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BAB V 

                                           KESIMPULAN DAN SARAN   

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik 

kesimpulan mengenai “Tinjauan tentang Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan 

pada Saat Pemasangan Baru pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara”, 

maka penulis mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai 

berikut : 

1.   Dalam proses pelaksanaan pelayanan pemasangan baru yang diberikan oleh            

PT. PLN (Persero)UPJ Bandung Utara membagi proses pelaksanaan 

pelayanannya menjadi 2, yaitu : 

• Sistem bukan paket 

  Adalah pelayanan permintaan penyambungan tenaga listrik baru yang tidak 

termasuk pelayanan pemasangan instalasi pelanggan. 

• Sistem paket 

Adalah pelayanan permintaan penyambungan baru termasuk pelayanan 

pemasangan instalasi pelanggan.    

2.    Berdasarkan hasil kuesioner tentang harapan konsumen mengenai pelayanan 

yang diberikan oleh PT. PLN dapat disimpulkan bahwa jasa pelayanan yang 

telah dilaksanakan, dikategorikan cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil 

perhitungan kuesioner yang diperoleh sebesar 3.44yang diukur berdasarkan 

skala likert menunjukkan bahwa nilai 3.44 berada pada interval ke-4 yaitu 

antara nilai 3.39-4.19 yang artinya bahwa pelaksanaan pelayanan pada saat 

pemasangan baru pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara, sudah cukup 

sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. 

3.  Berdasarkan hasil kuesioner tentang tanggapan konsumen mengenai pelayanan 

yang diberikan oleh  PT. PLN dapat disimpulkan bahwa jasa pelayanan yang 

telah dilaksanakan, secara umum sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat 

dari hasil perhitungan kuesioner yang diperoleh sebesar 3.45 yang diukur 
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berdasarkan skala likert menunjukkan bahwa nilai 3.45 berada pada interval 

ke-4 yaitu antara nilai 3.40-4.19 yang artinya bahwa pelaksanaan pelayanan 

pada saat pemasangan baru pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara, 

sudah berjalan cukup baik. 

4.     Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT. 

PLN (Persero) UPJ Bandung Utara dapat diketahui bahwa konsumen cukup 

puas atas seluruh dimensi kualitas jasa yang diberikan oleh PT. PLN 

(Persero) UPJ Bandung Utara. 

5.    Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara 

dalam melaksanakan kegiatan pelayanannya yaitu adanya keterlambatan 

proses pemasangan listrik baru yang disebabkan karena adanya 

ketidaksesuaian dokumen yang diberikan oleh pelanggan kepada PT. PLN 

pada saat mendaftar, ketidaksigapan karyawan dalam memberikan tanggapan 

atas keluhan pelanggan, dan sulitnya melakukan prosedur pada saat 

pemasangan baru. 

 

5.2 Saran 

Saran yang akan penulis berikan berikut ini diharapkan dapat menjadi bahan 

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

Bandung Utara dalam memberikan pelayanannya, sehingga pelayanan yang 

mereka berikan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggannya. 

Adapun saran-saran yang penulis ajukan berdasarkan tanggapan responden 

dalam penelitian mengenai pelayanan pelanggan adalah sebagai berikut : 

1. Dalam menanggulangi keterlambatan proses pemasangan listrik baru 

karena adanya ketidaksesuaian dokumen atau persyaratan yang 

diberikan oleh pelanggan, maka PT.PLN sebaiknya memeriksa 

terlebih dahulu dengan rinci persyaratan yang diberikan oleh 

pelanggan sebelum diterbitkannya Surat Jawaban Pemasangan Baru 

yang disetujui (SJPS).  

2. Kesigapan karyawan dalam memberikan tanggapan atas keluhan 

pelanggan sebaiknya lebih diperhatikan dengan dibuatnya stndarisasi 
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perjanjian batas waktu penanganan keluhan pelanggan sehingga 

pelanggan memiliki kejelasan waktu penanganan keluhannya. 

3.  Dalam meningkatkan pelayanannya diharapkan PT. PLN selalu 

berorientasi pada kepentingan pelanggan bukan semata kepada 

laba,Agar pelaksanaannya dapat dijalankan berdasarkan tingkat 

kepentingan tersebut dan/atau perusahaan bisa juga memberikan 

penghargaan kepada setiap karyawan dalam bentuk bonus agar 

karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang paling 

baik dan segera bagi pelanggannya. Diharapkan PT.PLN dapat lebih 

mengerti dan memahami kebutuhan pelanggannya dengan tidak 

mendahulukan pihak mana yang lebih  diprioritaskan tetapi PT. PLN 

selalu berorientasi kepada pelanggannya, maka penyebaran kuesioner 

seperti ini hendaknya dapat dilakukan secara periodic oleh PT. PLN 

sebagai bahan evaluasi atas pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN 

kepada pelanggannya. 

 


