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     BAB V  

 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

5.1 Kesimpulan 

Penulis melakukan penelitian yang di lakukan pada masyarakat kota 

Batam yang pernah menggunakan electronic word of mouth untuk membuat 

keputusan penggunaan layanan jasa ride hailing seperti Go-jek dan Grab yang 

mendapatkan informasi melalui media sosial mengenai layanan ride hailing 

menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel 320 responden. Dari jumlah 

kuesioner yang disebar terdapat 300 data yang dapat diolah dan tidak outlier. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel social media usage berpengaruh 

positif terhadap variabel purchase decision involvement (H1) Prasad et al., (2017), 

EWOM tidak berpengaruh positif terhadap purchase decision involvement (H2) 

Prasad et al., (2017), social media usage berpengaruh positif terhadap purchase 

decision involvement yang dimediasi oleh trust (H3) Prasad et al., (2017), EWOM 

berpengaruh positif terhadap purchase decision involvement yang dimediasi oleh 

trust (H4), Prasad et al., (2017). 

 

5.2 Keterbatasan  

Penelitian yang dilakukan ini memiliki bebrapa keterbatasan sebagai 

berikut: 

1. Penulis kesulitan dalam mengakses jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian ini.   

2. Penulis kesulitan untuk mengumpulkan data responden . 

3. Keterbatasan dalam nilai, R square sebesar 62% karna masih banyaknya 

faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan layanan 
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Go-jek dan Grab seperti Direct Email (Massie, 2016), Affective Filling 

(Ramadhan et al., 2018). 

 

5.3 Rekomendasi  

Rekomendasi ini berguna untuk kelanjutan dari penelitian yang sama , 

antara lain sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan  

Perusahan bisa melihat aspek seperti social media usage and welectronic 

word of mouth, didalam melakukan proses pemasaran untuk 

meningkatkan penjualan produk. Dan pihak perusahan juga dapat 

memlihat dari sisi kepuasan pelanggan dalam membeli produknya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. Didalam penelitian ini peneliti hanya meneliti keterlibatan 

keputusan dalam penggunakan aplikasi Go-jek dan Grab dan untuk 

penelitian selanjutnya agar bisa menambah produk  yang akan diteiliti 

nantinya.  
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