
43 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan tabulasi data dari survei kuisioner internet 

produk indihome PT. Telekomunikasi Indonesi Tbk. terdapat beberapa kesimpulan 

yang dapat diambil, yaitu: 

• Berdasarkan 5 variabel (tangible, reability, responsiveness, assurance, 

empathy) yang menjadi dasar pengukuran tingkat kualitas layanan internet 

produk indihome PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Area Surabaya dapat 

disimpulkan bahwa konsumen sudah puas dengan kualitas layanan yang 

diberikan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Area Surabaya. 

1. Tangible (Bukti Fisik) 

Bukti fisik dari layanan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dapat 

dikatakan baik  dan sudah memenuhi kepuasan pelanggan. Kesimpulan 

tersebut diambil dari hasil data kuisioner yang sudah diolah. Terbukti dari 

kebersihan dan kenyamanan ruang layanan PT. Telekomunikasi Indonesia, 

kesopanan pegawai Telkom dalam bepenampilan, dan sarana dan 

prasarana yang memadai. 

2. Reability (Keandalan) 

Keandalan atau kepercayaan konsumen terhadap internet produk Indihome 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. di area Surabaya sudah baik. Hal ini 

terbukti dari survei kualitas layanan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

dalam melayani dan memberikan layanan yang konsisten dari waktu ke 

waktu serta kesesuaian pelayanan  yang telah dijanjikan oleh perusahaan 

terhadap konsumen dan kesesuaian jenis layanan perusahaan dalam 

menawarkan produk dan jasa yang telah digunakan konsumen 
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3. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Berdasarkan hasil tabulasi data yang sudah diolah menggunakan kuisioner 

dapat disimpulkan bahwa daya tanggap yang diberikan oleh PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. kepada konsumen sudah baik. Hal ini 

terbukti dengan tanggapnya pegawai Telkom dalam membantu konsumen. 

Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. selalu sigap dalam 

menghadapi setiap keluhan dari konsumen, mudahnya akses konsumen 

untuk melaporkan masalah pada produk yang konsumen gunakan ke 

perusahaan dan mudahnya konsumen untuk meminta pemasangan produk 

baru. 

4. Assurance (Jaminan) 

Jaminan yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia sudah sangat 

baik. Hal ini terbukti dari hasil tabulasi data yang di ambil melalui 

kuisioner yang telah di sebar kepada 100 responden. PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. memberikan jaminan ketepatan pegawai Telkom dalam 

pemasangan produk dan jasa internet Indihome, selain itu konsumen 

terjamin keamanannya karena semua pegawai Telkom menggunakan 

seragam perusahaan sebagai identitas pegawai tersebut dan untuk menjaga 

reputasi bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

5. Empathy (Empati) 

Berdasarkan hasil tabulasi data yang sudah di olah menggunakan kuisioner 

dapat disimpulkan bahwa konsumen sudah sangat puas dengan pelayanan 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dalam dimensi empathy (empati). 

Terbukti dari hasil tabulasi data bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia 

memberikan perhatian khusus bagi konsumennya terhadap masalah 

apapun dan keramahan pegawai Telkom dalam melayani keluhan 

konsumen. 
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4.2 Saran 

Adapun saran yang bisa diambil dari survei kualitas layanan internet 

produk indihome PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. terhadap konsumen guna 

memperbaiki dan menyempurnakan kualitas layanan dan kinerja PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. antara lain : 

1. Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. perlu dalam meningkatkan 

pelayanannya, dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

pelanggan internet indihome dalam semua aspek yaitu: tangible, reability, 

responsiveness, assurance, dan empathy. Agar pelanggan merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

2.  A. Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. harus lebih 

memperhatikan keluhan konsumen secara khusus, tidak hanya 

mendengarkan keluhan konsumen, tapi harus menanggapi dan 

memperbaiki secara sigap dan tanggap. 

B. Memaksimalkan penggunaan  aplikasi “myIndihome” sebagai pintu 

tambahan keluhan pelanggan selain telpon customer care (147).  

3. A. PT. Telekomunikasi Indonesia harus memperbaiki dan meningkatkan   

layanan internet indihome agar bisa lebih stabil. 

B. PT. Telekomunikasi Indonesia   perlu memperluas bandwith  agar semua 

orang dapat membeli paket layanan internet yang disediakan oleh Telkom. 

C. PT. Telekomunikasi perlu memperbanyak pilihan paket data dengan 

memberikan range harga paket agar pelanggan mempunyai pilihan sesuai 

dengan kemampuan pelanggan.  
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