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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

analisa deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisis jalur mengenai 

analisis e-service quality dan harga dalam membangun loyalitas melalui kepuasan 

pelanggan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berikut gambaran tingkat e-service quality, harga, kepuasan dan loyalitas pada 

Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Pelanggan Gojek dan Grab 

a) E-service quality pada aplikasi Gojek mendapat penilaian baik, begitupun 

dengan aplikasi Grab, E-service quality pada aplikasi Grab mendapat 

penilaian baik. Indikator yang mendapat penilaian tertinggi pada variabel 

e-service quality pada aplikasi Gojek ada pada skor tertinggi terdapat pada 

indikator kemudahan menggunakan aplikasi dan skor terendah ada pada 

indiaktor kecepatan respon dalam menangani keluhan melalui aplikasi. Hal 

ini menunjukkan respon dari pelanggan Gojek menilai bahwa aplikasi 

Gojek mudah digunakan oleh siapa pun, sehingga hal tersebut sangat 

membantu pelanggan Gojek dalam memenuhi kebutuhannya. Berkaitan 

dengan rendahnya nilai dari kecepatan respon dalam menangani keluhan 

melalui aplikasi, memang membutuhkan data untuk mengecek kebenaran 

komplain atau keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Pada aplikasi 

Grab, penilaian variabel e-service quality mendapat penilaian baik. 

Indikator yang mendapatkan nilai tertinggi ada apada indikator 

kemudahan bertransakasi di dalam aplikasi yang, sedangkan skor yang 

paling rendah ada pada indikator kecepatan respon dalam menangani 

keluhan melalui aplikasi. Skor tertinggi menunjukkan kepercayaan 

responden Grab masih tinggi terhadap aplkasi yang diguankannya 

berkaitan dengan kemudahan bertransaksi. Untuk skor terendah, hal ini 

berkaitan dengan pihak Grab yang memelukan waktu lebih untuk 

mengecek kebenaran dari keluhan pelanggan berkaitan langsung dengan 

driver atau melibatkan mitra Grab sebagai pihak ketiga yang besama 

dengan Grab. 
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b) Variabel harga pada aplikasi Gojek mendapat penilaian baik. Dari hasil 

pengolahan data terlihat skor tertinggi ada apada indikator kepuasan 

terhadap promosi yang diberikan, sedangkan skor terendah ada pada 

indikator harga yang ditawarkan masuk akal. Dari data tersebut dapat 

terlihat rata-rata pelanggan Gojek menilai promosi yang berlaku sangat 

positif, sedangkan harga yang ditawarkan Gojek masih ada yang menilai 

terlalu mahal jika dbandingkan dengan Grab. Hal ini dikarenakan Gojek 

masih menggunakan batas tarif tinggi dibandingkan dengan Grab yang 

bisa lebih murah. untuk aplikasi Grab variabel harga mendapat penilaian 

yang baik pula, skor tertinggi ada apada indikator kepuasan terhadap 

promosi yang diberikan, sedangkan skor terendah ada pada indikator 

harga yang ditawarkan dapat diterima. Kondisi tersebut menunjukkan 

pelanggan masih banyak yang tergiur dengan promosi yang diberikan oleh 

Grab, berkaitan dengan harga yang ditawarkan dapat diterima 

mendapatkan skor terendah disebabkan karena adanya kebijakan 

kenaikan tarif Grab, serta penalti bagi pelanggan yang membatalkan 

pesanan berupa penambahan tarif pengantaran. 

c) Variabel kepuasan pada aplikasi Gojek mendapatkan penilaian baik. 

Penilaian tertinggi ada pada indikator kepuasan dalam penggunaan 

aplikasi dengan mudah, sedangkan skor terendah ada pada indikator 

kepuasan atas pelayanan customer service dalam menerima keluhan. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden Gojek puas 

terhadap penggunaan aplikasi yang mudah digunakan, sementara skor 

terendah yang berkaitan dengan kepuasan dalam menangani keluhan 

disebabkan perlu waktunya pihal Gojek dalam memberikan keputusan 

apakah keluhan tersebut berkaitan dengan driver, aplikasi ataukah mitra 

Gojek, sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar. pada aplikasi 

Grab untuk variabel kepuasan mendapatkan penilaian baik. Skor 

tertinggi ada apada indikator kepuasan terhadap layanan aplikasi sesuai 

dengan yang dijanjikan, sedangkan skor terendah ada pada indikator 

kepuasan atas pelayanan customer service dalam menerima keluhan. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden Grab puas 

terhadap layanan aplikasi yang sesuai dengan dijanjikan, kepercayaan ini 

disebabkan adanya fitur pengantaran yang mewajibkan driver memfoto 

barang dan yang orang yang bertanggungjawab terhadap barang tersebut 
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untuk fitur layanan Grab express dan GrabFood. sementara skor terendah 

yang berkaitan dengan kepuasan dalam menangani keluhan disebabkan 

perlu waktunya pihak Grab dalam memberikan keputusan apakah keluhan 

tersebut berkaitan dengan driver, aplikasi ataukah mitra Grab, sehingga 

memerlukan waktu yang lama. 

d) Loyalitas pelanggan pada aplikasi Gojek mendapat penilaian cukup baik. 

Indikator yang mendapatkan nilai tertinggi ada apada indikator frekuensi 

memberikan review yang postif mengenai aplikasi, sedangkan skor yang 

paling rendah ada pada indikator frekuensi mencoba jenis layanan yang 

lain dalam aplikasi untuk membangun bisnis. Penilaian responden 

terhadap semua dimensi loyalitas dinilai cukup baik. Skor tertinggi 

menunjukkan pemberian rating driver diberikan setelah dilakukannya 

transasksi pengantaran menjadi aktivitas yang sudah rutin dilakukan. 

Untuk skor terendah, hal ini menunjukkan masih minimnya memanfaatkan 

jaringan bisnis yang luas melalui mitra Gojek untuk memberikan nilai lebih 

bagi pelanggannya. Pada aplikasi Grab, untuk variabel loyalitas mendapat 

penilaian cukup baik. Skor tertinggi ada pada frekuensi memberikan 

informasi berkaitan promosi yang sedang berjalan pada aplikasi kepada 

orang lain, sedangkan skor terendah ada pada indikator frekuensi 

mencoba jenis layanan yang lain dalam aplikasi untuk membangun bisnis. 

Kondisi tersebut menunjukkan pelanggan masih banyak yang tergiur 

dengan promosi yang diberikan oleh Grab, dan dijadikan word of mouth 

diantara pengguna Grab berkaitan dengan frekuensi mencoba jenis 

layanan yang lain dalam aplikasi untuk membangun bisnis mendapatkan 

skor terendah disebabkan hal inimenunjukkan masih minimnya 

memanfaatkan jaringan bisnis yang luas melalui mitra Grab untuk 

memberikan nilai lebih bagi pelanggannya. 

2. Berikut ini adalah besaran pengaruh e-service quality dan harga terhadap 

loyalitas melalui kepuasan pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 

Pelanggan Gojek dan Grab 

a) Variabel e-service quality berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan Gojek dan Grab. Hasil pengolahan data untuk pelanggan Gojek, 

dan pengujian statistik didapat hasil terdapat pengaruh positif antara e-

service quality terhadap kepuasan. Hal ini menunujukkan semakin baiknya 

kinerje e-service quality maka akan berdampak positif bagi kepuasan 
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pelanggan Gojek. Penerapan program-program layanan online terutama 

berkaitan dengan tingkat kemudahan serta kepraktisan penggunaan 

aplikasi Gojek. Hal serupa juga terjadi pada penlanggan Grab, hasil 

pengolahan data dan pengujian statistik didapat hasil pengaruh yang positif 

antara e-service quality dengan kepuasan. Grab harus mempertahankan 

konsep lebih mudah dan praktis dalam menjaga kepuasan pelanggannya.  

b) Variabel harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan Gojek 

dan Grab. Hasil pengolahan data serta uji statistik pelanggan Gojek didapat 

hasil bahwa harga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hal 

ini berati penilaian postif terhadap harga pada aplikasi Gojek dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan Gojek. Hasil yang sama terjadi pada 

Grab, berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian statistik, didapat 

hasil  variabel harga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. hal 

ini menunjukkan bahwa kebijakan harga menjadi salah satu indikator 

pelanggan memilih sebuah layanan jasa. 

c) Variabel kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Gojek 

dan Grab. Hasil pengolahan data serta uji statistik pelanggan Gojek didapat 

hasil bahwa kepuasan  berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

Hal ini berati penilaian postif terhadap kepuasan pada aplikasi Gojek dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan Gojek. Hal serupa juga terjadi pada 

pelanggan Grab, berdasarkan hasil pengolahan data dan uji statistik 

diperoleh data bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan Grab. penulis berpendapat walaupun hasil dari pengaruh 

kepuasan terhadap loyalitas pelanggan positif, namun pengaruh kepuasan 

dengan loyalitas tidak bersifat linier, artinya walaupun pelanggan puas 

tidak menutup kemungkinan untuk berpindah merek. 

d) E-service quality dan harga berpengaruh positif terhadap loyalitas melalui 

kepuasan pelanggan Gojek dan Grab. Hasil pengolahan data serta uji 

statistik pelanggan Gojek didapat hasil bahwa e-service quality dan harga 

berpengaruh positif terhadap loyalitas melalui pelanggan kepuasan. Hal 

serupa juga terjadi pada pelanggan Grab, berdasarkan hasil pengolahan 

data dan uji statistik diperoleh data bahwa e-service quality dan harga 

berpengaruh positif terhadap loyalitas melalui pelanggan kepuasan 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka penulis memberikan saran 

dengan harapan dapat memberikan masukan bagi kemajuan Gojek dan Grab. 

Saran  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika Gojek dan Grab dapat meningkatkan program e-service quality maka 

loyalitas pelanggan pun akan ikut meningkat. pada aplikasi Gojek, indikator 

kecepatan respon dalam menangani keluhan melalui aplikasi. Untuk 

mengatasi hal tersebut Gojek bisa membuka line penanganan keluhan yang 

lain yang bisa diakses lebih cepat, misalnya fitur live chat atau line telephone 

yang bisa diakses 24 jam oleh pelanggan Gojek. pada aplikasi Grab yang 

mendapat penilaian terendah sama dengan Gojek yaitu kecepatan respon 

dalam menangani keluhan melalui aplikasi. Grab pun bisa menambahkan 

layanan live chat degan adimn Grab bila mengalami kendala dan masalah. 

2. Jika Gojek dan Grab dapat meningkatkan penilaian terhadap harga maka 

loyalitas pun akan mengalami kenaikan. pada aplikasi Gojek, indikator yang 

mendapatkan nilai terendah ada pada indikator harga yang ditawarkan masuk 

akal. untuk mengatasi hal tersebut, Gojek menambahkan fitur rincian biaya 

ketika pelanggan mengggunakan layanan Gojek, jadi pelanggan bisa 

mengetahui secara rinci biaya yang dikeluarkan. hal lain yang bisa dilakukan 

Gojek adalah menurunkan tarif ats yang diberlakukan Gojek, sehingga 

pelanggan tidak selalu membandingkan dengan harga yang lebih murah 

dengan Grab. pada plikasi Grab indikator yang mendapatkan nilai terendah 

untuk variabel harga ada pada indikator indikator harga yang ditawarkan dapat 

diterima. untuk mengatasi hal tersebut, Grab bisa mencoba menghapus penalti 

atau tambahan biaya untuk pemesanan yang baru  jika pelanggan 

membatalkan karena alasan pribadi sebelumnya. 

3. Jika Gojek dan Grab dapat meningkatkan kepuasan pelanggan maka loyalitas 

peanggan pun akan meningkat. Pada aplikasi Gojek yang mendapatkan skor 

terendah sedangkan skor terendah ada pada indikator kepuasan atas 

pelayanan customer service dalam menerima keluhan. untuk mengatasi hal 

tersebut yaitu Gojek melalukan pelatihan danmeningkatkan kompetensi bagi 

customer service dalam mempersingkat pelayanan handling complaint, 

sehingga waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah bisa lebih 

cepat dan tepat. Pada aplikasi Grab yang mendapat penilaian paling rendah 

pada variabel kepuasan ini adalah indikator kepuasan atas pelayanan 
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customer service dalam menerima keluhan. sama halnya dengan Gojek, 

customer service Grab harus memliki kemampuan melayani handling 

complaint secara cepat, diperlukan pelatihan yang dilakukan secara 

berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi customer service Grab 

4. Gojek dan Grab dalam meningkatkan penilaian loyalitas pelanggannya harus 

bisa memperbaiki indikator yang memiliki skor terendah. pada aplikasi Gojek 

yang mendapatkan skor terendah ada pada indikator frekuensi mencoba jenis 

layanan yang lain dalam aplikasi untuk membangun. untuk mengatasi hal 

tersebut Gojek harus mau memanfaatkan saluran iklan di televisi serta media 

sosial berkaitan dengan layanan yang dimiliki oleh Gojek, sehingga pelanggan 

bisa lebih mengenal layanan-layanan yang ada pada aplikasi Gojek. untuk 

aplikasi Grab yang mendapat penilaian terendah ada pada indikator frekuensi 

mencoba jenis layanan yang lain dalam aplikasi untuk membangun bisnis. untk 

mengatasi hal gersebut Grab sama halnya dengan Gojek mau mengeluarkan 

biaya untuk spot iklan maupun promosi di media sosial, serta bisa membangun 

relasi dengan industri yang lain melaui sponsorship maupun bentuk sama yang 

lain. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus kepada peneliti dalam 

dalam penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih jauh berkaitan dengan 

variabel lain yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek praktis yaitu untuk 

industri tranportasi online untuk memperhatikan strategi pemasaran dalam 

perihal e-service quality, harga, kepuasan serta peningkatan loyalitas 

pelanggan 

 


