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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh  Word of Mouth dan kualitas 

pelayanan terhadap minat konsumen dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Word of mouth memiliki pengaruh terhadap minat konsumen. 

2. Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh terhadap minat konsumen. 

3. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,440. Menunjukan bahwa 

variabel minat konsumen  dapat dijelaskan oleh variable word of mouth, 

dan kualitas pelayanan sebesar 44%. 

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel yang 

digunakan word of mouth, kualitas pelayanan dan minat konsumen. 

2. Daerah yang diteliti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Saran 

 Untuk hasil penelitian menunjukan bahwa word of mouth dan 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat konsumen maka kesimpulan 

yang dapat diambil perusahaan adalah: 
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1. Bagi perusahaan sebagai produsen hendaknya tetap mempertahankan word 

of mouth dan kualitas pelayanan. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut 

mempengaruhi minat konsumen konsumen secara signifikan.  

2. Variabel manifes kualitas layanan adanya jaminan dan empati. Jaminan 

adalah pengetahuan, sikap dan perilaku pengemudi layanan transportasi 

online dan kemampuan mereka untuk mendapatkan kepercayaan 

konsumen. Sedangkan empati adalah perhatian penuh perhatian dan 

individu yang diberikan oleh pengemudi kepada konsumen. Adanya 

kualitas pelayanan yang dimensinya empati dan jaminan  menunjukkan 

kepada para manajer bahwa kedua indikator ini lebih penting bagi 

konsumen daripada penampilan fisik sepeda motor, fasilitas dan 

pengemudi. Oleh karena itu, manajer perlu memberikan pelatihan kepada 

pengemudi agar mereka memegang pengetahuan, perhatian, perhatian, dan 

sikap yang baik, ramah, dan sopan kepada konsumen. Turn out ini sangat 

penting karena perusahaan tidak berinteraksi dan melihat langsung ketika 

layanan transportasi digunakan oleh konsumen. Kemampuan pengemudi 

untuk menguasai kedua indikator ini akan sangat menentukan tingkat 

kepuasan pelanggan dan tingkat word of mouth yang positif. Kata-dari 

mulut ke mulut adalah salah satu alat hebat untuk strategi pemasaran 

perusahaan yang diprakarsai oleh konsumen itu sendiri. Perusahaan tidak 

perlu mengeluarkan biaya promosi, tetapi secara otomatis dapat 

meningkatkan penjualan layanan dan meningkatkan jumlah pelanggan. 

Perusahaan perlu melakukan penelitian khusus pada tingkat kata-dari-
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mulut dan menggunakannya sebagai alat yang efektif untuk strategi 

pemasaran perusahaan. 

3. Adanya keterbatasan maka ruang lingkup dalam penelitiian semakin kecil  

4. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mengkaji lebih mendalam 

mengenai variabel yang akan digunakan dan dilakukan dikota lain untuk 

mengetahui konsisten atau tidak sehingga dapat memperbaiki variabel 

yang digunakan. 

 

 


