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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan terhadap produk Indihome (Inodenia Digital 

Home) yang meniliti tentang kualitas produk Indihome dan klasifikasi produk 

Indihome pada PT. Telkom Indonesia, Tbk, cabang Pekanbaru. 

Berdasarkan penelitian dan pemabahsan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut yaitu : 

1. Kualitas produk Indihome pada PT. Telkom Indonesia, Tbk, cabang 

Pekanbaru secara keseluruhan sudah baik dimata konsumen. Meski 

demikian perlu dicermati mengenai kestabilan kondisi jaringan, perlu 

adanya inovasi lagi untuk menambahkan kelebihan-kelebihan yang akan 

bisa dinikmati oleh konsumen. 

2. Citra merek, merupakan variable yang berpengaruh terhadap persepsi 

konsumen untuk membeli produk. Semakin konsumen mempersepsikan 

yang positif semakin meningkatkannya penjualan. Salah satu cara 

menigkatkan citra merek ditinjau dari keunggulan-keunggulan dan 

kelebihan dari baiknya kaulitas produk tersebut dan perlu memperbaiki 

kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

3. Meningkatkan segala hal yang bertujuan untuk lebih mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas produk dan kualitas layanan, kualitas karyawan 

untuk membangun PT. Telkom Indonesia, Tbk, cabang Pekanbaru. 
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4. Segmen pasar dari produk Indihome mencakup seluruh lapisan masyarakat, 

mulai dari kalangan atas sampai dengan kalangan bawah. 

5. Kondisi jaringan yang tidak terpengaruh terhadap perubahan cuaca sangat 

bagus. 

 

4.2 Saran 

 Mengacu pada kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut yaitu : 

1. sistem jaringan sangat penting untuk membantu masyarakat dalam 

melakukan efisiensi dan efektifitas kerja yang lebih baik serta memberikan 

kepuasan pelanggan agar meiliki  akses internet yang lebih cepat. 

2. Pentingnya  jaringan  Indihome terasa dengan semakin maraknya 

pengguna laptop/gadget yang berbasis android yang mengutamakan 

portabilitas dalam mengakses internet. 

3. Menambah fitur atau spesifikasi pada produk tersebut bukan hanya 

internet tetapi ditambah dengan aplikasi yang lebih canggih seperti 

android sehingga konsumen lebih mendapatkan program-program yang 

lebih banyak, luas dan hiburan seperti permainan  atau  game, aplikasi  

jejaring sosial dan sebagainya. 

4. Perusahaan harus lebih meningkatkan keamanan pasword wifi dari 

Indihome, karena ada salah satu pelanggan yang mengeluh mengenai 

kemanan pasword. Untuk kedepannya perusahaan harus memberikan 
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tingkat kemanan paswaord yang lebih untuk menjaga loyalitas pelanggan 

terhadap produk. 

5. Perusahaan harus lebih meningkatkan layanan konsumennya, salah 

satunya koordinasi antar operator. 
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