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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

 Berdasarkan penelitian saat ini serta pembahasan dapat diperoleh 

kesimpulan, keterbatasan dan implikasi sebagai berikut : 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap minat dalam penggunaan 

aplikasi GRAB. Sehingga pada hal ini GRAB berhasil membuat nyaman setiap 

konsumennya dengan memberikan reting bintang untuk menilai kinerja driver itu 

sendiri selain itu konsumen juga percaya bahwa menggunakan aplikasi GRAB 

akan membantunya untuk mendapatkan keuntungan kinerja untuk pekerjaannya, 

seperti dapat menyelesaikan perjalanan lebih cepat dan meningkatkan kesempatan 

untuk mendapatkan harga yang terjangkau dan aman. 

Ekspektasi usaha berpengaruh positif terhadap minat dalam penggunaan 

aplikasi GRAB. Pada hal ini GRAB dapat dikatakan berhasil memiliki tingkat 

kemudahan dalam mengunduh aplikasi tersebut pada Apple Store dan Goggle 

Play serta penggunaan pengoperasian aplikasi tersebut karena aplikasi tersebut 

sering mengupdate hal yang baru pada aplikasi tersebut sehingga selalu tau 

perkembangan yang dilakukan GRAB untuk konsumennya.  
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Pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap minat dalam penggunaan 

aplikasi GRAB. Pada hal ini dapat dikatakan bahwa GRAB berhasil dalam 

mengajak konsumen baru yang lebih dulu di ajak oleh konsumen yang telah 

memakai terlebih dahulu. Kelebihan aplikasi GRAB adalah di akhir layanan, 

konsumen dapat secara otomatis memberikan rating kepada driver. Go-jek 

menangani customer service dengan sangat serius, maka dari itu diharapkan agar 

konsumen memberikan rating yang adil dan jujur. Konsumen dapat meninggalkan 

pesan yang lebih detil di format isian comment. Dari comment tersebut maka 

dapat terbentuk pengaruh sosial yang akan meningkatkan niat menggunakan 

aplikasi GRAB. 

Kondisi pemfasilitasi berpengaruh positif terhadap minat dalam 

penggunaan apliaksi GRAB. Hal ini dapat dikatakan bahwa GRAB dikatakan 

berhasil dalam penggunaan pendukung handphone yang memadai serta promo 

yang di berikan oleh GRAB agar selalu memberikan kepuasan kepada 

konsumennya dengan semakin banyak juga promosi yang diberikan melalui 

media cetak dan media social.  

  

5.2 Keterbatasan  

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan pada setiap pengguna aplikasi 

GRAB di kota Semarang. Penelitian ini hanya dalam lingkup sedikit dan kecil 

dalam mendapatkan data, serta penentuan jumlah responden yang masih kurang di 

kota Semarang, sehingga pada penelitian ini data yang dihasilkan kurang 

mewakili setiap pengguna aplikasi GRAB di kota Semarang. 
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5.3 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan seluruh pengguna 

aplikasi GRAB di kota  kota lainnya di Indonesia bukan hanya di kota Semarang 

saja, sehingga penelitian ini dapat lebih mewakili para pengguna aplikasi GRAB, 

lebih  meningkatkan sampel dan responden tidak hanya setiap pengguna aplikasi 

GRAB saja tetapi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mengetahui seberapa 

besar minat penggunaan aplikasi GRAB pada masyarakat, dan lebih 

memperbanyak informasi mengenai GRAB serta aplikasi terbaru yang diberikan 

oleh GRAB, serta penambahan variabel untuk penelitian agar semakin valid setiap 

data yang didapat untuk memberi keyakinan bahwa penggunaan aplikasi GRAB 

menjadi salah satu pilihan dalam menarik customernya.  




