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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kepuasan 

pelanggan IndiHome, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik pelanggan Indihome di Pleburan, Semarang merupakan 

pelanggan yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan telah berlangganan 

selama >6-12 bulan, sedangkan narasumber perempuan yang terbanyak 

adalah yang telah berlangganan lebih dari satu tahun dan memiliki tingkat 

pendidikan sarjana. 

2. Variabel atribut produk secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa IndiHome 

memberikan layanan pelengkap yang dianggap cukup menarik sebagai 

komplemen layanan IndiHome, walaupun layanan pelengkap ini dirasakan 

masih kurang memberikan hiburan kepada pelanggan. Adanya jaminan 

perbaikan kerusakan maksimal 24 jam bagi pelanggan yang mengalami 

kerusakan membuat pelanggan menjadi lebih percaya akan kemampuan 

PT. Telkom dalam memberikan pelayanan internet yang baik. 

3. Variabel kualitas pelayanan secara positif dan signifikan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan 

kualitas pelayanan, karyawan PT. Telkom Akses, Semarang selalu 

memberikan layanan selama 24 jam melalui 147 dan twitter untuk 

melayani complain pelanggan IndiHome secara akurat sehingga dapat 

dengan cepat menanggapi komplain pelanggan, hal ini akan menimbulkan 

kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan. 
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4. Secara bersama-sama, atribut produk dan kualitas pelayanan secara 

bersama-sama mempengaruhi kepuasan pelanggan IndiHome. Atribut 

produk dan kualitas pelayanan mampu saling mendukung dalam 

meningkatkan kepuasan pelanggan, karena dengan produk pelengkap yang 

baik, ditambah dengan kompetensi karyawan Indihome yang prima, 

kepuasan pelanggan IndiHome akan meningkat 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti sebagai berikut: 

1. IndiHome sebaiknya dapat meningkatkan layanan pelengkapnya seperti 

penambahan film box office terbaru pada aplikasi HOOQ dan IFlix, karena 

saat ini film yang ada pada aplikasi tambahan tersebut hanyalah film lama 

saja. 

2. Karyawan PT. Telkom Akses walaupun dianggap sopan, namun sebaiknya 

karyawan dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap kesusahan 

pelanggan seperti selalu memberikan informasi yang lengkap dan jelas 

kepada pelanggan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang 

maksimal. 
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