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BAB IV 

PENUTUP 

4. 1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan interpretasi data hasil 

penelitian yang ada, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian pengaruh 

desain aplikasi, terpaan iklan online dan electronic word of mouth terhadap 

penggunaan ulang jasa GO-JEK yang dimediasi oleh kepercayaan 

pelanggan. 

1. Terdapat pengaruh desain aplikasi terhadap kepercayaan masyarakat 

di Kota Semarang, dimana semakin tinggi tingkat desain aplikasi 

yang ada maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan masyarakat 

akan GO-JEK. Sementara itu untuk fungsi mediasinya, kepercayaan 

mengambil peran sebagai mediasi parsial dalam mengontrol 

hubungan antara desain aplikasi dan penggunaan ulang jasa GO-JEK 

yang artinya desain aplikasi tidak langsung memengaruhi 

penggunaan ulang jasa GO-JEK, dimana semakin tinggi tingkat 

desain aplikasi, maka semakin positif pula kepercayaan masyarakat 

terhadap GO-JEK, sehingga mendorong mereka untung 

menggunakan kembali jasa GO-JEK 

2. Terdapat pengaruh terpaan iklan online terhadap kepercayaan 

masyarakat di Kota Semarang, dimana semakin tinggi tingkat 

terpaan iklan online yang ada maka semakin tinggi juga tingkat 

kepercayaan masyarakat akan GO-JEK. Sementara itu untuk fungsi 
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mediasinya, kepercayaan mengambil peran sebagai mediasi parsial 

dalam mengontrol hubungan antara terpaan iklan online dan 

penggunaan ulang jasa GO-JEK yang artinya terpaan iklan online 

tidak langsung memengaruhi penggunaan ulang jasa GO-JEK, 

dimana semakin tinggi tingkat terpaan iklan online, maka semakin 

positif pula kepercayaan masyarakat terhadap GO-JEK, sehingga 

mendorong mereka untung menggunakan kembali jasa GO-JEK. 

3. Terdapat pengaruh e-WOM terhadap kepercayaan masyarakat di 

Kota Semarang, dimana semakin tinggi tingkat e-WOM yang ada 

maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan masyarakat akan GO-

JEK. Sementara itu untuk fungsi mediasinya, kepercayaan 

mengambil peran sebagai mediasi penuh dalam mengontrol 

hubungan antara e-WOM  dan penggunaan ulang jasa GO-JEK yang 

artinya e-WOM tidak langsung memengaruhi penggunaan ulang jasa 

GO-JEK, dimana dalam penelitian ini meski e-WOM tergolong 

rendah, kepercayaan masyarakat terhadap GO-JEK tetap positif, 

sehingga mendorong mereka untung menggunakan kembali jasa 

GO-JEK. 

4. Terdapat pengaruh kepercayaan akan GO-JEK terhadap penggunaan 

ulang jasa GO-JEK di Kota Semarang, dimana semakin tinggi 

tingkat kepercayaan akan GO-JEK yang ada maka semakin tinggi 

juga tingkat penggunaan ulang jasa GO-JEK oleh masyarakat Kota 

Semarang. 
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4.2 Saran 

4.2.1 Akademis 

1. Penelitian ini mengintegrasikan variabel-variabel yang 

diturunkan dari elemen-elemen dasar yang ada dalam teori 

difusi inovasi, yakni desain aplikasi sebagai bentuk dari inovasi 

itu sendiri, terpaan iklan online dan e-WOM  sebagai saluran 

komunikasi, serta kepercayaan dan penggunaan ulang jasa GO-

EK yang erat hubungannya dengan waktu serta proses 

pengadopsian inovasi itu sendiri. Elemen sosial tentunya 

terdapat pada ruang lingkup objek penelitian yang terfokus pada 

pengguna jasa GO-JEK di kota semarang.  Untuk penelitian 

selanjutnya, dapat mengeksplorasi variabel-variabel lain seperti 

kepekaan inovasi, kualitas pelayanan, sikap atau karakter 

individu (status ekonomi; kepribadian; perilaku komunikasi) 

serta mengidentifikasi fungsi variabel tersebut apakah sebagai 

variabel anteseden, moderasi, mediasi atau yang lainnya 

2. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dua tahap dengan 

pengujian soft modelling atau Component Based SEM disertai 

dengan pengujian peran mediasi menggunakan Sobel Test. 

Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya dapat menerapkan 

pengujian hard modelling dengan data yang memenuhi asumsi 

parametrik Covariance Based SEM guna menjelaskan serta 

mendeskripsikan mekanisme hubungan kasualitas yang ada 

secara ideal. 
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4.2.2 Praktis 

1. Mengingat kepercayaan dalam dimensi integritas sangat rendah 

terutama terkait keakuratan data yang disampaikan oleh GO-

JEK dengan yang diterima oleh pelanggan, untuk meningkatkan  

nilai kepercayaan ini peneliti menyarankan kepada pihak GO-

JEK terutama GO-JEK Kota Semarang untuk memperbaiki 

regulasi yang ada sehingga tidak ada lagi driver, jenis 

kendaraan, ataupun plat nomor yang berbeda dengan yang di 

aplikasi, sehingga pelanggan lebih merasa aman dan semakin 

percaya. 

2. Mengingat perilaku penggunaan ulang dalam dimensi 

transaksional lebih rendah dari pada dimensi yang lainnya, 

peneliti menyarankan kepada pihak GO-JEK untuk membuat 

strategi promosi yang mampu mengungguli kompetitor dengan 

memfokuskannya kepada pelanggan yang sudah berkali-kali 

melakukan penggunaan ulang, sehingga pelanggan yang sudah 

pernah memakai jasa GO-JEK ini tidak berpindah ke kompetitor 

hanya karena promo lebih murah. 

4.2.3 Sosial 

1. Bagi masyarakat Kota Semarang terutama pengguna jasa GO-

JEK, peneliti sarankan untuk lebih komunikatif dengan driver 

agar perjalanan atau pesanan yang dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan atau keinginan pelanggan. 
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2. Bagi masyarakat Kota Semarang terutama pengguna jasa GO-

JEK, peneliti sarankan jika menemukan driver yang tidak baik 

pelayanannya, ngebut di jalan, hingga melanggar privacy, 

pelanggan mempunyai hak untuk memberikan bad review atau  

menghubungi pihak GO-JEK di akun twitter @gojekindonesia 


