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MOTTO  

 

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku 

( Filipi 4:13 ) 

 

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai 

kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 

rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh 

harapan 

( Yeremia 29:11 ) 

 

Jika kamu mengenal dirimu dengan baik, kamu akan mengenal orang lain dengan 

baik 
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ABSTRAK 

 

ANGELA RINI WULANDARI, 1621100054, 2020. “Pengaruh 

Pelayanan dan Citra Merek terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa 

Ojek Online di Klaten (Studi Pada Pelanggan Grab)”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) Pengaruh pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan pengguna ojek online Grab di Klaten, (2) Pengaruh 

citra merek terhadap kepuasan pelanggan pengguna ojek online Grab di Klaten, 

dan (3) pengaruh pelayanan dan citra merek secara simultan terhadap kepuasan 

pelanggan pengguna ojek online Grab di Klaten. Populasi pada penelitian adalah 

pengguna ojek online Grab di Klaten. Teknik dalam pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan antara lain uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis menggunakan analisis 

regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa: (1) pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pengguna ojek online Grab di Klaten, (2) citra 

merek mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna ojek online Grab di Klaten, dan (3) pelayanan dan citra merek secara 

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna ojek online Grab di Klaten. 

 

Kata kunci: pelayanan, citra merek, kepuasan pelanggan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di era modern ini masyarakat mempunyai aktivitas yang 

beragam dan untuk memenuhi aktivitas tersebut masyarakat 

memerlukan adanya transportasi sebagai alat penunjang / alat bantu 

dalam melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu pengusaha jasa 

transportasi berlomba-lomba menarik konsumennya dengan 

meningkatan pelayanan, kemudahan dalam pemesanan, kenyamanan 

armada, ketepatan waktu dan lain sebagainya. Banyak dijumpai di 

Indonesia yang awalnya adalah sepeda motor dan mobil pribadi berubah 

fungsi sebagai kendaraan umum yaitu untuk mengangkut orang / barang 

dan memungut biaya yang telah disepakati, moda transportasi jenis ini 

dikenal dengan nama Ojek pangkalan. 

Dengan berkembangannya jaman, di era milenial ini yang semua 

serba teknologi terdapat aplikasi yang mengenalkan layanan pemesanan 

ojek menggunakan teknologi dan memakai standar pelayanan. Yang 

sebelumnya ojek memakai sistem pangkalan berbasis wilayah di pusat 

perbelanjaan, stasiun, terminal, dan sampai di mulut-mulut gang. 

Pengendara ojek dari wilayah lain tidak bisa sembarangan “mangkal” di 

suatu wilayah tanpa ijin dari pengendara ojek di wilayah tersebut. Untuk 

menggunakan jasa ojek pun, pemakai jasa harus membayar kontan dan 
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tak jarang sering tawar-menawar. Saat ini sudah banyak penyedia jasa 

ojek online yang dikenal dengan nama Go-Jek, Blu-Jek, Taksi Roda 

Dua, Grab Bike, Ojek Syar’i, Bang Ojek Aja, Bonceng. Semua 

memberikan pelayanan yang hampir sama mulai dari mengantarkan 

orang dengan biaya yang berbeda-beda, namun dengan sistem 

pemesanan yang sama yaitu pemesanan melalui aplikasi telepon seluler 

maupun website. 

Salah satu perusahaan jasa transportasi yang sedang berkembang 

di Kota Klaten adalah Grab. Grab (sebelumnya dikenal sebagai Grab 

Taxi) merupakan salah satu platform O2O yang bermarkas 

di Singapura dan paling sering digunakan di Asia Tenggara. Mereka 

menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para pelanggan 

termasuk perjalanan, pesan-antar makanan, pengiriman barang – dan 

pembayaran menggunakan dompet digital. Saat ini Grab menyediakan 

layanan di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, 

Myanmar dan Kamboja. Grab saat ini menyandang status sebagai startup 

“decacorn’ (Sebutan untuk startup yang memiliki valusi perusahaan US$ 

10 Miliyar ) pertama kali di Asia Tenggara.  

Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Medan, Pontianak, Balikpapan dan Makasar sudah banyak 

Grab masuk dikota ini  dan pada tahun 2017 mulai masuk di Kabupaten 

Klaten. Jasa dan layanan Grab berkembang tidak hanya sebagai 

transportasi orang (transport), tetapi juga dapat digunakan sebagai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
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pengantar barang, dokumen, ataupun paket (instant courier), sebagai 

mitra perusahaan online maupun offline yang membutuhkan pengantaran 

pada hari yang sama (shopping), bahkan yang terbaru  dapat digunakan 

sebagai pengantar makanan yang dipesan (fooddelivery), Paket Hemat, 

Pulsa/Token, Sewa, Booking Hotel, Booking Tiket dan Bayar Tagihan. 

Grab menjadi pionir layanan ojek berbasis aplikasi mobile 

melalui layanan pembayaran dengan OVO. Dengan ini, pengguna 

aplikasi Grab cukup memesan ojek melalui aplikasi mobile secara 

online dan nantinya akan dijemput oleh supir ojek yang merespon 

pesanan pengguna atau calon penumpang. Transaksi pembayaran 

dilakukan saat pengguna sampai ke tujuan kepada supir ojek. Tarif yang 

dikenakan bervariasi berdasarkan jarak yang ditempuh atau berdasarkan 

flat rate yang diberlakukan. Go-Jek, Blu-Jek dan aplikasi sejenisnya 

adalah beberapa perusahaan yang menjadi pesaing Grab Kedua. 

Perusahaan ini memiliki layanan yang serupa dengan layanan Go-Ride 

dari Go-Jek. 

Semakin banyaknya ojek online berdampak pada semakin 

ketatnya persaingan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal 

tersebut yakni adanya persaingan harga dan banyaknya alternatif pilihan 

jasa ojek online. Hal ini menjadikan konsumen semakin selektif. 

Konsumen akan memilih salah satu diantara pilihan alternatif yang 

menurutnya sesuai dengan yang diinginkan. Mengantisipasi keadaan 

tersebut maka perusahaan ojek online khususnya Grab harus bisa 

menciptakan kepuasan pelanggan. 
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Kepuasan pelanggan merupakan faktor yang sangat penting bagi 

keberadaan, kelangsungan, dan perkembangan perusahaan. Saat ini 

banyak perusahaan yang semakin memahami arti penting dari kepuasan 

konsumen dan menjalankan strategi guna memberikan kepuasan bagi 

konsumennya. Menurut Engel, et al., (1990) dalam Tjiptono (2002: 146) 

kepuasan konsumen merupakan evaluasi purnabeli dimana sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan 

pelanggan. Sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang 

diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. 

Menurut Kotler (2010:138) secara umum kepuasan (satisfaction) 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 

terhadap ekspektasi mereka. Teori yang menjelaskan bagaimana 

kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terbentuk adalah the expectancy 

disconfirmation model, yang mengemukakan bahwa kepuasan dan 

ketidakpuasan merupakan dampak dari perbandingan antara harapan 

konsumen sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh 

konsumen dari produk yang dibeli tersebut. Ketika konsumen membeli 

suatu produk, maka konsumen memiliki harapan tentang bagaimana 

produk itu berfungsi. Apabila produk berfungsi lebih baik dari yang 

diharapkan maka konsumen akan merasa puas. 

Menurut Buttle (2007:28) kepuasan konsumen membawa 

dampak yang besar bagi perusahaan. Dengan mempertahankan dan 
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memuaskan pelanggan saat ini jauh lebih mudah dibandingkan terus-

menerus berupaya menarik atau memprospek pelanggan baru, biaya 

mempertahankan pelanggan lebih murah dibandingkan biaya mencari 

pelanggan baru. Pelanggan yang puas dapat menjadikan hubungan 

antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar 

yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, 

menjadi advocator bagi perusahaan terutama ketika reputasi perusahaan 

atau produk dilecehkan oleh orang lain, serta membentuk rekomendasi 

positif dari mulut ke mulut yang sangat menguntungkan bagi 

perusahaan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

adalah kualitas pelayanan. Menurut Parasuraman et al, 1985, yang 

dikutip (Lupiyoadi, 2001: 148) kualitas pelayanan mencakup beberapa 

aspek yang meliputi: kemampuan memberikan pelayanan dengan segera 

dan memuaskan (reliability); keinginan para karyawan untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap 

(responsiveness); kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

para karyawan (assurance); kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik serta perhatian yang tulus kepada pelanggan 

(empathy); dan evaluasi fasilitas fisik (tangibles). 

Walaupun pelayanan / jasa adalah suatu barang yang tidak 

berwujud, namun pelayanan dapat dinilai berdasarkan pengalaman dan 

penalaran seseorang. Kualitas pelayanan dapat memengaruhi kepuasan 
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konsumen karena terjadinya interaksi antara konsumen dengan pihak 

perusahaan. Sesuai dengan konsep kepuasan konsumen, bahwa 

kepuasan konsumen dapat tercapai bila kinerja atau hasil yang dirasakan 

sesuai dengan harapan konsumen. Jadi, baik atau tidaknya pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan, sangatlah memengaruhi kepuasan 

konsumen. 

Perusahaan jasa tersebut harus bersaing untuk meningkatkan 

Kualitas pelayanan yang baik agar dapat tetap mendapat pelanggan. 

Kunci utama untuk mencapai kesuksesan adalah memberikan kualitas 

pelayanan yang optimal. Baik tidaknya kualitas pelayanan barang atau 

jasa tergantung pada kemampuan produsen dalam memenuhi harapan 

konsumen secara konsisten. Kualitas pelayanan dikatakan memuaskan 

jika layanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang 

diharapkan. Pelayanan yang seperti inilah yang dipersepsikan sebagai 

pelayanan berkualitas dan memuaskan. Harapan konsumen tersebut 

tercermin pada pelayanan yang baik, ramah tamah, sopan santun, 

ketepatan waktu, dan kecepatan menjadi nilai penting yang diharapkan 

oleh para konsumen. Kosumen yang merasa puas secara tidak langsung 

akan mendorong terjadinya rekomendasi dari mulut ke mulut, bahkan 

dapat memperbaiki citra perusahaan di mata konsumen. Oleh karena itu, 

kualitas pelayanan harus menjadi fokus utama perhatian perusahaan 

karena dapat menciptakan kepuasan pelanggan. 

Penelitian kualitas pelayanan dilakukan oleh Atika Zahra (2017) 



7 
 

tentang “Pengaruh Kualitas pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan 

Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi pada Konsumen Gojek 

di Yogyakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh positif  

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa 

transportasi ojek online Gojek di Kota Yogyakarta.  

Faktor kedua yang memengaruhi kepuasan pelanggan adalah 

citra merek. Merek juga merupakan hal terpenting, karena merek akan 

membawa citra suatu perusahaan. Merek adalah nama, istilah, tanda 

atau desain, atau kombinasi dari semua ini yang memperlihatkan 

identitas produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan 

membedakan produk itu dari produk pesaing (Kotler dan Keller, 2007: 

4). 

Perusahaan harus berusaha menciptakan citra merek di 

masyarakat tentang produknya yang nyaman agar mempunyai 

keunggulan kompetitif di bidangnya. Citra merek menurut Kotler 

(2000: 10) adalah sejumlah keyakinan tentang merek. Pengembangan 

citra merek dalam pembelian sangatlah penting dan citra merek yang 

dikelola dengan baik akan menghasilkan konsekuensi yang positif. 

Memiliki image yang baik di mata masyarakat akan menjadi 

konsekuensi dari pembentukan citra. Citra dapat mendukung dan 

merusak nilai yang konsumen rasakan. Citra yang baik akan mampu 

meningkatkan kesuksesan suatu perusahaan dan sebaliknya citra yang 

buruk akan memperburuk kestabilan suatu perusahaan.  
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Penelitian tentang citra merek dilakukan oleh Herliza dan 

Saputri (2016) dengan judul “Pengaruh Brand Image terhadap 

Kepuasan Pelanggan Studi pada Zara di Mall PVJ Bandung”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara citra merek terhadap kepuasan pelanggan, artinya semakin tinggi 

citra merek maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Brand image 

berpengaruh sebesar 70,22% terhadap kepuasan pelanggan. Namun 

penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013) tentang “Analisis 

Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Kepuasan 

Pelanggan serta Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus 

Pada Member PT.Melia Sehat Sejahtera di UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta)” menunjukkan hasil bahwa citra merek tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. 

Dalam Penelitian ini menggunakan Grab sebagai objek 

penelitian. Apabila dicermati ada banyak hal yang harus dibenahi dalam 

layanan Grab yang ada saat ini khususnya masalah order pembelian 

makan terkadang tidak sesuai dengan yang pelanggan pesankan dan 

keselamatan pelanggan saat driver mengemudikan kendaraan. Terkait 

dengan keselamatan ternyata perusahaan Grab tidak menyediakan jas 

hujan untuk para penumpang.  

Citra yang baik dari suatu organisasi akan mempunyai dampak 

yang menguntungkan, sedangkan citra yang jelek akan merugikan 

organisasi. Citra yang baik berarti masyarakat (khususnya konsumen) 

mempunyai kesan positif terhadap suatu organisasi, sehingga citra yang 
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kurang baik berarti masyarakat mempunyai kesan yang negatif (Sutisna, 

2001:331). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Pelayanan dan Citra Merek terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna 

Jasa Ojek Online Di Klaten (Studi pada pelanggan Grab)”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul  

Adapun alasan memilih judul ini adalah animo masyarakat 

terhadap pengguna jasa transportasi online dan pengaruh pelayanan dan 

citra merek terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa ojek online Grab 

di Kabupaten Klaten, karena saat ini masyarakat memiliki aktivitas yang 

beragam, layanan transportasi online banyak digunakan sebagai pilihan 

transportasi umum karena harganya yang tetap dan memudahkan 

pelanggan untuk dijemput ke lokasi dimana pelanggan berada. Selain itu 

aktivitas dari kehidupan sosial yang padat pada masyarakat biasanya 

menginginkan yang praktis dalam hal apapun seperti dalam hal makanan. 

Sehingga pelanggan hanya menunggu dirumah tanpa harus menunggu 

antrian.  

 

C. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau 

menafsirkan maka dalam penelitian ini dikemukan penegasan judul 

sebagai berikut : 
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a. Menurut Buttle (2007: 28) kepuasan konsumen membawa dampak 

yang besar bagi perusahaan. Dengan mempertahankan dan 

memuaskan pelanggan saat ini jauh lebih mudah dibandingkan terus-

menerus berupaya menarik atau memprospek pelanggan baru, biaya 

mempertahankan pelanggan lebih murah dibandingkan biaya 

mencari pelanggan baru. 

b. Lupiyoadi dan Hamdani (2009: 65), juga mengemukakan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, 

dimana pelayanan yang baik berakibat lebih besar terhadap kepuasan 

pelanggan. 

c. Citra merek adalah seperangkat keyakinan konsumen mengenai 

merek tertentu (Kotler dan Amstrong, 2001:225) 

 

D. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini lebih 

memfokuskan pada pengaruh pelayanan dan citra merek terhadap 

kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Grab di Kab. 

Klaten. 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 
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pengguna ojek online Grab di Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna ojek online Grab di Kabupaten Klaten? 

3. Bagaimana pengaruh pelayanan dan citra merek secara simultan 

terhadap kepuasan pelanggan pengguna ojek online Grab di 

Kabupaten Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk menguji: 

1. Pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna ojek 

online Grab di Kabupaten Klaten. 

2. Pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan pengguna ojek 

online Grab di Kabupaten Klaten. 

3. Pengaruh pelayanan dan citra merek secara simultan terhadap 

kepuasan pelanggan pengguna ojek online Grab di Kabupaten 

Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan 

atau manfaat yaitu antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 
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pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti dan pembaca  

mengenai pelayanan, citra merek, dan kepuasan pelanggan serta 

memberi wawasan akan dunia bisnis baik online maupun offline. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat 

dijadikan acuan bagi peneliti yang melakukan penelitian tentang 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu psikologi 

industri dan oraganisasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan 

mengenai pengaruh pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan 

pelanggan jasa transportasi Grab di Kota Klaten, sehingga 

memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan. 

Selain untuk perusahaan Grab, penelitian ini dapat juga 

dijadikan wawasan dan pemahaman untuk memahami kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan. 

 

H. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori-teori dan literatur yang relevan dan dijadikan 

acuan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi, hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap 
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rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban yang empirik 

(Sugiyono, 2011). 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, maka dirumuskan: 

a. Ada pengaruh signifikan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

b. Ada pengaruh signifikan citra merek terhadap kepuasan pelanggan. 

c. Pelayanan dan Citra Merek secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel pelayanan (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Terlihat nilai t hitung (3.187) lebih besar 

dari t tabel (1.98472) yang berarti pelayanan memiliki andil dalam 

mempengaruhi kepuasan pelanggan pengguna ojek online Grab di 

Klaten.  

2. Variabel citra merek (X2) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Terlihat nilai t hitung (1.564) lebih kecil 

dari t tabel (1.98472) yang berarti citra merek tidak memiliki andil 

dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan pengguna ojek online Grab 

di Klaten. 

3. Variabel pelayanan dan citra merek secara simultan memiliki pengaruh 

signifikan. Terlihat F hitung (11.075) lebih besar di banding F tabel 

(3.09) yang pelayanan dan citra merek memiliki andil dalam 

mempengaruhi kepuasan pelanggan pengguna ojek online Grab di 

Klaten. 
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B. Saran  

1. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa pada variabel pelayanan 

disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara 

memberi kemudahandalam penggunaan aplikasi Grab sehingga dapat 

menciptakan kepuasan pelanggan. 

2. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa pada variabel citra merek 

disarankan untuk driver Grab selalu bersedia mengantar pelanggan ke 

lokasi manapun dan bersedia menjemput pelanggan di lokasi 

penjemputan, walaupun pelanggan berada di lokasi yang jauh. Hal ini 

dapat membangun citra merek Grab yang positif dan dapat menciptakan 

kepuasan pelanggan. 

3. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas, lebih baik jika pengambilan 

sampel untuk penelitian selanjutnya diperluas. 

4. Model penelitian yang digunakan tidak hanya 2 model tetapi bisa lebih 

banyak.  
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