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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi dari mulai bab pendahuluan sampai 

dengan pembahasan, maka pada bab ini penulis menarik simpulan. Selain itu 

penulis mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk 

perusahaan di masa yang akan datang. 

5.1 Simpulan

1. Kebijakan atribut produk internet Smart diantaranya adalah :

a. Kualitas Produk

Kualitas produk yang ditekankan oleh PT. Smart Telecom adalah 

kecepatan dalam pengiriman data, kekuatan sinyal, dan jangkauan yang 

dapat mencapai seluruh wilayah nusantara. Dalam meningkatkan 

kualitas produk tersebut PT. Smart Telecom menggunakan basis 

teknologi CDMA 2000 1X dan EVDO-Rev A dengan frekuensi 1900 Mhz 

yang merupakan suatu standar untuk transmisi data secara nirkabel 

generasi ke 3 (3G) dengan mengunakan frekuensi radio pada teknologi 

telekomunikasi CDMA.

b. Gaya dan Desain

PT. Smart Telecom membuat desain produknya sesuai dengan 

perkembangan jaman dan modern. PT. Smart Telecom terus melakukan 

inovasi dalam menciptakan suatu produk yang tidak dimiliki oleh 

pesaingnya. Kebijakan perusahaan tersebut dengan tujuan agar produk 

Smart memiliki ciri yang khas sehingga pelanggan tahu bahwa itu adalah 

produk Smart hanya dengan melihatnya saja.

c. Harga

Biaya berlangganan internet Smart sesuai dengan manfaat yang di dapat 

oleh para pelanggannya. Selain itu harganya pun terjangkau dan bersaing 

dengan produk internet pesaing lainnya.
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d. Merek

Meskipun terbilang pemain baru di industri telekonunikasi dengan basis 

CDMA, PT. Smart Telecom telah dikenal oleh masyarakat luas. Promosi 

besar-besaran yang dilakukan perusahaan membuat merek Smart sebagai 

provider internet yang berkecepatan tinggi melekat di benak para 

pelanggannya.

e. Pelayanan

Untuk mendukung kelancaran produk dan kepuasan konsumen, seperti 

kemudahan berlangganan dan pelayanan keluhan pelanggan, secara 

umum pelayanan yang diberikan manajemen PT. Smart Telecom 

Bandung sudah baik dan cukup memuaskan.

2. Tanggapan responden terhadap atribut produk intenet Smart di Bandung

termasuk ke dalam kriteria baik, hal ini terbukti dengan besarnya nilai 

rata-rata dari hasil keseluruhan mengenai atribut produk yang penulis teliti 

yaitu sebesar 4,026. Atribut produk tersebut meliputi kualitas produk, gaya 

dan desain, harga, merek, dan pelayanan. Adapun nilai rata-rata tertinggi 

yang diperoleh adalah sebesar 4,24 yang terdapat pada pernyataan

“Pembayaran internet dapat dilakukan dengan mudah”. Sedangkan nilai 

rata-rata terendah diperoleh sebesar 3,79 yang terdapat pada pernyataan

“Internet Smart memiliki sinyal yang kuat dimanapun”.

Secara umum tanggapan responden terhadap loyalitas pelanggan sangat 

positif  yang ditunjukan dengan nilai rata-rata dari hasil keseluruhan yaitu 

sebesar 4.272. Nilai tersebut termasuk ke dalam kriteria bahwa responden 

menanggapi dengan sangat setuju atau sangat baik. Adapun nilai rata-rata 

tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 4,39 yang terdapat pada 

pernyataan “Keinginan untuk berlangganan internet Smart secara teratur”. 

Sedangkan nilai rata-rata terendah diperoleh sebesar 4,20 yang masing-

masing terdapat pada pernyataan “Tidak akan tertarik pada tawaran produk 

lain” dan pernyataan “Tidak berminat untuk menggunakan produk lain”.
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3. Dari hasil analisis data penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil-

hasil sebagai berikut :

a. Realibilitas (kehandalan) pertanyaan–pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner adalah reliabel dan baik karena berdasarkan perhitungan 

SPSS13 nilai Cronbach’s Alpha > 0,8.

b. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi Rank Spearman diperoleh 

nilai rs sebesar 0,328. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang 

rendah dan searah antara atribut produk (variabel X) dengan loyalitas 

pelanggan (variabel Y) di PT. Smart Telecom Bandung.

c. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus koefisien 

determinasi besarnya hubungan atribut produk internet di PT. Smart 

Telecom Bandung terhadap loyalitas pelanggan adalah 10,76% dan 

sisanya 89,24% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti oleh 

penulis, yaitu harga, saluran distribusi, promosi, advertising, brand 

image, atmosphere store, dan sales promotion.

d. Hipotesis penelitian yang diajukan penulis yaitu atribut produk 

mempunyai hubungan positif terhadap loyalitas pelanggan internet 

Smart di Bandung dapat diterima atau dengan kata lain Ho ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini dikarenakan zhitung(3,264) > ztabel (1,645).

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya penulis 

ingin mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan masukkan bagi perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Walaupun secara keseluruhan atribut produk internet PT. Smart Telecom 

Bandung sudah baik, tetapi harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan 

oleh perusahaan. Adapun atribut produk yang harus diperhatikan dan 

ditingkatkan lagi oleh perusahaan adalah meningkatkan coverage atau area 

layanan internet Smart hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Sebagian 

responden memandang pelayanan pelanggan perlu ditingkatkan karena 

saat ini pesaing berusaha menawarkan pelayanan yang lebih baik seperti 
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untuk berlangganan internet tinggal melalui telepon dan dalam 1x24jam 

pihak perusahaan datang ke rumah calon pelanggan tersebut untuk 

melakukan pemasangan jaringan internet. Penanganan keluhan pelanggan 

melalui customer service harus lebih diperhatikan dan ditanggapi dengan 

cepat. Selain itu, pelayanan yang baik dan berkualitas merupakan salah 

satu cara perusahaan untuk mendiferensiasikan perusahaannya.

2. Untuk menjaga dan mempertahankan pelanggan yang loyal, merupakan 

keharusan perusahaan untuk memelihara dan mempertahankan 

kepercayaan pelanggannya, misalnya dengan cara mengirimkan kartu 

ucapan selamat ulang tahun, ucapan selamat hari raya, atau memberikan 

souvenir secara cuma-cuma kepada pelanggan seperti memberikan 

kalender, gratis berlangganan selama jangka waktu tertentu, atau 

dilibatkan langsung dalam kegiatan-kegiatan besar yang diadakan PT. 

Smart Telecom Bandung bersama pelanggan-pelanggan yang lainnya. 

Dengan demikian pelanggan merasa diperhatikan dan diperlakukan 

istimewa. Untuk mengetahui pelanggan yang loyal terhadap perusahaan,

sebaiknya perusahaan mempunyai data pelanggan atau customer database.

Hal ini dapat dijadikan dasar untuk memberikan perhatian khusus pada 

pelanggan yang loyal.


