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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis data yang telah dilakukan untuk menguji 

pengaruh transportasi online dan pendapatan, terhadap kesejahteraan pengemudi 

transportasi online maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif transportasi online dan signifikan terhadap 

pendapatan . Artinya semakin tinggi produktivitas pengemudi transportasi 

online maka semakin tinggi tingkat pendapatan. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatankesejahteraan 

pengemudi tansportasi online. Artinya semakin tinggi pendapatan pengemudi 

maka akan meningkatkan kesejahteraan. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan transportasi online terhadap 

kesejahteraan. Artinya semakin tinggi produktivitas pengemudi transportasi 

online maka akan meningkatkan kesejahteraan. 

4. Terdapat pengaruh positif transportasi online serta pengaruh positif 

pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteran. Artinya semakin tinggi produktivitas pengemudi transportasi 

online maka akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan 

pengemudi. 



81 
 

81 
 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, beberapa implikasi 

yang dianggap relevan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Hasil dan analisis terhadap kecenderungan jawaban responden dalam 

penelitian ini menunjukkan produktivitas pengemudi berpengaruh kuat 

terhadap pendapatan. Produktivitas merupakan perbandingan antara 

keluaran dan masukanserta mengutamakan cara pemanfaatkan baik 

terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa . 

Produktivitas kerja yang meningkat akan meningkatkanpendapatan, 

sebaliknya apabila produktivitas kerja yang menurun membuat 

seseorang menjadi lemah dalam melakukan pekerjaannya dan akan 

berpengaruh terhadap pendapatan yang menurun.  

2. Hasil dan analisis terhadap kecenderungan jawaban responden dalam 

penelitian ini menunjukkan transportasi online berpengaruh kuat 

terhadap. pendapatan mempengaruhi kesejahteraan karena dengan 

pendapatan yang tinggi dapat membuat pengemudi bisa memenuhi 

kebutuhannya, hal tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan bagi 

hidupnya.  

3. Hasil dan analisis terhadap kecenderungan jawaban responden dalam 

penelitian ini menunjukkan transportasi online berpengaruh kuat 

terhadap kesejahteraan. Produktivitas pengemudi merupakan faktor 
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penting dalam bekerja hal ini akan meningkatkan kesejahteraan bagi 

pengemudi. 

4. Ditemukannya pengaruh transportasi online dan pendapatan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan  

Peningkatan produktivitas tenaga kerja  akan meningkatkan 

pendapatan, ketika pendapatan meningkat pengemudi bisa memmenuhi 

kebutuhan hidupnya dan hal ini akan meningkatkan kesejahteraan.  

 

C. Saran 

Berdasarkan implikasi yang telah disampaikan di atas, maka 

peneliti memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut : 

1. Pengemudi diharapkan untuk meningkatkan produktivitas dalam 

mengemudi. Produktivitas dapat ditingkatkan apabila pengemudi 

merasa nyaman terhadap lingkungan istirahat yang cukup, dan 

memiliki pengetahuan tentang teknologi saat ini. 

2. Pengemudi diharapkan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara 

memperbaiki produktivitas yang ada pada individu itu sendiri 

3. Pengemudi juga diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraannya 

dengan memenuhi segala kebutuhan bagi kelangsungan hidupnya yaitu 

dengan cara meningkatkan pendapatan melalui mengemudi transportasi 

online secara produktif 

 


