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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan menggunakan dasar-

dasar teori, penulis menarik kesimpulan online payment point berbasis pengolahan 

data elektronik dalam menunjang efektivitas pembayaran listrik pada PT. PLN 

(Persero) distribusi Jawa Barat dan Banten telah efektif. Peranan online payment 

point berbasis pengolahan data elektronik dalam menunjang efektivitas 

pembayaran listrik berdasarkan koefisien determinasi sebesar 88,1% sedangkan 

sisanya sebesar 11,9% merupakan faktor dari faktor lainnya yang tidak diamati. 

Hal ini dapat dilihat telah dilaksanakannya unsur-unsur sistem pengolahan data 

elektronik, dilaksanakannya fungsi-fungsi dalam proses online, dan tercapainya 

efektivitas pembayaran listrik secara online payment point sebagai berikut : 

1. Telah ada dan dijalankannya unsur-unsur sistem pengolahhan data elektronik 

memadai : 

a. Hardware (Perangkat Keras) 

Kelengkapan perangkat keras yang dugunakan telah memadai dengan 

adanya peralatan yang digunakan seperti alat masukan yaitu keyboard, 

pointing device dan magnetic disc, adanya alat pemroses yaitu CPU, 

printer sebagai alat keluaran, dan simpanan luar yaitu dalam CD dan 

Removable Disc yang bersifat secondary storage yang dapat dilepas 

dengan menggunakan mobile rack. 

b. Software (Perangkat Lunak) 

Perangkat lunak yang digunakan telah memadai dengan adanya sistem 

operasi yang digunakan adalah Microsoft XP, pengolah dokumen yang 

digunakan adalah Microsoft Office sedangkan system aplikasi yang 

digunakan dalam proses pembayaran listrik adalah GL MAC. 

 

c. Brainware (Sumber Daya Manusia) 
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Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengolahan data elektronik 

telah memadai, Sumber daya yang terlibat dalam proses pengolahan data 

elektronik pembayaran listrik secara online terdiri dari supervisor, 

database administrator, system administrator, network administroator, 

operator yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. 

Karyawan yang didukung oleh latar Belakang pendidikan yang memadai, 

yaitu pendidikan minimal Diploma III (D3). 

d. Procedure (Prosedur) 

Prosedur yang dilakukan dsalam pengolahan data elektronik pembayaran 

listrik telah memadai, Prosedur pembayaran listrik ini terdiri dari : 

a. Pelanggan melakukan pembayaran listrik melalui Payment Point 

online Bank.  

b. Payment Point Online Bank dalam bentuk mitra payment point 

maupun delivery chanel bank (ATM, Auto debet, e-banking, dan lain-

lain). 

c. Mitra payment point atau pelanggan pengguna delivery chanel bank 

mempunyai rekening deposit di Bank. 

d. Pembayaran listrik atau pelunasan rekening listrik akan mengurangi 

jumlah dana mitra payment point atau pelanggan pengguna delivery 

chanel bank di rekening deposit bank. 

e. Setelah transaksi pembayaran listrik atau pelunasan menjadi kewajiban 

pihak bank untuk mentransfer ke rekening receipt PT. PLN. 

f. Kantor distribusi melakukan rekonsiliasi penerimaan dana receipt 

dengan bank secara berkala. 

g. Kantor distribusi mendistribusikan laporan penerimaan dana receipt 

kepada unit-unit pelaksana untuk dilakukan pembukuan. 

 

2. Fungsi-fungsi proses online, yaitu 

a. Fungsi entry data dan edit data 

Fungsi entry data dan edit data dapat dikatakan memadai, dapat dilihat 

Proses entry data dilakukan didalam Database Piutang Pelanggan (DPP) 

yang terpusat dikantor distribusi sebagai unit pelaksana induk (UPI) dan 
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pengecekan pun dilakukan secara harian sehingga dapat meminimalisasi 

kesalahan. 

b. Fungsi pemutakhiran atau pemeliharaan arsip 

Fungsi pemutakhiran atau pemeliharaan arsip dapat dikatakan memadai, 

dapat dilihat pada pengelollaan DPP-UPI yang tersimpan dalam hardware 

komputer berupa server dengan software untuk melakukan kegiatan 

pengolahan data. Serta adanya Server database yaitu server database untuk 

menyimpan software RDBMS dimana DPP-UPI dioperasiakan.  

c. Fungsi pertanyaan arsip 

Fungsi pertanyaan arsip dapat dikatakan memadai, dapat dilihat pada data 

pelanggan yang tidak tersebar pada unit-unit pelaksana akan tetapi terdapat 

pada data center dan DPP-UPI. 

d. Fungsi pembuatan laporan 

Fungsi pembuatan laporan dapat dikatakan memadai, dapat dilihat dari 

software aplikasi serta database yang dapat digunakan secara otomatis 

sehingga akhirnya DPP-UPI menjadi multifunction database-online 

transaction, batch transaction, dan reporting. 

 

3. Tercapainya efektivitas pembayaran listrik secara payment point 

a. Informasi mutakhir dan tepat waktu 

Informasi yang mutahkir dan tepat waktu dapat dikatakan telah terlaksana 

dengan memadai, dapat dilihat dari sistem pembayaran listrik  dapat 

langsung diproses pada tagihan bulan berjalan dan dicocokkan dengan 

identitas pelanggan dan jumlah tagihan pada bulan yang bersangkutan. 

b. Kecermatan dan kelengkapan data 

Kecermatan dan kelengkapan data telah memadai, dapat dilihat, dengan 

adanya operasional SIP3 (Sistem Informasi Pengelolaan Piutang 

Pelanggan) semua proses dalam pengelolaan seluruh piutang pelanggan 

dapat terintegrasi dengan dukungan Data Piutang Pelanggan (DPP). 
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c. Penyortiran dan perekaman data 

Penyortiran dan perekaman data telah dilaksanakan dengan memadai, pada 

transaksi pembayaran online dimasukkan dan diproses terhadap arsipnya 

secara langsung dan diupdate secara harian ke DPP-UPI di kantor 

distribusi.  

d. Fleksibilitas data 

Fleksibilitas data telah terlaksana dengan memadai, hal ini dapat dilihat 

dari sejumlah perubahan-perubahan dan penambahan aplikasi yang dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat meningkatkan keefektifan 

kinerja perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

perusahaan serta bagi peneliti selanjutnya, sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan. 

a. Sebaiknya pendidikan dan pelatihan (diklat) diberikan kepada sumber daya 

manusia khususnya pada sumber daya manusia yang terlibat dalam 

pengelolaan sistem pengolahan data elektronik, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Adanya sejumlah perubahan yang harus dilakukan pada fungsi 

pemutakhiran dan pemeliharaan arsip terhadap server database 

operasional yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional 

pengelolaan data piutang pelanggan (DPP) untuk mengantisipasi 

pertumbuhan jumlah pelanggan yang berakibat pada naiknya volume 

transaksi pembayaran listrik. 

c. Dihilangkannya pemahaman yang tidak seragam ( adanya sudut pandang 

yang berbeda karyawan yang berkaitan dengan nilai dan sistem online 

payment point terhadap kemajuan perusahaan), serta dapat menghilangkan 

paradigma lama dalam melakukan proses bisnis PLN. 

2. Bagi peneliti selanjutnya. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menyertakan faktor-faktor lain 

yang ikut berperan pembayaran listrik secara online payment point. 


