
                                                                 BAB V 

                                             KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Bab ini memaparkan kesimpulan dari analisis hasil penelitian “Pengaruh 

Kualitas Layanan dan Persepsi Harga terhadap Word Of Mouth melalui Kepuasan 

Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online di Yogyakarta”. Kesimpulan dan saran 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil analisis menujukkan bahwa Kualitas Layanan mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan Ojek Online. Hal ini dapat 

diartikan apabila kualitas pelayanan meningkat melebihi harapan, maka 

kepuasan pelanggan juga akan meningkat. 

2. Hasil analisis menujukkan bahwa Harga mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Hal ini dapat diartikan apabila semakin 

murahnya harga maka akan semakin meningkatkan kepuasan pelanggan. 

3. Hasil analisis menujukkan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap WOM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya 

kualitas layanan maka semakin tinggi tingkat pelanggan menceritakan melalui 

Word of Mouth. 

4. Hasil analisis menujukkan bahwa Harga mempunyai pengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap WOM. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga 

tidak berpengaruh langsung terhadap WOM tetapi melalui kepuasan terlebih 

dahulu, Setelah pelangggan memperoleh kepuasan dari penggunaan jasa ojek 

Online, pelanggan menceritakan melalui WOM 

5. Hasil analisis menujukkan bahwa Kepuasan Pelanggan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap WOM. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi 

kepuasan pelanggan, maka akan meningkatkan (WOM). Meningkatnya (WOM) 

yang positif merupakan media yang penting bagi penyebaran informasi  tentang 

Tranportasi Ojek Online. 

 

 

 



5.2. Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi responden beberapa saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan tetap dipertahankan dan akan lebih baik dilakukan peningkatan. 

Indikator penelitian yang berupa driver dalam hal memberikan solusi terhadap 

keluhan pelanggan memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 3.9333. Sedangkan 

nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,2667 dengan kategori sangat baik terdapat pada 

item variabel perilaku sopan ketika driver melayani pelanggan. Nilai rata-rata 

kualitas pelayanan adalah 4,0875 dengan kategori tinggi. 

 

2. Faktor harga terkait tarif ojek online yang terjangkau memiliki nilai rata-rata 

terendah sebesar 3,7167 dengan kategori tinggi, sedangkan nilai rata-rata yang 

tertinggi sebesar 4,0167 dengan kategori tinggi yaitu pada item variabel tarif ojek 

online sangat bersaing dengan ojek konvenional. Jumlah nilai rata-rata harga adalah 

3,8717 dengan kategori tinggi. Pada item indikator terkait harga pihak manajemen 

perlu melakukan perbaikan agar penilaian konsumen semakin baik. 

 

3. Kepuasan yang dirasakan konsumen perlu dipertahankan, dan lebih baik 

ditingkatkan terutama pada kondisi kendaraan yang di gunakan driver ojek online. 

Item pada indikator tersebut memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 4.0167 

dengan kategori tinggi, sedangkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.125 dengan 

kategori tinggi terdapat pada item variabel harga yang ditampilkan di aplikasi jelas, 

sesuai dengan harapan pelanggan. Nilai rata-rata kepuasan adalah 4.0767 dengan 

kategori tinggi. 

 

4. Penilaian (WOM) oleh responden sebaiknya tetap dipertahankan, untuk lebih baik 

perlu ditingkatkan. Perbaikan terutama pada item variabel tidak keberatan untuk 

menceritakan hal-hal positif tentang layanan Ojek Online yang memiliki nilai rata-

rata terendah sebesar 4.2417 dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan nilai rata-

rata tertinggi sebesar 4.3167 dengan kategori sangat tinggi yaitu pada item 

konsumen yang tidak keberatan untuk menceritakan tentang mudahnya memesan 



ojek online. Nilai rata-rata (WOM) adalah 4.2783 dan termasuk kategori sangat 

tinggi. 


