
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan pada

bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk dapat

melakukan perbaikan kualitas pelayanan pada PT. Hutchison 3 Indonesia (H3I).

1. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, ternyata masih

terdapat kepentingan atau harapan pelanggan yang belum dapat terpenuhi

oleh pihak PT. Hutchison 3 Indonesia (H3I), hal tersebut dapat kita ketahui

dari nilai :

a. Switcher Buyer dengan nilai rata-rata sebesar 2,98 dengan skala (2,60 –

3,39) atau sekitar 22%, hal ini dinilai kurang baik karena sewaktu-waktu

konsumen akan mengalihkan pembeliannya atau berpindah merek lain.

b. Habitual buyer Rata-rata yang diperoleh sebesar 3,45 (rentang skala 3,40 -

4,19), atau sekitar 55,88% yang membeli berdasarkan kebiasaan.

c. Satisfied buyer nilai rata-ratanya sebesar 3,78 (rentang skala 3,40 – 4,19).

Atau sekitar 73,52% responden yang menyatakan puas ini menyatakan

bahwa kebutuhan mereka telah terpenuhi

d. Liking The Brand dengan nilai rata-rata sebesar 3,97 (skala interval 3,40 –

4,19). Jumlah responden secara keseluruhan yang berjumlah 57 orang atau

sekitar 83,82% menyukai merek 3.

e. Committed buyer dengan nilai rata-rata sebesar 3,91 (skala interval 3,40 –

4,19). Atau sekitar 77,94% responden yang benar-benar suka melakukan

kegiatan promosi merek 3.

f. Matriks Perpindahan merek didapat bahwa sebanyak 41,17 persen

responden melakukan perpindahan merek, dan dari 68 responden beralih

untuk menggunakan Telkomsel sebanyak 15 orang. Indosat 3 orang, XL 8

Orang, serta berpindah ke AXIS sebanyak 2 Orang, dan responden yang

tetap memilih kartu 3 sebanyak 40 orang. Adapun hasil Probability rate

adalah 53,063%.
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Dilihat dari hasil analisis tingkat loyalitas, dan matriks perpindahan merek,

dapat disimpulkan bahwa konsumen puas dan loyal terhadap produk kartu 3.

2. Adapun hal-hal atau atribut yang perlu dilakukan perbaikan pada perhitungan

tingkat kesesuaian dengan kepentingan pelanggan dapat yang dilihat dengan

jelas dari diagram kartesius, dimana terdapat 5 atribut yang perlu secepatnya

dilakukan perbaikan. Jika dilihat dari pembagian pada kuadran dalam

diagram kartesius 5 atribut yang perlu dilakukan perbaikan adalah :

Tabel 6.1 Diagram Kartesius pada Kuadran A

Atribut Pernyataan

4 3 (three) memiliki jaringan sinyal dengan jangkauan wilayah yang luas
di seluruh Indonesia.

5 3 (three) mampu memberikan layanan tambahan seperti penggantian
SIM Card yang rusak dan Customer Care dengan cepat.

8 Iklan produk 3 (three) sudah  memberikan informasi yang lengkap
tentang fitur-fitur 3 (three).

17 Saya berminat untuk terus membeli produk-produk dari 3 (three).

19 Saya akan merekomendasikan kepada teman-teman saya untuk
menggunakan produk 3 (three).

Sumber : Pengolahan data 2014

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai

brikut :

1. Dari hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi

terhadap faktor-faktor atau atribut yang harus dilakukan perbaikan bagi pihak

PT. Hutchison 3 Indonesia (H3I) dalam upaya melakukan peningkatan

kualitas pelayanan terhadap pelanggan- pelanggan kartu 3.

2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan hendaknya PT. Hutchison 3

Indonesia (H3I) memahami terlebih dahulu hal-hal apa saja yang akan

diperbaiki dan mengetahui atribut mana yang dirasa perlu secepatnya

dilakukan perbaikan agar tidak terjadi kesalahan perbaikan yang mungkin

dapat memimbulkan keluhan-keluhan baru. Sehingga PT. Hutchison 3

Indonesia (H3I) akan dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitornya.


