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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari observasi yang dilakukan penulis pada PT PLN UPJ Kopo, maka 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT PLN UPJ Kopo menyadari bahwa mutu merupakan suatu alat untuk 

memperbaiki kesalahan yang terjadi pada proses pelayanan. Proses 

pelayanan yang dilakukan pihak perusahaan harus mempunyai standar, 

sehingga dapat mencegah timbulnya masalah mutu. Untuk memastikan 

baik operasi maupun kendali proses sistem manajemen manajemen mutu 

efektif, dilakukan dengan kriteria melalui sasaran mutu, panduan mutu, 

prosedur yang dipersyaratkan SNI 19-9001-2001, prosedur dan intruksi 

kerja, standar/peraturan yang terkait dengan proses dalam lingkup 

penerapan sistem manajemen mutu. Standarisasi yang digunakan PT PLN 

adalah sebagai berikut: 

a. Kecepatan pemulihan gangguan selama kurang 2,5 jam  

b. Pengurangan jumlah gangguan yaitu 5 kali/bulan/pelanggan 

c. Pengukuran gardu yaitu 24 gardu/bulan serta ukuran untuk tegangan 

mulai dari titik terendah yaitu 198 s/d 235 volt. 

2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi penulis mencoba melakukan 

wawancara dengan pihak ditribusi dan melakukan penelitian dengan 

menggunakan diagram sebab akibat. Permasalahan yang dialami oleh PT 

PLN UPJ Kopo yaitu : 
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1. Manusia 

a.  Kelalaian karyawan perbaikan kelistrikan dalam bekerja. 

b. Karyawan lamban karena kurang termotivasi karena pemberian 

kompensasi yang tidak sesuai dengan resiko pekerjaan.   

c. Supervisor distribusi masih lalai dalam menjalankan tugas yaitu tidak 

rutin ikut terjun kelapangan memantau anak buah. 

2. Bahan Baku ( material ) 

Keterbatasan bahan baku sangat mempengaruhi terhadap unit gangguan  

3. Metode 

Diadakannya kerja lembur dikarenakan penambahan pekerjaan (untuk 

bulan desember) dengan tujuan mengejar target. 

 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diambil, penulis ingin 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan masukan bagi pihak PT PLN UPJ Kopo dalam usahanya meningkatkan 

pengendalian mutu. Adapun saran-saran tersebut adalah : 

1. Untuk masalah manusia (tenaga kerja), penulis memberikan solusi yaitu: 

a. Untuk masalah kelalaian, sebaiknya para karyawan selalu diberikan 

pengarahan oleh supervisor  sehingga dapat mengurangi masalah-

masalah yang ada. 

b. Untuk masalah kelalaian supervisor penulis memberikan solusi yaitu 

supervisor diberikan pengarahan oleh manajer  tentang pentingnya mutu 
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bagi perusahaan serta pembuatan jadwal pemantauan yang disesuaikan 

dengan kepentingan supervisor itu sendiri. 

c. Untuk masalah karyawan lamban karena kurang termotivasi, penulis 

memberikan solusi yaitu memberlakukan sistem bonus bagi karyawan 

yang dapat menyelesaikan gangguan kurang dari 2,5 jam untuk setiap 5 

kali gangguan per bulan.  

2. Untuk masalah keterbatasan bahan baku, penulis memberikan solusi yaitu 

memberlakukan sistem safety stock agar perusahaan dapat menentukan 

pada saat kapan harus dilakukan pemesanan barang serta pencatatan bahan 

baku harus lebih diperhatikan terutama untuk bahan baku yang sering 

digunakan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar 

mutu yang telah ditetapkan. 

3. Untuk masalah lembur kerja penulis memberikan solusi yaitu diadakannya 

kerja shif agar kebugaran karyawan terjaga serta mempertimbangkan 

untuk penambahan karyawan agar target dapat tercapai.  

 


