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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya 

mengenai penetapan harga layanan internet wireless yang dilakukan pada  

PT.MELVAR  LINTASNUSA, dikaitkan dengan teori-teori, hasil wawancara dari 

kerja praktek, maka penulis mencoba menyimpulkannya, sbb: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga layanan internet wireless 

yang dilakukan pada  PT.MELVAR  LINTASNUSA 

a. Tingkat Permintaan 

b. Persaingan 

c. Strategi bauran pemasaran (produk, lokasi, promosi, harga, bukti fisik, 

proses dan orang ) 

d. Biaya 

e. Kondisi Perekonomian 

2. Metode penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan adalah metode 

penetapan harga umum (going rate pricing), metode ini dirasa tepat digunakan 

oleh manajemen perusahaan karena metode tersebut dapat mengikuti 

perkembangan tariff dasar harga serta bisa  bersaing dengan perusahaan 

penyedia jasa informasi lainnya khususnya di bidang jasa penyediaan internet. 

3. Masalah yang dihadapi PT.MELVAR LINTASNUSA dalam melakukan 

penetapan harga : 

a. Kondisi perekonomian 

Dalam situasi perekonomian saat ini PT.MELVAR LINTASNUSA harus 

mampu menghadapi akibat dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing yang melemah, masalah timbul karena perangkat tersebut masih 

dalam sistem sewa yang bersal dari luar negri, sehingga naik pula harga 

sewa yang harus dibayar.  
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b. Kondisi persaingan 

Perusahaan mempunyai target laba yang harus dicapai, namun kondisi 

persaingan membuat target sulit untuk dicapai dikarenakan akibat dari 

munculnya pesaing-pesaing baru yang menawarkan paket-paket yang lebih 

murah pada awalnya. Pesaing-pesaing yang dimaksud adalah Jala web, 

Rad net, Quasar net, I net, Lintas arta, dan CBN.  

c. Jumlah pelanggan 

Pemasangan produk wireless mempunyai kendala yang harus dihadapi 

misalnya posisi pemancar dan tempat konsumen terhalang oleh gedung 

yang tinggi sehingga menyulitkan sinyal sulit untuk dapat diterima. 

Sehingga berpengaruh pada jumlah pelanggan, saat ini pelanggan wireless 

di PT.MELVAR LINTASNUSA mencapai 16 pelanggan.  

4. Pemecahan masalah yang dihadapi PT.MELVAR LINTASNUSA dalam 

menetapkan harga : 

a. Kondisi perekonomian 

Untuk menghadapi kondisi perekonomian yang saat ini terjadi yang akan 

dilakukan PT.MELVAR LINTASNUSA adalah dengan mengurangi laba 

produk wireless dan meningkatkan laba produk DSL (Digital Subcriber 

Line). 

b. Kondisi persaingan 

Dalam menghadapi tingkat persaingan sebaiknya perusahaan memberikan 

suatu kemudahan layanan jasa kepada konsumen, khususnya konsumen 

yang tidak memiliki perangkat wireless secara langsung yaitu dengan 

memberikan free perangkat wireless yang disebut dengan modem 

c. Jumlah pelanggan 

Untuk menghadapi masalah jumlah pelanggan yang dilakukan oleh 

PT.MELVAR LINTASNUSA adalah dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan seperti mengembangkan tekhnologi khususnya pada penguatan 

sinyal yang akan diterima oleh pelanggan dari 2,4 Ghz menjadi 5,8 Ghz, 

dengan melakukan pengembangan tersebut pelanggan akan lebih tertarik 
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untuk menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh PT.MELVAR 

LINTASNUSA. 

 

5.2 Saran 
Penulis mencoba mengajukan beberapa saran untuk dijadikan bahan 

pertimbangan mengambil keputusan dalam melakukan penetapan harga dan 

diharapkan bermanfaat bagi PT.MELVAR LINTAS NUSA baik untuk masa 

sekarang maupun masa yang akan datang. 

1. PT.MELVAR LINTAS NUSA diharapkan selalu mengembangkan kembali 

tekhnologi dalam menyediakan jasa produk wireless, yaitu dengan selalu 

meningkatkan kualitas layanan jaringan yang lebih jauh lagi jangkauannya agar 

konsumen dengan jarak yang jauh dapat menggunakan selalu layanan tersebut. 

2. PT.MELVAR LINTAS NUSA diharapkan bisa lebih meningkatkan promosi 

produk dengan membuat pameran-pameran yang lebih banyak lagi serta 

melakukan promosi melalui media elektronik seperti televisi untuk lebih 

memperkenalkan produk tersebut ke masyarakat sehingga produk tersebut 

dapat lebih dikenal secara luas. 

3. PT.MELVAR LINTAS NUSA diharapkan lebih siap dalam menghadapi 

keadaan ekonomi dunia yang berpengaruh langsung terhadap penetapan harga, 

misalnya untuk mengantisipasi keadaan yang berfluktuasi perusahaan 

diharapkan memiliki peralatan-peralatan utama penyedia produk wireless 

sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban bahan baku yang bergantung 

pada keadaan ekonomi tersebut, dengan langkah ini diharapkan dapat lebih 

meminimalkan resiko yang akan dihadapi perusahaan, sehingga perusahaan 

akan tetap bisa melaksanakan program yang telah ada sebelumnya. 

 

 

 


