BABVI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan

Berdasarkan basil analisis yang telah dilakukanpenelitian ini dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Flexiphone secara keseluruban menunjukkan bahwa konsurnen sudah merasa puas
terhadapflexiphone dengan tingkat kesesuaian rata-rata sebesar 89,60%

2.

Atribut-atribut yang membedakan antara responden puas dengan tidak puas yaitu
Kemampuan sinyal , Ruang kantor layanan bersih , lurnlah kantor layanan
memadai
Dari 3 atribut diatas, atribut yang paling membedakan adalah atribut jurnlah
kantor layanan memadai dan atribut pembeda yang terkecil adalah kemampuan
sinyal

3. Responden laki-Iaki yang menyatakan tidak puas sebanyak 47 orang, sedangkan
responden wanita sebanyak 22 orang. Respondenlaki-Iaki yang menyatakan puas
sebanyak 27 orang, sedangkan responden wanita sebanyak 22 orang.
3.

Hasil analisis deskripsi dengan menggunakan diagram kartesius, elemen kualitas
yang periu diperbaiki yaitu kemampuan sinyal , kejemihan suara saat menerima
telpon , kejernihan suara saat menelpon , jangkauan luas, pihak operator tanggap
menyelesaikan masalah , kepedulian operator dalam memberikan informasi ,
dapat kirim dan menerima SMS .
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6.2. Saran
Dengan adanya analisa diagram kartesius maka sebaiknya pihak telkom
melakukan perbaikan pada elemen kemampuan sinyal bagus, kejernihan suara saat
menerirna telpon bagus, kejernihan suara saat menelpon bagus, jangkauan luas, pihak
operator tanggap menyelesaikan masalah , kepedulian operator dalam memberikan
informasi baik , dapat kirim dan menerirna SMS .Atribut-atribut tersebut perlu
diperhatikan karena harapan konsumen tinggi sedangkan kualitas aktual yang didapat
rendah.
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