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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa: responden yaitu mahasiswa yang 

mayoritas berada di kisaran umur 20-22 tahun, berjenis kelamin perempuan, 

berada di jurusan manajemen, merupakan angkatan 2015-2017, memiliki 

kendaraan pribadi yang digunakan untuk pergi ke kampus, memiliki uang saku 

yang diberikan per bulan dengan kisaran Rp 100.000-2.000.000, menggunakan 

layanan dengan tujuan kuliah, dengan alasan lebih praktis dan malas membawa 

kendaraan, menggunakan kedua layanan sebanyak 1-2 kali dalam sebulan terakhir, 

prefer GrabBike dengan alasan murah dan promo. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah 

bagaimana perbedaan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan Price, 

Promotion, Process, People, dan Physical Evidence antara GrabBike dan Go-Ride, 

ditemukan bahwa tidak ada perbedaan antara kualitas layanan Price, Promotion, 

Process, People, dan Physical Evidence antara GrabBike dengan Go-Ride pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

5.2. Saran 

Saran yang peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian untuk perusahaan 

dan peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan. Saran yang peneliti berikan 

sebagai berikut : 

a. Bagi perusahaan 

1. Perusahaan Grab 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan GrabBike 

memiliki rata-rata total yang berada dalam kategori Baik. Ini artinya, 

seluruh indikator kualitas layanan GrabBike dinilai baik oleh responden. 

Namun, ada beberapa hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk 

layanan GrabBike dalam peningkatan kualitas layanan : 
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a) Indikator harga pada saat cuaca buruk (hujan) dan saat jam sibuk berada 

pada kategori cukup dengan rata-rata 2,88 dan 2,93. Perusahaan Grab 

dapat menetapkan tarif terutama pada saat cuaca buruk dan jam sibuk 

pada harga yang lebih murah atau sama seperti pada saat harga normal 

khusus hanya untuk mahasiswa agar frekuensi penggunaan layanan 

dapat meningkat. 

b) Indikator kelengkapan sarana driver kepada konsumen berada pada 

kategori cukup dengan nilai 3,39. Untuk itu, saran yang dapat diberikan 

adalah perusahaan Grab lebih menekankan aturan kepada driver untuk 

selalu membawa sarana lengkap yang diberikan kepada konsumen 

seperti helm, masker rambut, dan masker penutup mulut. 

c) Selain itu, indikator kebersihan atribut yang dikenakan driver berada 

pada kategori Cukup dengan rata-rata 3,38 sehingga perlu ditekankan 

pula aturan kebersihan untuk seluruh atribut yang dikenakan driver 

seperti jaket,helm driver, dan helm yang digunakan oleh konsumen 

aplikasi. 

2. Perusahaan Go-Jek 

Hasil penilaian menunjukkan bahwa kualitas indikator layanan Go-

Ride dinilai baik oleh konsumen, kecuali indikator Price yang dinilai 

cukup. Untuk itu, ada saran yang peneliti dapat berikan kepada perusahaan 

mengenai indikator-indikator yang masih dinilai cukup oleh responden 

yaitu sama dengan GrabBike, Perusahaan Go-Jek memiliki rata-rata 

indikator harga saat cuaca buruk (hujan) dan saat jam sibuk pada kategori 

Cukup dengan masing-masing nilai 2,76 dan 2,93. Sehingga saran yang 

dapat diberikan adalah agar perusahaan dapat menetapkan tarif untuk 

pemesanan saat jam sibuk ataupun saat cuaca buruk (hujan) agar 

diturunkan atau sama seperti saat harga normal atau memberikan promo 

khusus untuk pengguna yang berstatus mahasiswa. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk meneliti 

indikator lain untuk mendapatkan hasil secara lebih mendalam seperti 
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meneliti seluruh indikator yang ada di perusahaan jasa, yaitu 7P (price, 

product, place, promotion, process, people, physical evidence), atau 

menggunakan jenis layanan lainnya sebagai subjek penelitian. Penelitian 

tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan untuk melakukan perbaikan 

kualitas layanan, mampu bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan terhadap jawaban-jawaban responden dalam kuesioner belum 

tentu sesuai dengan persepsi yang sesungguhnya karena banyaknya butir 

pertanyaan yang peneliti berikan dapat memungkinkan adanya penurunan tingkat 

keseriusan responden dalam mengisi kuesioner. Sehingga, masih terdapat 

kemungkinan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Keterbatasan lainnya terdapat dalam pengisian kuesioner yang 

merupakan kuesioner tertutup membuat peneliti tidak dapat secara pasti 

mengetahui penilaian responden terhadap kualitas kedua layanan. Saran yang 

dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah untuk meringkas 

butur-butir pertanyaan agar tidak terlalu banyak, atau penelitian ditujukan kepada 

kelompok sampel yang lain agar mendapat persepsi dari sudut pandang yang 

berbeda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


