
 

 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil interpretasi rata-rata hitung kinerja dan harapan konsumen, didapat 

nilai kepuasan dari atribut sosial media pada LINE sebagai berikut : 

 Responden merasa kurang puas dengan kinerja yang diberikan oleh 

aplikasi LINE pada dimensi identity. 

 Pada dimensi conversation, responden merasa kurang puas pada indikator 

kemudahan membuat grup, kelancaran berkomunikasi melalui voice note, 

dan kelancaran berkomunikasi melalui video message. Responden merasa 

tidak puas pada kecapatan mengirimkan pesan dan kelancaran 

berkomunikasi melalui video message. 

 Pada dimensi sharring, responden merasa kurang puas pada sub dimensi 

ketersediaan fasilitas pengiriman berbagai macam file juga dengan 

kemudahan untuk mengirimkan file tersebut. Responden pun merasa 

ketersediaan share location kurang bermanfaat. 

 Pada dimensi group responden merasa kurang puas dengan kemudahan 

membuat grup juga dengan jumlah anggota peserta grup. 

 Pada dimensi relationship responden merasa kurang puas dengan 

kemudahan berbagi kontak sesama pengguna LINE. 

 

Dari hasil interpretasi rata-rata hitung kinerja dan harapan konsumen, didapat 

nilai kepuasan dari atribut sosial media pada KakaoTalk sebagai berikut : 

 Responden merasa kurang puasa dengan kinerja yang diberikan oleh 

KakaoTalk pada dimensi Identity. 

 Pada dimensi conversation responden merasa tidak puas dengan kinerja 

pengiriman pesan, kemudahan membuat group chat, dan berkomunikasi 

melalui freecall. Sedangkan pada subdimensi kelancaran menggunakan 

voice note dan video message responden merasa kurang puas. 
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 Pada dimensi sharring, responden merasa kurang puas pada subdimensi 

ketersediaan fasilitas mengirimkan berbagai macam file dan kemudahan 

mengirimkan berbagai macam file melalui KakaoTalk, sedangkan untuk 

share location responden merasa tidak puas. 

 Pada dimensi group, responden merasa kurang puas dengan kinerja 

KakaoTalk dalam hal kemudahan dalam membuat grup juga dengan 

jumlah maksimal anggota grop yang disediakan oleh KakaoTalk. 

 Pada dimensi relationship, responden merasa kurang puas dengan 

kemudahan berbagi kontak pada KakaoTalk. 

 

2. A. Niat bertahan responden pada aplikasi LINE tinggi. Hal ini menunjukan 

bahwa responden mampu bertahan menggunakan aplikasi LINE seriring 

dengan menjamurnya aplikasi pesan singkat  yang lain, baik dari KakaoTalk 

maupun dari pesaing lainnya. 

Niat merekomendasi pada aplikasi LINE sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat 

dari hasil wawancara awal bahwa responden lebih banyak menggunakan 

LINE dibandingkan dengan KakaoTalk karena rekomendasi dari teman. 

 

B. Niat bertahan responden pada aplikasi KakaoTalk sangat rendah. 

Responden lebih memilih LINE atau aplikasi instant messaging lainnya. 

Niat rekomendasi pada aplikasi KakaoTalk rendah. 

3. A. Dari seluruh atribut social media yang terdapat pada aplikasi LINE, hanya 

dimensi conversation (X2L) dan sharing (X3L) yang memberikan pengaruh 

terhadap niat bertahan. Sedangkan pada niat rekomendasi tidak ada atribut 

social media yang memberikan pengaruh, berarti atribut social media pada 

LINE hanya berpengaruh terhadap niat bertahan konsumen saja. 

 

B. Dari seluruh atribut social media pada KakaoTalk tidak ada satupun yang 

berpengaruh terhadap niat bertahan konsumen maupun niat 

merekomendasikan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mempunyai beberapa saran kepada 

LINE dan KakaoTalk. adapun bentuk sarannya adalah sebagai berikut: 

1. LINE sebaiknya melakukan perbaikan pada dimensi identitiy, conversation, 

dan relationship, sehingga niat bertahan konsumen dapat lebih meningkat 

lagi. Untuk meningkatkan niat rekomendasi konsumen perlu peningkatan di 

seluruh atribut social media yang ada di LINE. Untuk Kakaotalk seluruh 

atribut sosial media harus ditingkatkan lagi karena niat bertahan dan niat 

rekomendasi nya masih rendah. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan menggunakan teori selain atribut 

sosial media yang terdapat di penelitian ini, sehingga informasi yang 

didapatkan oleh pihak LINE dan KakaoTalk dapat lebih terfokus dan 

terperinci. 


