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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan 

Dari hasil anlisis dan pembahasan dalam penelitian ini, kesimpulan 

yang dapat diambil yaitu : 

5.1.1. Implementasi E-commerce 

Dalam mengimplementasikan e-commerce bagi responden, 

penggunaan website, pembayaran konsumen menggunakan debit/credit 

card online dan layanan customer service masih banyak tidak 

digunakan oleh responden dikarenakan pada usaha mikro dan kecil ini 

yang jumlah produksi nya cenderung sedikit kurang membutuhkan 

media promosi website, pembayaran dengan debit/credit card online 

serta layanan customer service secara online. Bagi usaha mikro dan 

kecil, fokus mereka lebih kepada pengenalan produk melalui aplikasi 

yang mudah di akses oleh usaha mikro dan kecil seperti aplikasi 

chatting whatsapp dan Line serta aplikasi sosial media seperti Instagram 

maupun facebook untuk pengenalan produk mereka. Bagi usaha mikro 

dan kecil, efisiensi pembayaran baik kepada supplier maupun 

konsumen lebih mudah digunakan dengan virtual money daripada harus 

menggunakan kartu. 

 

5.1.2. Kapabilitas Teknologi 

Kemampuan teknologi atau kapabilitas teknologi bagi usaha 

mikro dan kecil mitra go-food ini mengutamakan akses internet yang 

mudah untuk menggunakan e-commcerce pada usahanya. Akses 

internet yang banyak dignakan yaitu leased line dikarenakan akses 

internet yang digunakan ini sudah nirkabel (tidak membutuhkan kabel 

telepon untuk mengakses internet). E-mail digunakan oleh usaha mikro 
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dan kecil sebagai syarat utama menjadi mitra go-food dimana email ini 

sebagai teknologi untuk mengirimkan data penjualan, data tagihan serta 

data pemesanan oleh konsumen. Untuk pendataan seperti data 

konsumen, data supplier dan data persediaan produk cenderung tidak 

dikomputerisasi oleh usaha mikro dan kecil dikarenakan jumlah 

produksi/penjualan dari usaha ini masih sedikit sesuai dengan 

kemampuan sehingga pencatatan yang dilakukan masih secara manual. 

Untuk kemampuan membuat strategi usaha mengenai pengembangan 

e-commerce juga masih kurang/tidak dimiliki oleh usaha mikro dan 

kecil dikarenakan sudah adanya go-food dan aplikasi jasa delivery 

online lainnya yang memenuhi kebutuhan usaha mikro dan kecil ini 

dalam menyediakan jasa delivery food service. 

 

5.2.Saran 

Dari kesimpulan pada penelitian ini, saran yang dapat penulis beri 

yaitu : 

Bagi Mitra : 

1. Penggunaan Google Review Site pada usaha sebagai bentuk kemudahan 

usaha mikro dan kecil dalam menjelaskan produk seperti lokasi usaha, 

produk yang dijual, pricing info sekaligus sebagai media penyedia 

review/layanan customer service melalui internet dengan 

mencantumkan kontak/alamat usaha sehingga konsumen dapat dengan 

mudah mengenal dan memperoleh produk.  

 

2. Penggunaan pembayaran cashless/cardless yang aman dengan 

menggunakan layanan pembayaran virtual seperti OVO, Gopay, Link 

Aja serta Dana dimana sistem pembayaran ini dapat menggantikan 

sistem pembayaran debit/credit card yang memerlukan mesin EDC dan 

kartu pengguna. 
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Bagi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT. Gojek) : 

 

1. Biaya bagi hasil yang lebih dikategorikan/dipertimbangkan lagi sesuai 

dengan hasil omzet penjualan usaha mikro dan kecil mtra go-food 

sehingga hal ini menambah daya tarik bagi usaha mikro dan kecil untuk 

menjadi mitra go-food. 

 

2. Kampanye menggunakan kemasan produk ramah lingkungan untuk 

mengurangi sampah plastik sebagai syarat menjadi mitra go-food. 

Dengan cara ini diharapkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ikut serta 

dalam upada pengurangan produksi sampah plastik yang masih banyak 

digunakan oleh mitra go-food. Hal ini juga dapat dijadikan oleh PT. 

Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan atau yang dikenal juga dengan CSR (Coorporate Social 

Responsibility). 

 

3. Edukasi baik untuk mitra, custormer dan juga driver mengenai 

pengoperasian teknologi yang digunakan gojek untuk meminimalisir 

terjadinya kesalahan-kesalahan seperti pada sistem pembayaran, 

pemesanan dan juga sistem lain yang sudah dimiliki oleh Go-Jek.

  


