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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan analisis yang 

telah   dibuat  dari  tujuan  dan  hipotesis  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan  

beberapa  kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Kualitas Produk secara keseluruhan memiliki nilai mean 

3,4825 yang berarti nilai tersebut mendekati dan masuk dalam kategori 

nilai 3 “Biasa Saja”. Maka nilai ini pun menunjukan bahwa responden 

memiliki sikap yang biasa saja pada Kualitas Produk  dari IndiHome. 

2. Variabel Komunikasi Pemasaran secara keseluruhan memiliki nilai 

mean 3,52917 yang berarti nilai tersebut mendekati dan masuk dalam 

kategori nilai 4 “Setuju”. Maka nilai ini pun menunjukan bahwa 

responden memiliki sikap yang setuju pada kegiatan Komunikasi 

Pemasaran IndiHome. 

3. Variabel Loyalitas Pelanggan secara keseluruhan memiliki nilai mean 

3,5450 yang berarti nilai tersebut mendekati dan masuk dalam kategori 

nilai 4 “Setuju”. Maka nilai ini pun menunjukan bahwa responden 

loyal terhadap produk IndiHome. 

4. Hubungan secara parsial antar variabel bersifat positif dan searah 

antara variabel Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan dan 

Komunikasi Pemasaran terhadap Loyalitas Pelanggan.  

5. Analisa hipotesis menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga 

terdapat Pengaruh antara Kualitas Produk dan Komunikasi Pemasaran 

Terhadap Loyalitas Pelanggan IndiHome 
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6. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Bab 1, pelanggan speedy tidak 

mau berpindah ke IndiHome dikarenakan kualitas produk IndiHome 

sesuai analisis deskriptif biasa saja dan komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh IndiHome juga biasa saja. 

 

5.2  Saran  

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis, penulis  

menyarankan  kepada  PT. TELKOM untuk melakukan hal sebagai berikut: 

1. Pada variabel Kualitas Produk indikator yang paling tinggi adalah 

pada kabel fiber optik IndiHome lebih baik dari pada speedy maka hal 

ini harus dipertahankan. Dan indikator yang paling rendah adalah 

kualitas produk IndiHome baik di bandingkan speedy maka hal ini 

harus ditingkatkan lebih baik lagi. 

2. Pada variabel Komunikasi Pemsaran indikator yang paling tinggi 

adalah pada pegawai IndiHome datang langsung untuk memperbaiki 

produk IndiHome yang bermasalah, maka hal ini harus dipertahankan. 

Sedangkan indikator yang paling rendah adalah Iklan yang dilakukan 

IndiHome menarik perhatian konsumen, maka hal ini perlu 

ditingkatkan leih baik lagi.  

3. Pada variabel Loyalitas Pelanggan indikator yang paling tinggi adalah 

konsumen ingin IndiHome terus berinovasi agar kualitas menjaadi 

yang terbaik maka hal ini perlu dipertahankan. Sedangkan indikator 

yang paling rendah adalah konsumen mau merekomendasikan 

IndiHome kepada orang lain, maka hal ini perlu ditingkatkan lebih 

baik lagi. 
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4. Berdasarkan fenomenan Bab 1 yang menjelaskan bahwa kualitas 

IndiHome biasa saja, oleh karena itu agar pelanggan Speedy mau 

berpindah ke IndiHome saran yang diberikan adalah tidak terdapat 

pembatasan kuota IndiHome. Kegiatan komunikasi pemasaran 

disarankan difokuskan kepada pelanggan yang belum upgrade ke 

IndiHome. Koordinasi komunikasi produk harus lebih jelas antara 

representatif marketing telkom dengan plaza telkom. 


