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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kausal komparatif 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara 

enjoyment using geotag, altruism, anticipated rewards, dan privacy unconcern 

terhadap geotag satisfaction dan hubungan geotag satisfaction terhadap 

information sharing behavior dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengguna yang menikmati ketika menggunakan geotag dalam media 

sosial akan merasa lebih puas ketika menggunakan geotag.  Pengguna 

yang mendapatkan pengalaman yang baik dan menikmati pengalaman 

tersebut akan menerima lebih banyak kepuasan (Wang, 2012)  

2. Keinginan membantu secara ikhlas tanpa harap balasan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna geotag. Hal ini 

disebabkan kepuasan pengguna geotag disebabkan oleh variabel lain 

seperti anticipated rewards, enjoyment using geotag, dan privacy 

unconcern. Seseorang akan lebih mengharapkan balasan budi 

ekstrinsic dan hubungan timbal balik ketika membagi informasi (Zhao 

dan Cao, 2012). 

3. Balasan budi yang diharapkan atau anticipated reward mempengaruhi 

kepuasan seseorang ketika menggunakan geotag. Pengguna 

mengharapkan balasan budi atau hadiah baik secara eksternal atau 

internal ketika membagi informasi. Harapan ini meningkatkan 

kepuasan ketika menggunakan geotag. Imbalan dalam bentuk 
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ekonomis, sosial dan lain-lain meningkatkan kepuasan seseorang 

(Terera dan Ngirande, 2014). 

4. Pengguna yang puas menggunakan geotag akan membagi informasi 

dan pengalaman dia pada lokasi tersebut. Kepuasan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap intensi dan perilaku seseorang membagi informasi. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, 

diantaranya: 

1. Peneliti tidak dapat mencapai keseluruh bagian Kota Batam, hanya 

beberapa daerah yang menurut peneliti akan didatangi oleh pengguna 

media sosial, seperti Nagoya, Tiban, Batam Centre, dan lain-lain. 

2.  Penelitian ini hanya mencari pengguna media sosial Facebook dan 

Instagram saja, tidak mencari pengguna media sosial lainnya. 

 

5.3 Rekomendasi 

Hasil penelitian ini dapat memberi rekomendasi bagi berbagai pihak 

sebagai berikut:  

1. Bagi pengelola lokasi harus dapat memberi sebuah reward bagi yang 

menggunakan geotag baik reward dalam bentuk intrinsik atau 

ekstrinsik seperti imbalan ekonomis atau imbalan status sosial. 

Memberi sebuah dorongan dan imbalan bagi pengguna geotag dapat 

mendorong pengguna tersebut untuk membagi pengalamannya di 

tempat tersebut. Selain itu, pengelola lokasi yang di-geotag harus 
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dapat menjaga privasi penggunanya, terutama dalam bidang hotel atau 

café. Salah satu contoh adalah ketika mereka memiliki tamu yang 

merupakan opinion leader seperti artis atau orang terkenal lainnya 

yang mengunjungi mereka, pastikan bahwa informasi kamar dan 

lainnya tidak tersebar ke publik. 

2. Bagi pengelola geotag dalam media sosial seperti Facebook dan 

Instagram, agar tetap menjaga fitur, kenyamanan dan kenikmatan 

dalam menggunakan fitur geotag. Facebook dan Instagram juga dapat 

menambah desain geotag yang baru dalam Instastory-nya seperti 

sticker geotag yang desainnya sesuai dengan karakteristik khas lokasi 

tersebut. 

Gambar 5.1 
Fitur-Fitur Unik Geotag Instagram 

 

Sumber: elitedaily.com (2017) 

3. Bagi penelitian yang memiliki variabel dependen yang sama, agar 

mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependennya 

dan pengaruh langsung antara variabel independen dan dependen tanpa 

penengah. Variabel lain yang dapat mempengaruhi adalah flow, gender, 
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pleasure, arousal, quality of information,benefits of social interaction 

dan user loyalty yang pernah diteliti oleh Ha dan Im (2012), Casalo et 

al., (2018), Dong et al., (2014), Lu et al., (2010) 
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