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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melalui proses pengumpulan data, olah data, dan interpretasi, hasil

penelitian ini dapat disimpulkan menjadi sebagai berikut.

1. Kualitas pelayanan yang sudah dilakukan oleh Telkom Indihome

sudah dalam kategori baik. Pernyataan “Karyawan tanggap dalam

menjelaskan produk” memiliki skor tertinggi dengan rata-rata sebesar

4.25 dan dikategorikan sangat baik. Sementara pernyataan “Tingkat

kelengkapan fasilitas di Plasa Telkom baik” memiliki penilaian

terendah dengan rata-rata sebesar 3.34. Walaupun begitu, indikator

tersebut masih dalam kategori baik.

2. Kualitas produk yang sudah dilakukan oleh Telkom Indihome sudah

dalam kategori baik. Pernyataan “Indihome memiliki fitur yang

lengkap” memiliki skor tertinggi dengan rata-rata sebesar 4.01 dan

dikategorikan baik. Sementara pernyataan “Decoder dan modem

internet tidak gampang rusak” memiliki penilaian terendah dengan

rata-rata sebesar 3.61. Walaupun begitu, indikator tersebut masih

dalam kategori baik.

3. Kepuasan pelanggan yang sudah dilakukan oleh Telkom Indihome

sudah dalam kategori baik. Pernyataan “Kepuasan karyawan memiliki

kejujuran dalam menangani proses pembayaran” memiliki skor

tertinggi dengan rata-rata sebesar 4.02 dan dikategorikan baik.

Sementara pernyataan “Kepuasan layanan yang diberikan oleh

PT.Telkom sesuai dengan yang dijanjikan” memiliki penilaian

terendah dengan rata-rata sebesar 3.23. Indikator tersebut

dikategorikan cukup baik.

4. Kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap

kepuasan pelanggan dengan koefisien determinasi sebesar 46.64% dan
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sisanya sebesar 53,36% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diteliti.

5. Kualitas produk berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap

kepuasan pelanggan dengan koefisien determinasi sebesar 17.55% dan

sisanya sebesar 45,82% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diteliti.

6. Kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh secara simultan

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan koefisien

determinasi sebesar 37.1% dan sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi

oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran yang dapat

dikemukakan antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada variabel kualitas

pelayanan yang terletak pada indikator bukti fisik mendapat skor terendah

,oleh karena itu PT. Telkom disarankan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan terutama pada tingkat kelengkapan fasilitas di Plasa Telkom,

dengan cara melengkapi ruang tunggu dengan berbagai macam hiburan

seperti Wifi, TV, dan majalah atau koran terbaru. dengan disertai fasilitas

hiburan diruang tunggu yang lengkap akan menambah kenyamanan

pelanggan dalam menunggu.

2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada variabel kualitas

produk yang terletak pada indikator desain mendapat skor terendah ,oleh

karena itu PT. Telkom disarankan untuk meningkatkan kualitas produk

terutama pada decoder dan modem internet, dengan begitu PT. Telkom

harus menjaga bahan yang berkualitas untuk pembuatan decoder agar

pelanggan puas karena decoder nya tidak gampang rusak.

3. Telkom Indihome sebaiknya dapat memberikan pelayanan sesuai dengan

janjinya karena hal ini akan memberikan kekecewaan pada konsumen jika

janji tersebut tidak terealisasi. Dengan demikian perusahaan perlu
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memberikan penjelasan sesuai dengan kemampuan dan layanan yang

diberikan pada saat konsumen melakukan pendaftaran.

4. Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian dengan  mengkaji variabel

lain selain kualitas pelayanan dan kualitas produk sehingga akan diketahui

faktor lainnya yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.


