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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan analisa dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan maka diajukan beberapa kesimpulan penting yang merupakan jawaban 

dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Umur driver Go-Jek berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pendapatan driver Go-Jek di Kota Padang sebelum dan pada masa Covid 

19. 

2. Jumlah orderan pada masa Covid 19 berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan driver Go-Jek sebelum Covid 19 maupun pada masa 

Covid 19 di Kota Padang. 

3. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan driver Go-Jek di Kota Padang sebelum Covid 19, namun 

pada masa Covid 19 pengalaman kerja berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pendapatan driver  Go-Jek di Kota Padang. Karena 

pada masa Covid 19 di Kota Padang Masa masyarakat lebih banyak 

menghabiskan waktunya di rumah dan mengakibatkan jumlah 

penumpang driver Go-Jek tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan driver Go-Jek di Kota Padang 

4. Pesaing baru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pendapatan driver Go-Jek di Kota Padang sebelum Covid 19 namun pada 

masa Covid 19 pesaing baru berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pendapatan driver  Go-Jek di Kota Padang. Karena pada masa covid 19  
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5. Dari uji Paired sampel t-test terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pendapatan sebelum Covid 19 dan pada masa Covid 19. 

6.2 Implikasi Penelitian 

 Sesuai dengan kesimpulan hasil pengujian hipotesis yang telah dihasilkan 

dapat diajukan beberapa implikasi penting yang dapat bermanfaat bagi : 

1.   Bagi driver Go-Jek di Kota Padang, disarankan untuk konsisten atau 

disiplin dalam mengelola waktu dalam bekerja sebagai driver Go-Jek di 

Kota Padang dalam hal ini jika waktu yang dikerahkan oleh driver Go-Jek 

di Kota Padang lebih lama maka akan mendapatkan orderan lebih banyak 

maka akan meningkatkan pendapatan. 

2.   Bagi driver Go-Jek di Kota Padang disarankan untuk lebih belajar dari 

pengalaman kerja, khususnya dalam melihat sektor wilayah dimana saja 

tempat  atau lokasi yang ramai agar lebih banyak mendapatkan orderan 

dan akan meningkatkan pendapatan driver Go-Jek di Kota Padang. 

6.3 Keterbatasan Wilayah 

Berdasarkan kepada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka 

diajukan beberapa keterbatasan yang peneliti rasakan melalui penelitian yaitu : 

1. Populasi yang tidak terbatas menciptakan kesulitan dalam diri peneliti 

untuk menentukan besarnya ukuran sampel yang akan digunakan, 

sehingga mempengaruhi ketepatan dan akurasi hasil yang diperoleh. 

2. Karakteristik sampel yang yang digunakan relatif berbeda-beda sehingga 

memungkinkan adanya data pencilan atau outlier yang mengakibatkan 

ketepatan hasil penelitian menjadi berkurang. 
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3. Masih banyak terdapat variabel yang mempengaruhi pendapatan yang 

diperoleh oleh driver Go-Jek seperti jumlah poin, teknologi, lokasi 

mangkal,dan lain sebagainya. 

6.4 Saran 

Berdasarkan kepada keterbatasan penelitian maka ada beberapa saran yang 

dapat memberikan manfaat bagi : 

1.   Peneliti di masa mendatang diharapkan untuk mencari data jumlah driver 

Go-Jek yang sebenarnya agar dapat menentukan sampel yang sebenarnya. 

2.   Penelitian di masa yang akan datang disarankan agar menambah minimal 

satu variabel baru agar yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti 

resiko pekerjaan, jumlah poin, teknologi, lokasi mangkal, saran tersebut 

penting agar mendorong meningkatkan ketepatan dan kesempatan hasil 

penelitian yang diperoleh dari pendapatan driver Go-Jek di Kota Padang. 


