
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan mengenai 

pelaksanaan pelayanaan pelanggan terhadap penyediaan perangkat SPEEDY pada PT. 

Telkom, Tbk di Bandung, maka ditarik simpulan dan saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan serta dapat bermanfaat bagi perusahaan 

 

5. 1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah di lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Pelaksanaan pelayaan pelanggan terhadap penyediaan perangkat SPEEDY di PT. 

Telkom, Tbk di Bandung adalah Pembangunaan Infrastruktur jaringan Speedy yang 

memanfaatkan jalur telpon rumah yang sudah ada hanya saja tinggal menambahkan 

jaringan sambungan kabel tembaga pada jalur telpon tersebut.yang dipisahkan 

dengan spliter untuk memisahkan sinyal suara telpon dan sinyal data internet.maka 

dalam kabel yang sama dapat terjadi dua koneksi sekaligus. Mitra vendor yang 

ditunjuk dalam pengerjaan proyek ini adalah Huawei dan ZTE dengan kontrak 

sampai dengan tahun 2008.  

2.   Tujuan pelaksanaan pelayanan pelanggan terhadap Penyediaan Perangkat SPEEDY 

pada PT. Telkom, Tbk di Bandung adalah mengingat Speedy merupakan salah satu 

produk unggulan dari PT. Telkom, Tbk dan bisa dikatakan masa depan PT. Telkom, 

Tbk tergantung salah satunya dari kesuksesan penjualan Speedy  maka dalam 

melaksanakan pelayanannya terhadap penyediaan perangkat Speedy di PT. Telkom, 

bertujuaan agar produk unggulannya Speedy yang dihasilkannya dapat unggul dan 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan akses Internet cepat 

dibandingkan dengan akses internet yang ada diantara pesainya sekarang antara lain 

Indosat yang akan membangun Wireless DSL dan XL yang akan membangun 

konsep PicoCell WIFI Broadband 3G. 

3.   Proses pelaksanaan pelayanan produk Speedy terhadap pelanggan yang 

dilaksanakan oleh PT. Telkom, Tbk di Bandung antara lain adalah: 



 

1. Pelaksanaan pelayaan  untuk pemesanan produk Speedy 

Biasanya pelaksanaan pelayaan untuk pemesanan produk speedy ditujukan 

kepada pelanggan baru yang akan di berikan pilihan paket speedy dan syarat 

serta ketentuannya. 

2. Pelakasnaan pelayaan service maitence produk Speedy 

Biasanya pelaksanaan pelayaan service maintence produk speedy ditujukan 

kepada pelanggan lama atau yang sudah menggunakan speedy. 

4.  Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan terhadap 

Penyediaan Perangkat SPEEDY pada PT. Telkom, Tbk  

1.  Masalah pembenahan infrastruktur 

2. Masalah standarisasi modem 

3.   Masalah pemerataan Speedy pada daerah tertentu 

4.   Masalah Tarif Abodemen  

5. Solusi masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan terhadap 

Penyediaan Perangkat SPEEDY pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. di 

Bandung adalah  

1. Memperbaiki  pembenahan infrastruktur sesuai kebutuhan 

2. Menetapkan standarisasi modem dan diberikan secara paket 

3. Penambahan Infrastruktur pada daerah-daerah tertentu 

4. Penyesuaiaan tarif Abodemen yang tisak akan memberatkan kepada pelanggan. 

 

5. 2 Saran-Saran 

Saran yang akan di sampaikan untuk dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan serta bermanfaat bagi PT. Telkom, Tbk di Bandung dalam memberikan 

pelayanannya, sehingga pelayanan yang mereka berikan dapat memberikan kepuasan 

bagi pelanggannya. 

adalah : 

1. Dalam pembanguanan Infrastruktur jaringan Speedy sebaiknya PT. Telkom, Tbk 

dapat membangun pemerataan jaringan speedy di daerah-daerah tertentu, jadi 

tidak hanya di kota-kota besar akses internet speedy bisa dinikmati, akan tetapi 

juga diseluruh daerah yang ada di indonesia speedy dapat diakses dengan stabil. 



 

2. Dalam pelaksanaan penyedian perangkat speedy sebainya PT. Telkom dapat 

merubah sistem atau menciptakan inovasi mengenain pembangunan penyediaan 

perangkat speedy yang tidak berdasrkan kepada jaringan telpon. Dengan kata lain 

konsumen yang tidak mempunyai pesawat telpon dapat menggunakan akses 

internet speedy.  

3. Dari faktor ekonomi, perusahaan harus segera mensiasati dengan melakukan 

perubahan terhadap harga-harga produk paket Speedy  yang ditawarkan yaitu 

memberikan harga-harga yang mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan. 

4. Untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan, perusahaan harus segera 

melakukan tranning terhadap para karyawan terutama karyawan mempunyai 

dedikasi yang tinggi dalam memajukan perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


