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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: 

1. Hasil pengelompokan diperoleh 2 kelompok mengenai pengguna warung 

internet Turbo.Net. 

2. Adapun karakteristik masing-masing kelompok yaitu:  

a) Kelompok 1 paling banyak pelanggan warnet dengan kategori umur 17- 

sampai 25 tahun sebesar 50%  dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 

86%  dan terbanyak berasal dari daerah Yogyakarta sebesar 61,76%  

dengan tingkat pendidikan SMA  sebesar 60,29%  dan pekerjaan  atau 

status pelajar dan mahasiswa masing-masing 30,88%. Untuk 

pengeluaran pada kelompok 1 perhari rata-rata sebesar Rp 31.000. 

Untuk alasan pelanggan warnet pada kelompok 1 menggunakan warnet 

karena kebutuhan informasi, tren masa kini, pendapat keluarga, 

menunjukan kesuksesan, meningkatkan status social, memainkan peran 

penting dalam keseharian, ingin mencoba, memiliki tempat yang 

menarik, fitur yang tersedia sesuai kebutuhan, memiliki kualitas yang 

baik dan tertarik mencoba. 

b) Kelompok yang ke 2 Pelanggan warnet TurboNet dengan kategori umur  

17 sampai 25 tahun mendominasi dengan maksimal sebesar  88% 

dengan jenis kelamin laki-laki pelanggan  sebanyak 96%, daerah asal 

luar yogya dengan tingkat pendidikan terakhir Yaitu SMA (sekolah 

menengah atas sebanyak 84% dan status pekerjaan paling banyak 

mahasiswa sebesar  64% dan rata pengeluaran perhari sebanyak Rp. 

46.800,-.Untuk alasan pelanggan warnet pada kelompok 2 

menggunakan warnet karena kebutuhan informasi, fitur yang tersedia 

sesuai kebutuhan dan memiliki kualitas yang baik.  
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3. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan beberapa 

saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi manajemen Turbo.Net berkaitan 

dengan variabel-variabel pengelompokan pengguna warnet Turbo. Net yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sebagai penyedia jasa untuk mengakses internet dari segi harga perlu 

mempertahankan harga yang terjangkau bagi kalangan menengah kebawah 

2. Sebagai penyedia jasa warnet perlu meningkatkan kualitas dari segi sarana 

dan prasarana yang menunjang perkembangan teknologi masa kini. 

3. Menyediakan fitur atau aplikasi  yang lebih lengkap untuk menunjang 

pelanggan khususnya yang berprofesi sebagai mahasiswa pelajar, seperti 

aplikasi sosial media dan sebagainya.  


