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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

1. Pelayanan pemasangan baru pada PT.PLN (Persero) UPJ Kopo Bandung 

dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu : 

1) Pelayanan pendaftaran 

2) Dokumen pendukung (syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelanggan)  

3) Pengiriman data permintaan penyambungan baru 

4) Perencanaan dan pelaksanaan survey 

5) Surat jawaban 

6) Perjanjian jual beli tenaga listrik 

7) Pemeriksaan instalasi pelanggan 

8) Pembayaran biaya  

9) Pelaksanaan penyambungan 

2.  Pelaksanaan pelayanan permintaan pemasangan baru dapat dilakukan dengan dua 

jenis yaitu : 

a. Sitem bukan paket adalah pelayanan permintaan tenaga listrik baru yang  

tidak termasuk pelayanan instalasi pelanggan ( harga Rp 1.800.000). 

b. Sistem paket yang dikenal dengan produk “menyala R.I 450 VA”, 

“menyala R.I 900 VA”. ( harga Rp 670.000 ) 

3.  Hasil Kuesioner Kepuasan Pelanggan Terhadap Pemasangan Baru pada   PT.PLN  

(Persero) UPJ Kopo Bandung. 

  Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pernyataan responden 

terhadap pelaksanaan pelayanan pelanggan pada PT.PLN (Persero) UPJ Kopo 
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Bandung dapat dikatakan  baik, karena rata-rata dari keseluruhan nilai pernyataan 

sebesar 40.6 artinya berada pada interval 31-40 yang berkategori baik. 

4. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Terhadap 

Pemasangan Baru pada PT.PLN (Persero) UPJ Kopo Bandung 

1.  Faktor manusia : 

a.  Kelalaian karyawan atau teknisi pemasangan baru dalam bekerja. 

b. Karyawan lamban karena kurang termotivasi karena pemberian kompensasi 

yang tidak sesuai dengan resiko pekerjaan.   

c. Supervisor pemasaran khususnya untuk pemasangan baru masih lalai dalam 

menjalankan tugas yaitu tidak rutin ikut terjun kelapangan memantau anak 

buah. 

2. Faktor Bahan Baku ( material ) 

Keterbatasan bahan baku sangat mempengaruhi terhadap unit 

pemasangan baru karena dapat mengakibatkan keterlambatan pengerjaan 

proyek sehingga berpengaruh terhadap jadwal yang telah ditentukan. 

3. Metode kerja 

Diadakannya kerja lembur dikarenakan penambahan pekerjaan (untuk 

bulan Desember) dengan tujuan mengejar target membuat karyawan menjadi 

kurang fit.Sebaliknya, target menjadi tidak tercapai dan pelayanan terhadap 

pelanggan kurang maskimal 
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 Saran 

Saran yang akan penulis sampaikan berikut ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan dan pertimbangan serta bermanfaat bagi PT.PLN (Persero) dalam 

memberikan pelayanannya, sehingga pelayanan yang mereka berikan dapat 

memberikan kepuasan bagi pelanggannya. 

Adapun saran-saran tersebut adalah : 

1. Perusahaan sebaiknya meningkatakan pendidikan dan pelatihan agar dapat 

meningkatkan kemampuan para karyawanya dalam melayani konsumen. 

2. Dalam melaksanakan jasa pelayanannya, PT.PLN (Persero) UPJ Kopo Bandung 

sebaiknya bisa terus mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan jasa yang 

terbaik di Indonesia dan tetap mempertahankan serta meningkatkan hubungan 

yang baik yang telah terbina antara perusahaan dengan pelanggannya. 

3. Sebaiknya perusahaan dapat mengatasi atau memperbaiki perangkat teknologi 

yang dimilikinya agar tidak menghambat kegiatan usaha perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


