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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1.Simpulan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

• Digital Serviceyang diketahui oleh target pasar Telkomsel Loop terdiri 

dari NSP 1212, LangitMusik, Telkom Store, UPoint, Video 500 

Telkomsel, Elektronik Kado, dan Pojok Aplikasi. Digital Serviceyang 

diketahui oleh target pasar Telkomsel Loop terdiri dari Telkomsel 

Moovigo dan #Jajan Online. 

• Kebanyakan dari responden yang mengetahui Telkomsel Digital Service 

tidak menjawab atau memberi respon mengenai kesannya terhadap Digital 

Service tetapi kebanyakan dari sisanya memberi respon atau kesan yang 

positif. 

• Aplikasi smartphone yang paling sering digunakan target pasar Telkomsel 

Loop adalah Line. 

• Alasan target pasar Telkomsel Loop memililih untuk lebih sering 

menggunakan suatu aplikasi daripada aplikasi lainnya dikarenakan orang 

terdekatnya menggunakan Line; dan merasa Line lebih baik daripada 

aplikasi lainnya.  

 

4.2.Saran. 

Berikut beberapa saran untuk beberapa pihak yang terlibat selama Praktik Kerja 

Lapangan : 

4.2.1. Saran bagi perusahaan. 

 Sebaiknya perusahaan Telkomsel melakukan promosi Digital Service 

melalui Line dengan cara menambahkan pilihan film di Telkomsel 

Moovigo dengan menyediakan film-film yang susah ditemui di Indonesia 
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seperti film Live Action dari Jepang. Banyaknya pembajakan film di 

Indonesia melalui internet membuat pihak Jepang memblokir situs-situs 

yang menyediakan film Jepang secara illegal. Jepang tidak hanya 

memblokir website atau blog tetapi beberapa video di Youtube pun juga 

terkena blokir. Tentunya Telkomsel dapat bekerja sama dengan Jepang 

sehingga para pelanggan Telkomsel dapat menonton film Live Action 

Jepang secara legal. Dan mempromosikannya melalui Line. Hal ini akan 

memberikan sebuah diferensiasi yang hanya dimiliki oleh Telkomsel 

Moovigo. 

 Sebaiknya perusahaan Telkomsel melakukan promosi Digital Service 

melalui Line dengan cara mengupload beberapa trailer film Moovigo di 

TimelineLine dengan keterangan yang menjelaskan bahwa film tersebut 

hanya dapat dilihat atau diakses di Telkomsel Moovigo. Sehingga akan 

lebih banyak orang terutama target pasar Telkomsel Loop yang penasaran 

dengan Telkomsel Moovigo. 

 Sebaiknya perusahaan Telkomsel melakukan promosi Digital Service 

melalui Line dengan cara meningkatkan layanan Telkomsel Moovigo 

sehingga dapat diakses dengan berbagai macam OS. Sehingga akan lebih 

banyak orang yang dapat menggunakan Telkomsel Moovigo. 

 Sebaiknya perusahaan Telkomsel melakukan promosi Digital Service 

melalui Line dengan cara membuat beberapa pihak berpengaruh seperti 

admin dari akun Line yang memiliki banyak followers untuk 

mempromosikan kelebihan dan kesan mereka terhadap Digital Service 

terutama Telkomsel Moovigo dan #Jajan Online. Sehingga akan lebih 

banyak orang terutama target pasar Telkomsel Loop yang mengetahui dan 

mungkin akan merasa tertarik dengan Digital Service terutama Telkomsel 

Moovigo dan #Jajan Online. 

 Sebaiknya perusahaan Telkomsel meningkatkan layanan Telkomsel 

GraPARI seperti dengan menambah jumlah pegawai yang melayani 

pelanggan Telkomsel di GraPARI sehingga pelanggan Telkomsel tidak 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PEMASARAN DIGITAL SERVICE ...
NATALIA LEONITA MEYLIANA 

HARIJANTO



49 

perlu mengantri lama di GraPARI. Lamanya antrian di GraPARI membuat 

pelanggan merasa malas pergi ke GraPARI. 

 Sebaiknya perusahaan Telkomsel meningkatkan layanannya dengan 

mempermudah akses pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai 

pulsa, masa aktif kartu perdana, jumlah kuota internet, dan lain-lain. Saat 

ini untuk mencari tahu info soal masa aktif dan kuota internet saja 

memerlukan dua kali akses. Hal ini justru mempersulit konsumen dalam 

menggunakan jasa Telkomsel. 

 Sebaiknya perusahaan Telkomsel memperluas ditribusi kartu perdana 

Telkomsel Loop sehingga orang-orang tidak perlu ke GraPARI hanya 

untuk membeli kartu perdana Telkomsel Loop. Hal ini tentunya akan 

mempermudah konsumen terutama Telkomsel dalam mengurangi jumlah 

antrian di GraPARI. 

 Sebaiknya perusahaan Telkomselmelakukan promosi dengan melakukan 

kerja sama dengan beberapa artis YouTube seperti LASTDAY Production. 

Telkomsel bisa melakukan kerja sama dengan LASTDAY Production untuk 

membuat video yang memperlihatkan kelebihan Digital Serviceseperti 

yang dilakukan LASTDAY Production yang bekerja sama dengan OLX. 

Hal ini dilakukan karena di jaman sekarang banyak orang Indonesia yang 

sering menghabiskan waktu dengan melihat YouTube.  

4.2.2. Saran bagi universitas. 

 Sebaiknya Universitas Airlangga melakukan kerja sama dengan beberapa 

perusahaan sehingga mempermudah mahasiswanya untuk memperoleh 

tempat saat Praktik Kerja Lapangan. 

 Sebaiknya Universitas Airlangga melakukan kerja sama dengan beberapa 

perusahaan  dalam membuat program untuk Praktik Kerja Lapangan 

sehingga setiap mahasiswa Universitas Airlangga bisa betul-betul 

memperoleh pengalaman yang bermanfaat saat Praktik Kerja Lapangan. 
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