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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan dalam 

penelitian ini serta pengujian hipotesis menggunakan PLS (Partial Least Square) 

pada bab terdahulu mengenai kepuasan pelanggan pada jasa transportasi Gojek. 

Pada citra merek berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan transportasi online 

Gojek, hal ini ditunjukan dengan semakin dikenalnya citra merek Gojek di era 

digital pada saat ini serta aplikasi Gojek yang menempati posisi pertama sebagai 

jasa transportasi online yang ada di Indonesia, maka akan semakin meningkatkan 

kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa Gojek. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. 

Pada promosi memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Semakin 

baiknya Gojek dalam melakukan promosi maka akan semakin meningkat juga 

kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa transportasi Gojek. Hal ini sejalan 

dengan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. 

Selanjutnya pada kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

transportasi online Gojek. Dimana dengan semakin meningkatnya layanan yang 

dilakukan oleh Gojek sebagai penyedia jasa transportasi online maka akan semakin 

meningkat juga kepuasan pelanggan dalam penggunaan jasa transportasi Gojek. 

Hal ini sejalan dengan hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti.  

V.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti serta kesimpulan yang diperoleh, 

maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :  

1. Gojek dapat meningkatkan citra mereknya sesuai dengan keinginan 

konsumen dengan lebih memperhatikan atribut yang digunakan driver 
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agar pelanggan merasa lebih aman yang nantinya dapat menciptakan 

kepuasan pelanggan pada citra merek Gojek. 

2. Gojek dapat lebih meningkatkan promosi yang ditawarkan kepada 

konsumen melalui sistem akumulasi point untuk menarik minat 

pelanggan, karena konsumen Gojek akan lebih tertarik menggunakan 

aplikasi Gojek apabila ada benefit yang diterima setelah menggunakan 

aplikasi Gojek contohnya seperti mendapatkan poin pada aplikasi 

pengguna, dimana pengumpulan poin tersebut dapat ditukarkan dengan 

berbagai voucher menarik yang ada pada katalog go-points. 

3. Gojek dapat lebih meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan 

keinginan konsumen dengan harus lebih memperhatikan driver yang 

melakukan kebut-kebutan dijalan saat membawa penumpang, hal ini 

dapat dilakukan dengan memberikan arahan kepada pengemudi untuk 

dapat menaati Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah di 

tetapkan oleh perusahaan agar pelanggan tetap nyaman dan merasa puas 

menggunakan Gojek sebagai jasa transportasi online. 

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti lebih lanjut 

terkait variabel citra merek, promosi dan kualitas layanan yang 

diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini. Serta dapat 

menambahkan beberapa variabel diluar variabel bebas yang lebih 

bervariasi untuk dapat mengetahui kepuasan pelanggan jasa transportasi 

gojek yang mungkin lebih besar pengaruhnya. 

 

 

 

 

 

 

 


