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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian data, serta dari hasil perhitungan, analisa pada pengukuran dan analisa 

sosial menggunakan pendekatan statistika, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan analisa menggunakan alat ukur, terlihat bahwa beban pada gedung 

fakultas tarbiyah dan keguruan tidak seimbang, hal ini di tunjukan dari hasil 

pengukuran yang telah di lakukan yaitu pada kisaran 202 V-213V, sedangkan 

beban itu di katakan seimbang yakni di kisaran 188 V-201 V. Dan karena 

ketidakseimbangan beban nya tinggi, maka arus netral nya juga tinggi yaitu 

sebesar 79,72 A, sehingga nilai losses pada penghantar netral (IN) yang 

mengalir ke tanah pasti juga semakin besar yakni 4,34 kW dan nilai penghantar 

netral  yang mengalir ke tanah (IG)  sebesar 10,38 kW.  

2. Berdasarkan dari analisa menggunakan pendekatan statistika tingkat gangguan 

pelayanan terhadap kualitas daya listrik yang telah di lakukan, maka di dapat 

hasil nya yaitu Cukup setuju (16,17 %), Setuju (59,12 %), Sangat setuju (16,91 

%), dan Tidak setuju (7,8 %). Dari data tersebut maka dapat di katakan bahwa 

gangguan kualitas daya listrik dan dampak pelayanan di fakultas tarbiyah dan 

keguruan cukup tinggi. 

3. Hasil uji validitas kuisioner menunjukan bahwa semua data nya valid, dimana 

nilai r_table sebesar 0,167 sehingga dapat di buktikan bahwa ke 20 item 

pertanyaan kuisioner valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas dilakukan 

perkuesioner dengan menggunakan cronbach’s alpha didapatkan nilai sebesar 

0,700 dari jumlah item pertanyaan yang sama. Dengan demikian instrument 

yang digunakan dikatakan reliabel karena 0,700 > 0,600, karena standarisasi 

reliabilitas adalah 0,600. 

4. Untuk nilai significansi, kualitas daya listrik berpengaruh signifikan terhadap 

pelayanan, di buktikan dengan nilai sig.0,000<0,05. 

5. Untuk besarnya pengaruh, berdasarkan tabel summary pada nilai “r square” 

dapat di ketahui bahwa pengaruh kualitas daya listrik mempengaruhi pelayanan 

di gedung tarbiyah sebesar 16,1 %. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan dan hasil penelitian, dapat disarankan hal-hal 

berikut: 

1. Melakukan pemeriksaan secara berkala beban tiap-tiap fasa pada sub distribution 

panel sehingga apabila terjadi ketidakseimbangan beban yang besar, beban tiap-tiap 

fasa tersebut dapat segera diseimbangkan (pemerataan beban) 

2. Perlu dilakukan penelitian mengenai kondisi instalasi listrik gedung di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan karena berkaitan langsung dengan kualitas daya listriknya. 


