
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan driver GO-JEK di kota Padang. Artinya 

semakin banyak jam kerja maka semakin tinggi pendapatan driver GO-JEK di kota Padang.  

2. Bonus berpengaruh terhadap pendapatan driver GO-JEK di kota Padang. Artinya semakin 

banyak bonus maka semakin tinggi pendapatan driver GO-JEK di kota Padang. 

3. Jarak tempuh berpengaruh terhadap pendapatan driver GO-JEK di kota Padang. Artinya 

semakin jauh jarak tempuh maka semakin tinggi pendapatan driver GO-JEK di kota Padang. 

4. Pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan driver GO-JEK di kota Padang. 

5. Umur tidak berpengaruh terhadap pendapatan driver GO-JEK di kota Padang.  

6. Pengalaman kerja berpengaruh terhadap pendapatan driver GO-JEK di kota Padang. Artinya 

semakin banyak pengalaman driver semakin tinggi pendapatan driver GO-JEK di kota 

Padang. 

6.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka pada bagian ini dikemukakan 

beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut : 

1) Driver GO-JEK yang ingin meningkatkan pendapatan maka harus lebih banyak 

mencurahkan waktu bekerja, karena semakin banyak waktu bekerja maka semakin banyak 

mendapatkan orderan. 



 

 

2) Harus ada kebijakan dari GO-JEK mengenai orderan fiktif, karena dapat menahan bonus 

driver sehingga pendapatan driver akan berkurang. 

3) Pada saat sekarang ini sudah banyak muncul berbagai perusahaan ojek online. Oleh sebab 

itu perusahaan GO-JEK seharusnya membuat sebuah strategi untuk tetap bertahan di tengah 

persaingan yang ketat antara para perusahaan ojek online. 

4) Umur merupakan faktor penentu kondisi fisik seseorang dalam melakukan pekerjaan 

khususnya pekerjaan di lapangan seperti GO-JEK. Sudah seharusnya ada penyaringan 

batasan umur bagi driver GO-JEK dikarenakan fisik seseorang yang dalam hal ini semakin 

bertambah umur seseorang maka akan semakin tinggi pula resiko terjadinya kelalaian saat 

bekerja apabila ada driver yang bekerja hingga larut malam dan sudah kelelahan. 

5) Pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas dalam membuat sebuah kebijakan  atau regulasi 

bagi perusahaan ojek online terkhususnya GO-JEK agar memiliki peraturan yang jelas dan 

sanksi yang tegas untuk menjadi sebuah mode transpotasi yang bisa digunakan untuk 

mengantarkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena masih banyak 

aturan-aturan yang dilangar oleh driver.  

 

 


