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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Tujuan pelaksanaan pelayanan jasa pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung 

Utara: 

1. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional PT.PLN (Persero) UPJ 

Bandung Utara sebagai salah satu BUMN (badan usaha milik negara) banyak 

melakukan langkah-langkah proaktif untuk ikut berperan dalam pembangunan 

negara ini, UPJ Bandung Utara ingin memulai pembangunan negara ini dari 

hal yang paling kecil dan sederhana yaitu memperbaiki, menyempurnakan, 

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan jasa yang ada. 

2. Meningkatkan kualitas listrik di Indonesia dengan teknologi dan sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh perusahaan dan dituntut untuk melakukan 

peningkatan dalam kualitas pelistrikan diindonesia dengan tujuan perusahaan 

dapat memenuhi kebutuhan,harapan dan kepuasan pelanggannya. 

3. Memuaskan pelanggan, UPJ Bandung Utara ingin memberikan yang terbaik 

bagi pelanggannya, sehingga apabila pelanggannya merasa terpuaskan maka 

itu juga merupakan kepusan tersendiri bagi perusahaan. 

 Pelaksanaan pelayanan jasa pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara 

dibagi kedalam dua jenis pelayanan yaitu: 

1. Pelayanan jasa yang bersifat teknis yaitu dalam melaksanakan pelayanan ini 

pihak perusahaan langsung turun kelapangan untuk melayani pelanggannya, 

adapun yang termasuk kedalam pelayanan teknis ini adalah pelayanan 

permintaan pemasangan baru, pelayanan permintaan perubahan 

daya,pelayanan perubahan tarif, pelayanan permintaan penyambungan 

sementara dan kemudian meminta dipasang kembali, pelayanan berhenti 

pelanggan. 

2. Pelayanan jasa yang bersifat administratif yaitu dalam melaksanakan 

pelayanan ini pihak perusahaan hanya melayani yang berkaitan dengan 
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masalah pembukuan dan biasanya pelayanan ini diberikan kepada pelanggan 

yang datang langsung ke perusahaan, adapun yang termasuk kedalam 

pelayanan administratif ini adalah pelayanaan permintaan perubahan naman 

pelanggan pelayananan pengaduan, pelayanan pembayaran retitusi, 

pelayanana pembayaran angsuran, pelayanan permintaan reduksi,pelayanan 

pembayaran dimuka rekening listrik. 

 Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pelayanan 

pelayanan jasa pada PT.PLN (persero) UPJ Bandung utara, antara lain: 

1. Ketepatan waktu pelayanana dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan 

2. Saran komunikasi yang kurang baik dan tepat antara pihak perusahaan dengan 

pelanggan 

3. Kesopanan dan keramahan dalam pelayanana 

4. Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan  

5. Kemudahan mendapatkan pelayanan 

6. Kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dalam proses 

pelayanan-pelayanan yang disediakan perusahaan 

7. Kesopanan dan keramahan karyawan dalam melayami pelanggan 

8. Menyangkut ruang lingkup pelayanan dan sarana pendukung 

 Berdasarkan hasil kuisioner tentang penilaian prestasi kerja yang diberikan 

oleh PT. PLN (Perero) UPJ Bandung Utara dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan pernyataan responden terhadap pelaksanaan pelayanan jasa pada                    

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung utara  dapat dikatakan baik, karena nilai rata-rata 

dari keseluruhan pernyataan sebesar 3.90 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 

yang berarti baik. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang akan penulis berikut 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. 
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 Adapun saran-saran tersebut adalah: 

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pendidikan dan pelatihan agar dapat 

meningkatkan kemampuan para karyawannya dalam melayani konsumen. 

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

Utara 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. 


