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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 

 Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan:  

Motivasi pelaku jasa ojek keliling kota Tegal melalui media sosial, 

aplikasi dan website untuk promosi produk. Dengan menggunakan aplikasi 

dan website yang gratis maka pelaku usaha Jasa Ojek Keliling kota Tegal 

dapat menggunakannya untuk penghematan biaya. Motivasi berikutnya juga 

ditentukan dengan melakukan pengiriman email, sms dan telepon karena 

terhubung melalui data base untuk melakukan informasi yang tepat waktu. 

Dengan mudahnya melakukan interaksi dengan konsumen maka pelaku usaha 

dapat melakukan konsisten informasi. Pelaku usaha jasa ojek keliling kota 

Tegal juga mampu menyelesaikan order 24 jam dalam sehari untuk pelayanan 

pelanggan yang lebih baik. Pelaku usaha jasa ojek keliling kota Tegal juga 

mengumpulkan data yang uptodate  dari konsumen sehingga mudah dalam 

menciptakan data base.   
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Keuntungan pelaku usaha jasa ojek keliling kota Tegal dalam 

menggunakan website dan aplikasi untuk menjangkau wilayah kota Tegal 

sangat mudah untuk mengatasi batas-batas geografis, dengan adanya promo-

promo dan update aplikasi terbaru dari jasa ojek keliling kota Tegal baik 

melalui aplikasi dan website di internet perusahaan memperoleh konsumen 

baru melalui internet. Dengan adanya internet seluruh kegiatan dapat 

dilakukan melalui aplikasi dan juga konsumen mudah dalam 

menggunakannya, dan produk jasa juga terjangkau sehingga dapat digunakan 

untuk biaya yang lebih murah. Keuntungan pelaku usaha jasa ojek keliling 

kota Tegal dalam melokasikan menu jasa yang disediakan dihalaman awal 

sangat memudahkan melacak kebutuhan dan kesediaan jasa sehingga untuk 

pencarian produk bisa lebih cepat. Keuntungan pelaku usaha berikutnya 

dengan memberikan label harga dan notifikasi pada aplikasi untuk 

menyediakan katalog belanja. Keuntungan keuntungan pelaku usaha dalam 

menyediakan informasi disetiap katalog belanja juga memudahkan untuk 

menyediakan informasi yang banyak. Keuntungan pelaku usaha juga 

menyediakan sarana telepon, sms dan media social yang dapat dijalankan 

bersamaan sesuai dengan sasaran yang tepat untuk menciptakan komunikasi 

sasaran. Keuntungan pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi juga untuk 

membantu aktivitas-aktivitas warga kota Tegal yang digunakan melalui 
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smartphone dan handphone biasa yang belum ada dikota Tegal untuk 

menciptakan produk khusus.    

Kerugian pelaku usaha jasa ojek keliling kota Tegal dalam 

menerapkan e-Commerce  melihat banyaknya kompetitor bermunculan maka 

menjadi kerugian dalam hal adalah banyaknya kompetitor. Kerugian pelaku 

usaha dalam menghindari order fiktif dan juga pembayaran secara cash on 

delivery  ini mengurangi kepraktisan dalam bertransaksi sehingga menjadi 

kerugian dalam transaksi yang belum dilakukan secara online. 

5.2 Saran  

 

 Maka saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah:  

a. pelaku usaha menyediakan fitur pembayaran deposit online seperti yang 

terdapat pada aplikasi Go-Jek yang disebut fitur Go-Pay untuk konsumen 

agar dapat melakukan transaksi dengan cepat dan memudahkan para 

konsumen dalam melakukan pembayaran dan tidak perlu repot dengan 

menggunakan uang tunai dan juga pembayaran dapat di rekap secara online 

oleh pelaku usaha.  

b. pelaku usaha perlu mengadakan inovasi guna bersaing dengan kompetitor 

lainnya mungkin ada yang lebih baik. Seperti dengan mengintegrasikan  

map GPS dengan aplikasi, kemudian produk jasa yang ditambahkan seperti 
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mengadopsi dari produk jasa Go-Jek sehingga dapat selalu menarik 

perhatian konsumen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


