda buat 

rekomendasi tidak ada satu pun 

postingan teman facebook lebih utama 

sampah padahal teman banyak tapi 

malah kata tidak ada postingan tampil 

buat facebook lite ini tolol tahi nya 

otak otak tahi anjing 
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Criesna Muninggar Kenapa akun saya jadi hilang sendiri.. 

Kemarin mau ganti pasword gak bisa.. 

Minta bantuan dari CS nya katane nunggu 

email masuk, tp ternyata gak ada email dan 

tiba² harus log in ulang.. Tapi mau log in 

sudah gak bisa.. Bener bener kecewa.. Dan 

pembelian sudah dibayar tp barang gak 

dikirim uang jg gak refund.. 

kenapa akun saya jadi hilang sendiri 

kemarin mau ganti pasword gagal 

minta bantu nya katane tunggu email 

masuk tapi nyata tidak ada email tiba 

harus log ini ulang tapi mau log ini 

sudah gagal benar benar kecewa belian 

sudah bayar tapi barang tidak kirim 

uang jangan tidak refund 

153 

cristiano rosicky Game bodoh, hero baru op, hero lama gak 

dibuff. Matching up banyak player jokian. 

Bug dibaikin lama banget. Player player 

tukang afk gak di ban. Ayolah game apa ini, 

tolong tingkatkan lagi. GAK MAMPU 

BIKIN GAME GAK USAH BUAT 

ANJING..!! 

main bodoh hero baru hero lama tidak 

dibuff sesuai banyak player joki bug 

dibaikin lama sangat player player 

tukang afk tidak ban ayo main apa ini 

tolong tingkat lagi tidak mampu buat 

main tidak usah buat anjing 
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Crown Jaja Aplikasi belanja Online yg Sangat Buruk,, 

Sering acara tapi sistem blm siap (down),, 

Lemot,, padahal buka Olshop lain Lancar,, 

Cashback makin sedikit dengan minimal 

belanja yang Tinggi,, Gratis ongkir harus 

pakai Shopeepay dengan minimal belanja,, 

INTINYA ONLINE SHOP YANG SATU 

INI MAKIN KEMARI MAKIN 

BURUK...!!! 

aplikasi belanja aktif sangat buruk 

sering acara tapi sistem belum siap 

down lambat padahal buka olshop lain 

lancar cashback makin sedikit dengan 

minimal belanja tinggi gratis ongkir 

harus pakai shopeepay dengan 

minimal belanja inti aktif toko satu ini 

makin kemari makin buruk 
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Crystal Kim Krng ska krn video ku ada yg di langgar 

entah di bgian mna slhnya,padahal semua 

konten ku nggak berbahaya atau yg gk² 

entah lah kenapa bisa di langgar jadi,mhon 

klo mo ngelanggar video akun org di kasih 

komunikasi dulu yah atau kek chat privat 

gitu biar tau di mna kslhnya,dlu suka,tapi 

Krn video ku dah di langgar jadi kurang 

suka,pdhl byk video di TikTok yg buka² 

aurat tapi gak di blok,sedang kan video ku 

yg biasa² aja kok di blok?dan byk video² 

ditiktok yg melanggar mhon di langgar juga 

yg min 

kurang ska video aku ada langgar 

entah bagi mna salah padahal semua 

konten aku aman tidak entah lah 

kenapa bisa langgar jadi mohon kalau 

mau langgar video akun orang kasih 

komunikasi dulu yah kayak pesan 

privat begitu biar tahu mna salah dulu 

suka tapi video aku sudah langgar jadi 

kurang suka padahal byk video tiktok 

buka aurat tapi tidak blok sedang kan 

video aku biasa saja kok blok byk 

video tiktok langgar mohon langgar 

juga minimal 

156 

CSTV Sumedang iya nih pada gak adil admin tik tok 

nyah...pilih pilih giliran orang kaya 

dsebarin...giliran orang biasa ehhh 

dikacangin....katanya bisa bikin 

terkenal....eh malah zonkkk.....hoax.dan 

knapa gak jalan pemutaran play 

nyahhh?????ngomong dong 

iya nih tidak adil admin teknologi 

informasi komunikasi tok nyah pilih 

pilih gilir orang kaya dsebarin gilir 

orang biasa ehh dikacangin kata bisa 

buat kenal malah zonkk hoax kenapa 

atheis putar main nyahh bicara dong 
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Cuss Walker game macam tai montoon!!!! update hero 

truss!!! update skin truss!!! mikirr duit 

mulu!! montoon anjing, perbaikan tuh 

jaringan!! game banyak cheater nya njingg!! 

nyselll gue main ini game buang" waktu!!! 

main macam tahi montoon baru hero 

terus baru skin terus mikirr uang mulu 

montoon anjing baik itu jaring main 

banyak tipu nya njingg nysell saya 

main ini main buang waktu 

158 

Cutie Apple Hello team whatsapp kenapa kode 

vertifikasinya tidak bisa saya sudah 2 

minggu lebih tidak menggunakan whatsapp 

karena kode vertifikasinya tidak bisa saya 

sudah menghitung mundur hingga 24 jam 

masih saja disuruh nunggu 12 jam mohon 

bantuannya ya tema whatsapp.... Terima 

kasih.. 

hello team whatsapp kenapa kode 

verifikasi gagal saya sudah minggu 

lebih tidak guna whatsapp kode 

verifikasi gagal saya sudah hitung 

mundur jam masih saja suruh tunggu 

jam mohon bantu tema whatsapp 

terima kasih 
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cyndikiawan Handayani Carambolmya hago kayak tai!!! Masak.. 

Kita dah mau menang tinggal 1 pion,lha 

kogh ndak bisa d sentil.. Cuma dilewatin 

ajah sama striker nya.. Kyk ngambang gitu.. 

Akhirnya pemain lain yg menang.. Gimana 

sich bikin aplikasi gak becus!!!!!! 

karambol hago seperti tahi masak kita 

sudah mau menang tinggal pion lah 

kok gagal sentil cuma lewat saja sama 

striker nya seperti ngambang begitu 

akhir main lain menang bagaimana sih 

buat aplikasi tidak benar 

160 

Cyntia Anjelina hago anjing.. dikit dikit lelet.. mau menang 

eh tiba tiba org yg jauh ketunggal dia yg 

menang kan anjing.. bye. gue ganti sama 

bintang satu setan 

hago anjing dikit dikit lelet mau 

menang tiba tiba orang jauh tunggal 

dia menang kan anjing bye saya ganti 

sama bintang satu setan 
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D' MakeUp Kesel dengan instagram yg sekarang. Tiap 

kali saya upload foto, selalu lama sekali dan 

tidak terupload. Itu bisa sampai 3 hari loh. 

Padahal aplikasinya sudah saya update. 

Instagram story juga begitu, sama saja. Dulu 

pernah kejadian seperti ini, tp setelah saya 

lihat butuh d update. Setelah di update 

langsung bisa upload foto dll. Tp sekarang 

pas gk ada tulisan updatenya malah gk bisa 

itu yg bikin kesal. Mungkin ada yang tau 

jalan keluar selain uninstall? 

kesal dengan instagram sekarang tiap 

kali saya upload foto selalu lama 

sekali tidak unggah itu bisa hari loh 

padahal aplikasi sudah saya baru 

instagram cerita juga begitu sama saja 

dulu pernah jadi seperti ini tapi saya 

lihat butuh baru baru langsung bisa 

upload foto dll tapi sekarang pas tidak 

ada tulis updatenya malah gagal itu 

buat kesal mungkin ada tahu jalan 

keluar selain lepas 

162 

Dadam Fahmi Kecewaaaaaa pas asik2 bca tiba2 kluar 

sndiri n jg aplikasi kyk ke uninstal. Pdhl g di 

apa2in. Di update jg susaaahh 

kecewaa pas asyik bca tiba kluar sndiri 

jangan aplikasi seperti uninstal 

padahal apa baru jangan susaahh 

163 

Damas Bintang Aplikasi semakin menjengkelkan,,ad order 

dobel,,,sini keburu lapar,,,setiap order mst 

drivernya dpat dobel order,,,jadi malas pkai 

grab,mending apliksi gojek,,cepat drivernya 

aplikasi makin jengkel pesan dobel 

sini buru lapar tiap pesan mst 

drivernya dapat dobel pesan jadi malas 

pkai grab mending apliksi gojek cepat 

drivernya 

164 

damayanti maya Saya beli koin terus pulsa saya terpotong, 

koinnya nggak ada yg masuk sampai 

sekarang Anda sukses membeli 194 Coins 

(WEBTOON) di Google Play harga Rp 

32480 (termasuk PPN&biaya jasa)Tarif data 

berlaku normal.CS:188 

saya beli koin terus pulsa saya potong 

koin tidak ada masuk sekarang anda 

sukses beli coins webtoon google main 

harga rupiah masuk ppn biaya jasa 

tarif data berlaku normal 
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dandut gaming Semakin lama semakin gak terkontrol sinyal 

di dalam game ini, dan setiap kali main 1 

match pasti selalu ada aja yg afk termasuk 

gua juga seperti ituu. Mohon kerjasamanya 

agar kami pecinta game ini tidak jenuh akan 

sinyal yg patah2 atau lag. Terimakasih:) 

makin lama makin tidak kontrol sinyal 

dalam main ini tiap kali main match 

pasti selalu ada saja afk masuk aku 

juga seperti ituu mohon kerja sama 

agar kami cinta main ini tidak jenuh 

akan sinyal patah lag terima kasih 
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Danish xeng Woi montoon anjing, kenapa akhir akhir ini 

sinyal pas main selalu merah atau kuning , 

padahal internet udah 4G tetep aja kayak 

gitu, kan gw jadinya sering dikira afk 

ngentot, game gak jelas kayak gini makin 

sini kok makin jelek sih, dibenerin dong 

kalo punya perusahaan tuh perhatiin 

pelanggan nya 

woi montoon anjing kenapa akhir 

akhir ini sinyal pas main selalu merah 

kuning padahal internet sudah tetap 

saja seperti begitu kan aku jadi sering 

kira afk kawin main tidak jelas seperti 

begini makin sini kok makin jelek sih 

benar dong kalau punya usaha itu 

perhatiin langgan nya 
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Darma Wan Parah sih. Mau order makanan jarak toko ga 

sampe 1km Masa ongkirnya sampe 18rb. 

Oke gw pikir lg rame.. Yaudah gw jalan 

sendiri. Dan. Ternyata kosong ga ada yg beli 

satupun. Penasaran dong. Gw coba lagi. Gw 

di lokasi. Yakk.. Masih 18rb jarak 0.1 Km. 

Gobs parah ga tuh. Wkwkwk 

parah sih mau pesan makan jarak toko 

tidak kamu masa ongkos kirim baik 

aku pikir lagi ramai iya sudah aku 

jalan sendiri nyata kosong tidak ada 

beli satu penasaran dong aku coba lagi 

aku lokasi iya masih jarak kamu gobs 

parah tidak itu wkwkwk 
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David Julian Kok biasa di bilah notifikasi saya ada 

muncul "pesan dari seorang cewek". Tolong 

dihilangkan. Saya main game ini cuma buat 

senang-senang aja, bukan buat cari pacar 

kok biasa bilah notifikasi saya ada 

muncul pesan orang cewek tolong 

hilang saya main main ini cuma buat 

senang senang saja asli cari pacar 
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deddy adiansah Kenapa saya update malah eror padahal 

sebelumnya gpp. Sekarang tiap liat insta 

story atau vidio selalu lag dan cuman suara 

aja yg jalan tp gambarnya berenti. Kesel bgt 

nyesel update. Tolong diperbaiki 

kenapa saya baru malah gagal padahal 

belum tidak apa apa sekarang tiap lihat 

instagram cerita video selalu lag hanya 

suara saja jalan tapi gambar renti kesal 

sangat nyesel baru tolong baik 

170 

Dedi Aria saputra Asli mengecewakan. Saya belanja tgl 31. 

Dan dateline nya perntgl 4 harinini. Lah gak 

juga di kirim. Alasannya menunggu 

penjadwalan. Terus saya samperin di gudang 

Daan Mogot. Ternyat gak ada tindakan 

malah saya di suruh tunggu.. kan tolol. ... 

Justru karna gak dinkirim kirim mkny gw 

samperin.. parah banget. Sampe sore begini 

juga gak ada kabar.. gak ngerti lagi gw sama 

pihak nya.. tolol banget gak bisa 

memanagemen pengiriman yg baik.. harus 

nya late itu ada punisment nya. Malah di 

biarin 

asli kecewa saya belanja tgl dateline 

nya perntgl harinini lah tidak juga 

kirim alas tunggu jadwal terus saya 

samperin gudang mogot ternyat tidak 

ada tindak malah saya suruh tunggu 

kan tolol justru tidak dinkirim kirim 

mkny aku samperin parah sangat sore 

begini juga tidak ada kabar bodoh lagi 

aku sama pihak nya tolol sangat gagal 

memanagemen kirim baik harus nya 

late itu ada punisment nya malah biar 

...... 
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3000 

Fajar Gyma Jelek. Saya isi koin 100 tapi gak masuk. 

Kecewa saya 

jelek saya isi koin tapi tidak masuk 

kecewa saya 
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