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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari analisis data responden pada penelitian ini dengan 

menggunakan software Lisrel 8.8 terhadap hubungan antara perceived ubiquity, 

perceived informativeness, dan perceived personalization terhadap mobile app 

usefulness, mobile app usefulness terhadap mobile app stickiness, dan mobile app 

stickiness terhadap mobile app WOM memunjukan kriteria indikator yang valid dan 

reliabel atau memiliki konsistensi pengukuran yang baik. Tetapi, tidak semua dari 

kelima hipotesis penelitian yang diajukan sesuai dengan hasil temuan Kim et al. 

(2016). Berikut adalah hasil temuan dari penelitian ini: 

1. Perceived Ubiquity memiliki pengaruh positif terhadap Mobile App Usefulness. 

Hal terjadi dikarenakan dikarenakan pengguna Spotify dapat men-download 

lagu yang diinginkan dan lagu-lagu tersebut dikumpulkan kedalam playlist 

pribadi pengguna. Sehingga pengguna dapat mendengarkan lagu tersebut 

dimana saja dan kapan saja bahkan tanpa jaringan mobile data seperti didalam 

gedung atau area diluar jangkauan dengan kualitas lagu yang selalu baik.. Hasil 

pada penelitian ini menunjukan bahwa dengan semakin dapat digunakan 

dimana saja dan kapan saja, pengguna Spotify semakin menganggap bahwa 

aplikasi ini memiliki kegunaan dan memberikan manfaat baginya.  

2. Perceived Informativeness memiliki pengaruh positif terhadap Mobile App 

Usefulness. Hal ini terjadi dikarenakan pengguna Spotify mendapatkan 

informasi yang cukup tentang lagu-lagu baru yang dicari pengguna, lagu 

dengan genre yang dicari pengguna, dan juga rekomendasi lagu yang mungkin 

sesuai dengan selera musik pengguna, serta dengan menyediakan chart playlist 

lagu-lagu yang sedang trending, playlist lagu yang direkomendasikan kepada 

setiap pengguna berdasarkan history lagu yang sudah didengarkan, ataupun 

langsung mencari pada fitur search yang dapat mencari melalui judul lagu, 
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album lagu, atau nama penyanyi. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa 

dengan semakin banyak dan mudah pengguna Spotify mendapatkan informasi 

untuk mendapatkan lagu yang dicari dan diinginkan maka pengguna akan 

merasa aplikasi ini memiliki kegunaan dan bermanfaat bagi pengguna. 

3. Perceived Personalization tidak memiliki pengaruh positif terhadap Mobile 

App Usefulness. Hal ini terjadi dikarenakan mayoritas pengguna Spotify 

berumur dibawah 24 tahun dimana selera musik yang dimiliki belum mencapai 

titik puncak sehingga selera musik yang dimiliki belum matang dan berubah-

ubah. 

4. Mobile App Usefulness memiliki pengaruh positif terhadap Mobile App 

Stickiness. Hal ini terjadi dikarenakan Spotify dapat mempermudah proses 

pencarian lagu yang ada sehingga pengguna dapat dengan cepat dan mudah 

untuk mendapatkan lagu yang diinginkan atau dicari pengguna. Dengan 

Spotify, pengguna juga menjadi lebih mudah dalam mendengarkan lagu 

dikarenakan proses pencarian dan mendengar lagu menjadi lebih sederhana. 

Pengguna juga menjadi up to date dengan lagu-lagu baru dikarenakan Spotify 

menyediakan lagu-lagu trending global maupun lokal. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa pengguna Spotify merasa aplikasi ini berguna dan 

bermanfaat bagi penggunanya sehingga pengguna bersedia untuk terus 

menggunakannya dan rela untuk berlangganan bulanan. 

5. Mobile App Stickiness memiliki pengaruh positif terhadap Mobile App WOM. 

Hal ini menunjukan terdapat stickiness pengguna terhadap aplikasi Spotify 

sehingga pengguna Spotify bersedia untuk menceritakan pengalaman 

positifnya terhadap aplikasi Spotify kepada orang terdekeat pengguna dan 

menghasilkan WOM positif.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian ini 

dapat membawa kontribusi dengan dampak positif yang kiranya bermanfaat bagi 

perusahaan Penulis juga berharap untuk dapat memberikan masukan dan juga manfaat 
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kepada penelitian selanjutnya sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih baik dan 

akurat serta mendalam terkait objek penelitian ini. 

5.2.1 Saran Untuk Perusahaan 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian ini, maka 

penulis menyarankan kepada Spotify untuk melakukan beberapa hal guna 

meningkatkan pelayanan bagi konsumen sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan agar Spotify untuk menambahkan fitur "Spotify Car 

Connect" untuk koneksi terhadap perangkat audio mobil yang lebih 

universal dan mempermudah cara menghubungkan perangkat mobile 

pengguna terhadap audio kendaraannya. Dengan membuat fitur "Spotify 

Car Connect" dimana fitur ini dapat membantu pengguna untuk lebih 

mudah dalam menyambungkan koneksi Spotify terhadap kendaraan apa 

saja yang dimiliki selama memiliki hardware yang memadai maka 

pengguna akan merasa lebih mudah untuk memutar lagu dalam kendaraan 

mereka. 

2. Penulis  menyarankan agar Spotify untuk menambahkan fitur shortcut pada 

lockscreen atau tombol shortcut pada perangkat mobile pengguna. Fitur ini 

dapat membantu pengguna Spotify untuk membuka aplikasi tanpa harus 

membuka perangkat mobile yang dimiliki sehingga pengguna dapat dengan 

cepat membuka Spotify dan mendengarkan lagu serta memilih playlist yang 

diinginkan dan lagu yang ingin diputar yang ada dalam playlist pribadi 

pengguna.  Pengguna tidak harus membuka layar dan mengaktifkan dahulu 

aplikasi Spotify sehingga mempermudah proses memutar lagu. 

3. Penulis menyarankan agar Spotify meningkatkan fitur charts yang ada di 

Spotify dengan menambahkan fitur "Popular Top 50 by Genre" didalam 

fitur charts yang ada. Sehingga pengguna dapat memilih lagu terpopuler 

saat ini tidak hanya berdasarkan charts trending lagu baru dunia saja yang 

memiliki genre beragam, tetapi juga berdasarkan suatu genre lagu yang 

diinginkan atau sesuai dengan selera musik pengguna. 
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4. Penulis menyarankan agar fitur rekomendasi Spotify ditingkatkan dengan 

menambahkan konsiderasi terhadap lagu yang direkomendasikan. 

Konsiderasi yang dimaksud adalah trend pada suatu lagu, sehingga 

rekomendasi tidak hanya melihat genre dan penyanyi yang disukai 

pengguna tetapi juga terhadap trending pada suatu lagu dengan genre 

tersebut. Sehingga rekomendasi yang diberikan Spotify lebih beragam, 

yaitu berdasarkan genre, penyanyi, dan trend suatu lagu. 

5. Penulis menyarankan agar Spotify menambahkan fitur search yang ada 

dengan fitur "Listen to Search", yaitu dengan mendengarkan suara lagu 

yang sedang diputar dimana saja yang judul dan penyanyinya tidak 

diketahui oleh pengguna. Sehingga akan membantu pengguna dalam 

mencari lagu yang dengan lebih mudah dan cepat. 

6. Penulis menyarankan kepada Spotify agar fitur search yang ada sekarang 

diperbaharui sehingga pengguna dapat memasukkan beberapa kata dari lirik 

lagu yang mirip dengan lagu yang diinginkan pengguna sehingga pengguna 

dapat lebih mudah mencari lagu yang dicari atau diinginkannya. 

7. Penulis menyarankan untuk membuat Invite code kepada pengguna Spotify 

sehingga pengguna sendiri yang akan aktif memberikan rekomendasi 

kepada orang terdekat pengguna. Hal ini dapat memungkinkan untuk 

dilakukan dengan cara memberikan free trial selama 1 bulan kepada calon 

pengguna dengan memasukkan Invite code yang hanya bisa didapat dari 

pengguna yang mengajaknya untuk mencoba Spotify. Invite code dibuat 

secara acak dan unik sehingga tiap pengguna mempunyai Invite code 

masing-masing yang berbeda dari pengguna lain untuk diberikan kepada 

orang terdekat sehingga dapat mencoba Spotify berdasarkan rekomendasi 

orang terdekat calon pengguna. Sedangkan pengguna yang berhasil 

mendapatkan calon pengguna untuk berlangganan Spotify akan 

mendapatkan 1 bulan gratis biaya langganan tiap 1 penggunanya. Spotify 

dapat melacak berapa banyak seorang pengguna yang berhasil menjadi 

langganan Spotify dengan menghitung berapa banyak Invite code pengguna 
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tersebut digunakan dan berapa banyak yang melanjutkan untuk 

berlangganan setelah masa free trial berdasarkan Invite code tersebut 

berakhir.  

5.2.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian ini, maka 

penulis memberikan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti tidak mencakup variabel Perceived 

Fee sehingga lebih baik variabel ini dimasukan terkait harga langganan aplikasi 

berbayar sehingga penelitian selanjutnya dapat mengetahui dampak dari 

Perceived Fee terhadap Mobile App Stickiness pengguna. Perceived Fee 

merupakan kesadaran subjektif seseorang, yaitu persepsi seseorang terhadap 

tingkat keadilan dan rasional terhadap suatu harga (Wu et al., 2009). 

Berdasarkan penelitian Wu et al. (2009), Perceived fee dapat membawa 

dampak positif terhadap keinginan seseorang untuk terus mau menggunakan 

kembali (continuance intention). Hal ini dapat menjelaskan dampak harga yang 

diberikan kepada pengguna, terutama aplikasi dengan jenis langganan bulanan.  

2. Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan dimana umur pengguna memiliki 

rentang usia yang cukup lebar sehingga penulis menyarankan agar pembagian 

rentang usia responden dipersingkat sehingga dapat menjelaskan lebih rinci 

mengenai umur responden. Dengan begitu, umur pengguna dapat sesuai dengan 

karakteristik remaja dan dewasa. Hal ini perlu dilakukan sehingga hasil 

penelitian ini akan lebih tajam lagi. 
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