
ABSTRAK 

Hubungan Promo “Speedy New Experience” Terhadap Keputusan 

Berlangganan Speedy di Kota Cilegon 

 

 

 Topik pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah 

tentang “Hubungan Promo “Speedy New Experience” Terhadap Keputusan 

Berlangganan Speedy di Kota Cilegon”.Variabel dalam penelitian ini yaitu 

Promo “Speedy New Experience” (variabel X), serta Keputusan Berlangganan 

Speedy (variabel Y). Speedy adalah produk Layanan internet access end-to-

end dari PT. TELKOM dengan basis teknologi Asymetric Digital Subscriber 

Line (ADSL), yang dapat menyalurkan data dan suara secara simultan melalui 

satu saluran telepon biasa dengan kecepatan yang dijaminkan sesuai dengan 

paket layanan yang diluncurkan dari modem sampai BRAS (Broadband 

Remote Access Server). Di era perinternetan saat ini dibutuhkan sebuah 

layanan internet yang handal. Kita tahu bahwa dengan adanya internet maka 

semuanya terasa tidak terbatas antara ruang dan waktu. Semua dimensi 

terlampaui oleh media internet.  

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah kuisioner dengan teknik pengukuran nonprobability sampling 

(sampling nonpeluang). ). Dalam penelitian ini teknik statistik untuk analisis 

data menggunakan statistik parametrik dan Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis nilai jenjang, garis kontinum, analisis korelasi 

dan koefisien determinasi/Rank Spearmen (R Square). 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H1 diterima. Yang 

artinya bahwa Program Promo ” Speedy New Experience” Telkom Speedy 

berhubungan terhadap Keputusan Berlangganan Konsumen akan produk 

Speedy di Kota Cilegon terbukti dapat di terima dan signifikan. 

Tanggapan konsumen atas program Promo dari ketiga indikator 

(sarana distribsui, lama promosi, jenis insentif) hasilnya masuk dalam kategori 



baik. Sedangkan dari nilai keputusan berlangganan konsumen pada Speedy 

yang mengacu pada ketiga dimensi (kognitif, konatif, afektif) hasilnya 

termasuk dalam kategori baik. Serta besarnya nilai hubungan dari Program 

Promo tersebut terhadap Keputusan Berlangganan Konsumen di Kota Cilegon 

adalah sebesar 40,4%. Adapun sisanya 59,6% (100% - 40,4%) adalah dari 

faktor lain. 

 

Kata Kunci : Promosi, keputusan Berlangganan, Speedy, Produk Layanan 

Internet, dan era perinternetan.  
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