
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan pengolahan data yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Plasa Telkom Lembong Divre III Bandung menggunakan model antrian

Multiple Channel Query System (M/M/S) atau model antrian jalur

berganda, yang artinya terdapat lebih dari satu Customer Service

Representative hanya satu tahap pelayanan (phase). Adapun jumlah

fasilitas pelayanan, berkenaan dengan jumlah Customer Service

Representative, yang disediakan oleh PT. Telkom yaitu sebanyak 6 orang

dimana para pelanggan yang akan mendapatkan proses pelayanan harus

menunggu di dalam jalur antrian sebelum dilayani. Pada tingkat

kedatangan pelanggan, diasumsikan mengikuti distribusi poisson, yaitu

kedatangan pelanggan lain juga waktunya tidak dapat ditentukan (tidak

terbatas), sedangkan waktu pelayanan Customer Service Representative

untuk melayani pelanggan rata-rata membutuhkan waktu 15 menit untuk

setiap pelanggan. Setelah dilakukan analisis mengenai kinerja sistem

antrian, maka dapat diketahui pada minggu kedua pengamatan

penumpukkan pelanggan tertinggi terjadi pada jam 10.00-11.00 hari Senin

hingga Jumat, yang dapat dilihat dari jumlah rata-rata pelanggan dalam

sistem (Ls) 16 orang, waktu rata-rata seorang pelanggan sedang dilayani

dalam sistem (Ws) 43,66 menit, jumlah rata-rata pelanggan menunggu

dalam antrian (Lq) 11 orang, dan waktu rata-rata seorang pelanggan

menunggu dalam antrian (Wq) 28,66 menit. Sedangkan pada minggu

ketiga penumpukkan pelanggan tertinggi terjadi pada jam 09.00-10.00 hari

Senin hingga Jumat, yang dapat dilihat dari jumlah rata-rata pelanggan

dalam sistem (Ls) 12 orang, waktu rata-rata seorang pelanggan sedang

dilayani dalam sistem (Ws) 33,41 menit, jumlah pelanggan yang



menunggu dalam antrian (Lq) 6 orang, dan waktu rata-rata seorang

pelanggan menunggu dalam antrian (Wq) 18,14 menit.

b. Jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dan waktu rata-rata yang

dihabiskan pelanggan dalam antrian sebelum ada perbaikan pada

pengamatan minggu kedua yaitu 11 orang dan 28,66 menit, sedangkan

pada pengamatan minggu ketiga yaitu 6 orang dan 18,14 menit. Namun

setelah dilakukan perbaikan, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu

dan waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian pada minggu

kedua menjadi 3 orang (berkurang 8 orang) dan 8,85 menit (berkurang

69%), sedangkan pada pengamatan minggu ketiga menjadi 2 orang

(berkurang 4 orang) dan 6,97 menit (berkurang 62%).

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja Customer Service Representative di Plasa

Telkom Lembong Divre III Bandung, sebaiknya perlu dilakukan:

a. Formulir yang dipergunakan oleh Customer Service Representative untuk

melayani pelanggan diletakkan di masing-masing meja Customer Service

Representative.

b. Melakukan himbauan kepada pelanggan agar membawa kelengkapan

persyaratan untuk dapat melakukan transaksi dengan Customer Service

Representative sehingga dapat meningkatkan kecepatan pelayanan

terhadap pelanggan.

c. Spesialisasi tugas masing-masing Customer Service Representative.

Transaksi yang paling banyak dilakukan oleh pelanggan adalah transaksi

mengenai komplain, klaim tagihan, dan gangguan. Sehingga, seharusnya

lebih banyak Customer Service Representative yang melayani pada jenis

transaksi ini.

d. Pada jam istirahat yaitu 11.00-14.00 rata-rata Customer Service

Representative yang bisa melayani pelanggan sebanyak 3 orang. Oleh

karena itu, sebaiknya perlu mengurangi waktu istirahat dan menghimbau



Customer Service Representative agar lebih banyak yang aktif melayani

pelanggan meskipun pada jam istirahat.


