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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Total Quality Management pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 

dan Banten telah berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dari:  

1) Adanya Customer Focus (kefokusan terhadap pelanggan), hal ini 

terlihat dari: 

a) Adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, seperti 

kemudahan untuk melakukan pembayaran. 

b) Adanya kebijakan-kebijakan yang telah memikirkan dampak 

terhadap pelanggan. 

c) Adanya kerjasama yang melibatkan pelanggan secara langsung 

untuk memerangi pencurian listrik. 

2) Adanya Process Improvement (proses perbaikan) yang bertahap 

hal ini dapat dilihat dari : 

a) Adanya usaha  untuk mengurangi  in efficiency (pemborosan) 

dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. 

b) Adanya usaha untuk mengurangi losses (kerugian), dengan 

mengurangi kesalahan-kesalahan non-teknis. 

3) Adanya Total Involvement (total keterlibatan) manajemen secara 

efektif, hal ini terlihat dari : 

a) Adanya karyawan yang diajak untuk bekerja sama dalam 

memecahkan masalah. 

b) Adanya   inisyatif  pimpinan   untuk   melakukan   pengecekan   

terhadap laporan karyawan. 
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2. Pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten telah berjalan secara efektif, hal ini 

dapat dilihat dari adanya : 

1) Persamaan terhadap hak-hak pemegang saham. 

2) Kebijakan Corporate Governance (CG). 

3) Praktek-praktek Corporate Governance (CG). 

4) Pengungkapan terhadap kebijakan tertentu. 

5) Fungsi Audit. 

3. Total Quality Management yang ada pada PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten bermanfaat terhadap pelaksanaan Good 

Corporate, hal ini dilihat dari adanya: 

a) Manfaat Total Quality Management (TQM) terhadap hak-hak 

pemegang saham. 

b) Manfaat Total Quality Management (TQM) terhadap kebijakan 

Corporate Governance. 

c) Manfaat Total Quality Management terhadap praktek-praktek 

Corporate Governance. 

d) Manfaat Total Quality Management terhadap pengungkapan 

kebijakan-kebijakan tertentu. 

e) Manfaat Total Quality Management terhadap fungsi audit. 

Namun ada beberapa kelemahan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten, yaitu : 

a) Adanya kelemahan dalam hal-hal non-teknis seperti kesalahan dalam 

pembacaan meter oleh petugas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 

dan Banten, dalam beberapa kasus pembacaan meter sering dibaca dengan 

menebak atau pembacaan meter dilakukan terlalu cepat atau sebaliknya 

terlalu lambat 

b) Kebijakan Good Corporate Governance tidak dituangkan secara tertulis. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran 

sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan" Total Quality Management 

(TQM) dan Good Corporate Governance (GCG) yaitu : 

1) Sebaiknya bagian hubungan pelanggan seksi pencatat meter 

menindaklanjuti para   petugas   yang   melakukan   kelalaian   yang   

dilakukannya   dengan memberikan peringatan tegas. 

2) Sebaiknya kebijakan mengenai Corporate Governance (CG) dituangkan 

secara tertulis agar seluruh unsur dalam perusahaan memiliki arahan yang 

jelas mengenai Corporate Governance (CG) tersebut. 

3) Keterlibatan aktif karyawan juga harus lebih ditingkatkan dengan pola 

pemonitoran secara langsung oleh pimpinan. 

 


