
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 
5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai 

hubungan penerapan balanced scorecard pada perspektif pelanggan dengan efektivitas 

kinerja manajemen pada PT.PLN (Persero) ditarik kesimpulan dan memberikan saran 

sebagai berikut: 

 

1. Penerapan Balance Scorecard pada perspektif pelanggan, yaitu: 

Pada kelompok inti: 

a). Market share: Divisi niaga berusaha untuk meraih pasar sasaran dengan cara 

menentukan dan mengelompokkan beberapa pelanggan, dengan maksud mengatasi 

adanya pelanggan yang mengalami penurunan pada perusahaan. 

b). Customer retention: bahwa perusahaan, berusaha untuk memberikan fasilitas 

pelayanan yang baik pada pelanggan, namun pelanggan merasa tidak puas karena 

adanya pemutusan listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, serta pencatatan 

meteran yang tidak sesuai. 

c). Customer Acquisition: bahwa perusahaan, melakukan perluasan usahanya lewat 

adanya pemasangan listrik di tiap daerah seperti desa juga pelayanannya yang tidak 

membingungkan untuk dapat menarik pelanggan atau konsumen agar tidak 

mengalami penurunan pada perusahaan. 

d). Customer Satisfaction: bahwa perusahaan, lewat divisi niaga dengan adanya survey 

pos dan wawancara pribadi untuk mengetahui akan puas atau tidaknya pelanggan 

agar perusahaan dapat mengatasinya sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai. 

e). Customer Profitability: diketahui bahwa  apabila perusahaan menemukan hubungan 

yang tidak menguntungkan, perusahaan mengatasinya melalui rancang ulang 

perbaikan pada pelayanan. 



 

Pada kelompok penunjang: 

a). Product/services atributes: bahwa perusahaan berusaha untuk memperhatikannya 

pelanggan melalui tingkat kegunaan produknya pada pelanggan yang 

menggunakannya. 

b).  Customer relationship: bahwa dapat disimpulkan, bahwa perusahaan dengan adanya 

penilaian terhadap mutu pelayanan mempunyai maksud untuk mengetahui antara 

permintaan dan kebutuhan apakah sudah sesuai.  

c). Image and reputation: bahwa perusahaan, dengan adanya kualitas perusahaan yang 

telah dijanjikan, seperti adanya gangguan yang dialami oleh pelanggan yang 

kemudian cepat ditangani oleh perusahaan, mempunyai maksud untuk menjaga citra 

dan reputasi perusahaan dimata pelanggan. 

 

2. Pengukuran kinerja manajemen: 

 Bahwa perusahaan, dari segi kinerja yang diantaranya yaitu dengan menjaga akan 

kualitas tenaga kerja yang ada dalam melaksanakan kegiatan (input), namun pelanggan 

justru mengeluh karena sering adanya pemalsuan catat meteran listrik. Untuk melihat  

output, perusahaan ternyata melihat pada proses kegiatan yang dilakukan oleh divisi 

niaga dan Pada outcomes, bahwa perusahaan melihat kinerjanya pada penjualan listrik, 

juga atribut kegiatan, seperti tenaga kerja, jika dari benefit, agar memberi manfaat bagi 

perusahaan, perusahaan melakukannya denga kinerja pelayanan yang baik. Dari impact, 

perusahaan melihatnya dengan penilaian kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan. 

 

3. Efektivitas kinerja manajemen: 

 Pada efektivitas kinerja manajemen dapat disimpulkan berupa relevan yang 

tentunya divisi niaga dibagi kembali pada beberapa tugas utama, sensitivity dengan 

penilaian terhadap kinerja pegawainya, pada reliability berupa sistem divisi niaga yang 

digunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan, lalu acceptability dengan struktur 

kegiatan perusahaan yang mudah untuk dipahami, dan practicality lewat program kerja 

yang tidak membingungkan, dan semua itu mempunyai tujuan agar pelaksanaan kegiatan 



perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mengetahui bahwa 

perusahaan masih mempunyai kelemahan-kelemahan, seperti masih adanya keluhan yang 

disampaikan oleh pelanggan yang diantaranya berupa pencatatan meteran listrik yang 

tidak sesuai dengan sebenarnya, anggapan bahwa pelanggan belum membayar listrik, 

selalu adanya pemutusan listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan denda 

keterlambatan yang dianggap tidak wajar. Maka pada bagian ini, penulis bermaksud 

mengajukan saran sebagai berikut: 

 

1. Adanya  sanksi atau hukuman  terhadap pegawai yang tidak menjalankan kegiatannya 

dengan benar seperti pencatatan meteran listrik yang tidak sesuai dengan sebenarnya. 

2. Sebelum pemutusan listrik, adanya pemberitahuan terlebih dahulu lewat selebaran-

selebaran yang dikirimkan pada rumah-rumah pelanggan. 

3.  Sebaiknya, perusahaan disamping memperhatikan akan kinerja serta reputasi 

perusahaan, juga memperhatikan pelanggannya dengan lebih meningkatkan 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

4.  Perusahaan sebaiknya sering mengadakan program pelatihan bagi karyawan  atau 

pegawai agar kinerja perusahaan dapat lebih efektif. 

 

   
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 


