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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Churn merupakan kecenderungan pelanggan untuk menunda pembayaran 

tagihan telepon dimana fasilitas telepon yang dimiliki pelanggan statusnya 

akan dicabut, karena pelanggan tersebut tidak menyelesaikan pembayaran 

tagihan telepon selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Dalam mempertahankan 

eksistensi perusahaan yakni dengan mempertahankan pelanggan yang ada 

serta berusaha meningkatkan pendapatan, perusahaan harus melakukan  

pengelolaan tingkat Churn pada PT.Telkom khususnya pada produk PSTN, 

yaitu dengan cara : 

a. Program pengelolaan potensial Churn untuk produk PSTN dilakukan 

dengan cara di call dengan jarak waktu yang berlainan, pelanggan yang 

tidak berhasil di call maka akan dikunjungi oleh petugas kunjungan, pada 

saat kunjungan pelanggan diperbolehkan membayar kepada petugas 

lapangan yang sedang melakukan kunjungan, pelanggan yang sedang 

mengalami kesulitan keuangan, maka PT.Telkom memberikan keringanan 

pembayaran dengan proses cicilan, apabila pada saat kunjungan, rumah 

pelanggan sedang dalam kosong, maka informasi mengenai rekening 

telepon pelanggan disampaikan melalui surat dan apabila pada saat 
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kunjungan, rumah pelanggan tidak ditemukan maka untuk menemukannya 

dibantu oleh unit call center  108. 

b. Petugas Outbond Call PT.Telkom menginformasikan kepada pelanggan 

mengenai informasi denda dan isolir khususnya bagi pelanggan PSTN 

yang menunggak selama dua bulan, jika dalam 3 bulan tidak diselesaikan 

maka akan dilakukan pencabutan. 

c. Pengelolaan Churn dengan metode Outbond Call dilakukan oleh petugas 

Outbond Call dengan order yang diberikan sebanyak 150 sst (satuan 

sambungan telepon) perhari. Dengan sistem SISKA petugas dapat 

mengetahui tunggakan, denda serta cicilan pelanggan sebelumnya 

sehingga menghasilkan informasi RNA, diinformasikan janji bayar, sibuk 

dan lain-lain 

2. Penulis dapat  menyimpulkan masalah yang timbul dalam Metode Outbond 

Call yaitu : 

a.  Untuk mengelola tingkat Churn yaitu target call yang berjumlah 150 sst  

(satuan sambungan telepon) tidak sesuai dengan waktu jam kerja yang 

berjumlah 8 jam per hari. 

b. Koordinator Outbond Call masih menggunakan sistem yang manual 

sehingga petugas terlambat dalam memulai pekerjaan. 

c.   Petugas Outbond Call mengalami kejenuhan dalam pelaksanaan tugas. 
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3. Solusi dalam menangani masalah penggunaan metode Outbond Call untuk 

mengelola tingkat Churn yaitu dengan cara : 

a. Untuk masalah target call yang dinilai terlalu rendah untuk setiap caller 

per hari 150 sst (satuan sambungan telepon ), maka koordinator harus 

memberikan arahan yang jelas kepada petugas dalam melakukan tugasnya, 

sehingga dapat ditetapkan target baru yang lebih sesuai dengan jam kerja 

masing-masing caller.. 

b. Untuk masalah keterlambatan koordinator dalam memberikan order, maka 

dapat dilakukan langkah sebagai berikut: Ditambahkannya karyawan yang 

bertugas memberikan order dan yang merekap keseluruhan call sehingga 

cepat dalam menginput data, Sistem yang digunakan harus 

terkomputerisasi. 

c. Untuk mengurangi kejenuhan, petugas Outbond Call sebaiknya dilakukan 

perputaran  penempatan petugas dengan petugas Visiting.  

 

5.2 Saran 

1. Perusahaan harus meningkatkan jumlah order Call kepada petugas Outbond 

Call agar target call tercapai, sehingga tidak terjadi tunggakan pembayaran 

dan pencabutan pelanggan. 

2. Setiap komplain yang diberikan oleh pelanggan hendaknya ditangani 

secepatnya dan tidak menunda-nunda permintaan pelanggan. 

3. Perusahaan harus lebih fokus pada upaya mempertahankan pelanggan 

eksisting dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan terutama untuk 
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pelayanan gangguan telepon rumah, hal ini untuk menjaga loyalitas pelanggan 

terhadap perusahaan. 

4. Koordinator Outbond Call harus terus mengawasi petugas Outbond Call 

dalam melaksanakan tugasnya dan diberikan informasi yang jelas saat petugas 

melakukan komunikasi dengan pelanggan. 

5. Mengadakan program hadiah bagi pelanggan yang membayar tagihan telepon 

tepat waktu atau sebelum tanggal sepuluh diberikan kupon undian hadiah yang 

akan diundi 2 bulan sekali, untuk memotivasi pelanggan agar membayar 

tagihan telepon tepat waktu dan mengurangi tingkat tunggakan. 


