
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas bab demi bab dari hasil pengamatan dan 

pendekatan serta peninjauan langsung, mengenai kegiatan pengembangan produk di 

PT. Telkom Kandatel Bandung penulis membuat suatu kesimpulan yang diantaranya 

adalah: 

1. Ruang lingkup wilayah PT. Telkom dibagi menjadi tujuh Divisi Regional 

(DIVRE). Ketujuh Divisi Regional itu adalah Sumatre (Medan), D.K.I 

(Jakarta), Jabar dan Banten (Bandung), Jateng dan Yogyakarta (Semarang), 

Jatim (Surabaya), Kalimantan (Balik Papan), Sulawesi, Maluka, Bali, Nusa 

Tenggara dan Irian (Ujung Pandang). Kemudian setiap Divisi Regional dibagi 

menjadi Kantor Daerah Telekomunikasi (KANDATEL). 

2. PT. Telkom Kandatel Bandung merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa telekomunikasi didalam negeri, dimana jasa dasar yang 

merupakan bisnisnya adalah jasa voice yang berbentuk jasa telepon serta jasa 

data yang berbentuk faksimilie dan telegraf. 

3. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah 

metode diskriptif yaitu metode praktek kerja dengan cara menggambarkan 

suatu kejadian yang kemudian dianalisa. Penulis memperoleh data-data yang 

diperlukan dengan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan 

dan studi lapangan. 

4. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. Telkom Kandatel 

Bandung yang berada di Jln. Lembong No. 11-15 Bandung. Sedangkan waktu 

kerja praktek dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu dari bulan 

Maret sampai selesainya Laporan Tugas Akhir ini dibuat. 



5. Produk yang dihasilkan dalam pengembangan produk ialah TelkomFlexi yang 

berbasis CDMA berkembang menjadi Telkom FlexiCombo dan Telkom 

FlexiTone, Flexi Classy, Flexi Trendy, Flexi Home, Flexi City. 

6. Pengembangan produk yang dilakukan oleh PT. Telkom Kandatel Bandung 

dilakukan melalui 6 (enam) tahapan yaitu tahap penciptaan gagasan, tahap 

pengujian dan pengembangan konsep, tahap mengindentifikasi pesaing, tahap 

analisis bisnis, tahap pengembangan produk, tahap perbaikan sinyal. 

7. Masalah atau kendala yang muncul dalam pengembangan produk yang paling 

menonjol ialah sinyal TelkomFlexi yang dibeberapa tempat yang kurang baik. 

Sekitar 60-70 persen sinyalnya sudah baik, tinggal 30 persen lagi. Masalah 

Introneksi jaringan PT. Telkom yang belum tuntas, pengadaan terminal tetap, 

seperti telepon meja karena harganya mahal, persaingan tarif  diantara 

CDMA. 

 

5. 2 Saran- saran 

 Penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan 

suatu pertimbangan dan dapat diambil mamfaatnya bagi PT. Telkom Kandatel 

Bandung, sebagai bahan masukan antara lain : 

1. PT. Telkom Kandatel Bandung harus bisa memperbaiki sinyal-sinyal yang 

kurang baik, sebisa mungkin sampai 100 persen, sehingga PT. Telkom dapat 

mempertahankan pelanggan-pelanggan serta dapat menjadi “Market Leader” 

di dunia telekomunikasi terutama telekomunikasi yang berbasis CDMA.. 

2. TelkomFlexi mempunyai kelebihan dari para pesaing antara lain ialah nama 

yang sudah dikenal, jaringan yang luas, system pemasaran yang kuat, murah, 

cepat, juga tidak lagi membangun jaringan kabel secara massal. Akan tetapi, 

seharusnya PT. Telkom Kandatel Bandung harus mempunyai nilai lebih dari 

produk yang sudah ada dan dari pesaing, sehingga produk TelkomFlexi 

ditakuti oleh para pesaingnya. 



3. Dalam layanan Flexi sampai sekarang ini dapat diperoleh lebih dari 191 kota, 

seharusnya Flexi dapat memberikan layanan Flexi ke kota-kota yang belum 

dapat layanan sebelum kota lain diisi oleh pesaing serta PT. Telkom sangat 

potensial menjaring para pelanggan baru di kota-kota yang belum dapat 

layanan Flexi. 

4. Didalam memasarkan produk PT. Telkom Kandatel Bandung harus lebih 

greget dalam mem-promosikan TelkomFlexi, sehingga dapat diterima 

konsumen serta dalam pengembangan produknya PT. Telkom Kandatel 

Bandung harus mengembangkan kreativitas yang tinggi dan inovasi. 

  


