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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan beserta saran dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat 

memberi masukan untuk PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok agar dapat 

meningkatkan pelayanan terutama dalam menyediakan persediaan listrik kepada 

para pelanggan. Yang mana pelayanan disini merupakan suatu pelayanan kepada 

publik karena melibatkan banyak orang yang terlibat didalamanya. 

1. Dari hasil penelitian mengenai pelayanan PT.PLN (Persero) Rayon Kuala 

Enok dalam menyediakan persediaan listrik meliputi pasang baru dan 

perubahan daya terdapat standar masing-masing yang harus dipenuhi 

dalam operasional kinerja nya, yang telah penulis jelaskan pada BAB II.  

2. Dari hasil penelitian mengenai pelayanan PT.PLN (Persero) Rayon Kuala 

Enok dalam menyediakan persediaan listrik, ternyata dari indikator yang 

digunakan dalam pelaksanaan pelayanan nya dapat dikategorikan “kurang 

maksimal” dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero) Kuala Enok, hal ini dapat 

dilhat dari hasil persentase yaitu 54,94 yang berada pada rentang 51-75%. 

3. Pelayanan PT.PLN Kuala Enok belum terlaksana secara maksimal ini 

berdasarkan hasil penelitian di beberapa wilayah kerja PLN tersebut, yang 

masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dalam melayani pelanggan 
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yang mengakibatkan pelanggan merasa tidak puas dengan pelayanan 

tersebut sesuai dengan hasil angket yang telah penulis lakukan.  

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan dalam 

penyediaan persediaan listrik pada PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok adalah : 

1. Tidak adanya sosialisasi mengenai pendaftaran online untuk pasang baru 

dan perubahan daya listrik ; 

2. Kurang nya SDM yang berkualitas ; 

3. Terbatasnya stok material yang ada ; 

4. Tidak adanya pengawasan terkait penyediaan listrik (Pasang baru dan 

Perubahan daya. 

6.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan agar pelayanan pada PT.PLN 

(Persero) Rayon Kuala Enok bisa berjalan dengan baik dan mencerminkan 

pelayanan publik yang lebih baik pula yaitu : 

1. Diupayakan adanya pelatihan-pelatihan atau diklat bagi pegawai-pegawai 

PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok agar memperoleh pengetahuan serta 

pengembangan keahlian yang lebih bagus dan loyal terhadap pekerjaan 

sehingga menimbulkan energy positif dalam memberikan pelayanan yang 

lebih baik lagi kepada pelanggan. 

2. Diharapkan agar bisa mengupayakan penambahan kapasitas daya listrik 

untuk wilayah-wilayah kerja nya karena dapat dilihat pelanggan yang terus 

meningkat setiap tahun nya mengakibatkan beban juga terus bertambah, 
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sementara daya yang tersedia tidak ditambah, dan mengakibatkan efek-

efek buruk karena daya tidak lagi mampu menampung beban. 

3. Diharapkan pelayanan PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok kepada 

pelanggan mampu ditingkatkan lagi pelayanan nya terutama dalam 

pelayanan pasang baru dan perubahan daya agar dapat di tinjau lebih detail 

lagi dan ditindak lanjuti secepat mungkin, karena listrik telah menjadi 

salah satu kebutuhan yang utama bagi pelanggan. Terutama pelanggan 

jenis R1 atau rumah tangga.  

4. Diharapkan pula agar pihak PLN mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara 

pendaftaran melalui media online, sehingga tidak sedikit masyarakat yang 

merasa tertipu dalam pelayanan penyambungan baru berkaitan dengan 

dana yang telah dikeluarkan. 

5. Diharapkan perusahaan dapat menyediakan sarana dan prasarana pada 

setiap cabang sub rayon agar memperlancar pekerjaan dalam melayani 

kebutuhan masyarakat atau pelanggan 

 

 


