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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

 Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.  Pelaksanaan bauran pemasaran jasa pada PT.PLN (Persero) UPJ Bandung 

Utara, terdiri dari: 

1.   Produk (Product) 

Produk yang dihasilkan yaitu berupa jasa pelayanan (service), antara lain; 

pelayanan permintaan sambungan baru, pelayanan perubahan daya, 

pelayanan permintaan reduksi, pelayanan pengaduan pelanggan, pelayanan 

berhenti pelanggan, pelayanan permintaan pemutusan sementara dan 

kemudian minta disambung kembali. 

2. Harga (Price) 

Dalam perusahaan jasa listrik harga yang didefinisikan seuai dengan 

pemakaian tarif listrik yang digunakan PT.PLN (Persero) UPJ Bandung 

Utara juga mempertimbangkan pula pada penerapan tarif agar tetap stabil, 

agar para konsumen pengguna jasa pelayanan tidak gusar oleh 

bervariasinya biaya hidup secara mencolok dari tahun ke tahun. 

3. Tempat/Saluran Distribusi (Place) 

Tempat yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara 

cukup baik dan nyaman, selain itu letaknya juga cukup strategis, yaitu di 

jalan Ir. H.Djuanda No.183 Bandung. 

4. Promosi (Promotion) 
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Promosi yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) UPJ Bandung Utara 

adalah dengan cara memasang spanduk-spanduk, melalui media cetak 

seperti koran, majalah, dan media elektronik seperti televisi, radio, 

internet. 

5. Orang/Partisipan (People/Participant). 

Karyawan yang ada di PT.PLN (Persero) UPJ Bandung Utara adalah 

karyawan yang telah dilatih dan di didik secara baik dan benar serta di 

pilih melalui seleksi yang cukup ketat. 

6. Bukti Fisik (Physical Evidence). 

Bukti fisik pada PT.PLN (Persero) UPJ Bandung Utara berupa fasilitas 

sebagai berikut: peralatan administrasi kantor seperti komputer, telepon, 

faksimili, alat tulis kantor, proyektor, dan sebagainya. 

7. Proses (Process) 

Langkah aktual yang dialami oleh konsumen aliran operasional jasa juga 

akan menjamin bukti yang akan dipakai oleh konsaumen untuk menilai 

jasa yang dimaksud operasi-operasi sejumlah jasa adalah sangat kompleks 

sehingga mengharuskan konsumen untuk mengikuti serangkaian tindakan 

rumit dan agar proses untuk jasa yang dipesannya menjadi sempurna. 

 

2.  Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan bauran pemasaran jasa 

pada PT.PLN (Persero) UPJ Bandung Utara. 

Dalam melaksanakan proses pelayanan terdapat masalah-masalah yang 

dihadapi oleh PT.PLN (Persero) UPJ Bandung Utara, yaitu: 

1. Orang/Partisipan (People/Participant). 

Masalah yang ada dalam segi sumber daya manusia (people) yaitu masih 

adanya karyawan yang kurang terlatih di bidangnya, disebabkan karena 

kurangnya pemahaman karyawan dalam mengisi posisi jabatannya. 

2. Bukti Fisik (Physical Evidence). 

Masalah yang ada dalam segi bukti fisik (physical evidence) yaitu tidak 

tersedianya tempat parkir yang luas, sehingga banyak pelanggan yang 

mengeluh atas ketidaknyamanan fasilitasnya. 
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3. Orang (People) dan Proses (Process). 

Masalah yang ada dalam segi orang (people) dan proses (process) yaitu 

pelayanan yang diberikan oleh petugas relatif memakan waktu lama, 

sehingga pelanggan harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. 

 

5.2 SARAN 

Saran penulis 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.Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk karyawan, dengan mengidentifikasi 

karyawan mana yang perlu dilatih, contohnya: pelatihan untuk karyawan yang 

langsung berhubungan dengan pelanggan, agar dapat meningkatkan kualitas 

pelayanannya. 

2.Perusahaan sebaiknya meningkatkan keamanan tempat parkir, sehingga  

pelanggan dapat merasakan tempat parkir yang aman dan nyaman. 

3.Agar pelanggan yang dilayani tidak menunggu lama untuk proses pelayanan, 

sebaiknya pihak perusahaan : 

 - Membuka layanan melalui internet  supaya layanan ini dapat membantu 

pelanggan dalam memudahkan dan mempercepat pelayanan.  

- Menambah petugas yang melayani pelanggan seperti kasir, staf administrasi 

dan customer service 

 

 

 

 

 

 

 

 


