
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa faktor penyebab penunggakan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu: 

1. Proses dan Sistem pembayaran 

 Proses dan sistem pembayaran pada PT.PLN (Persero) Area Duri 

sudah berjalan dengan baik tetapi pelanggan banyak yang tidak mengerti 

dengan sistem pembayaran online. 

2. Kualitas pendistribusian dan kualitas KWH meter PLN   

 Kualitas pendistribusian listrik sudah cukup baik, seluruh 

masyarakat hingga kepelosok desa sudah teraliri listrik. Dan kualitas 

KWH meter sudah mengacu pada standar internasional. Adanya tagihan 

yang tidak sesuai pemakaian pelanggan terjadi karena kesalahan dari 

pihak PLN. 

3. Kualitas pelayanan gangguan  

 Tidak semua pelayanan laporan pengaduan bisa ditanggapi dengan 

baik dan cepat dikarenakan oleh adanya gangguan jaringan. Ada 

pelanggan yang merasa puas dan juga tidak puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh pihak PLN. 
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4. Ekonomi pelanggan  

 Faktor ekonomi pelanggan sangat berpengaruh terhadap 

penunggakan. Masyarakat yang ada di kota Duri dominan pedagang, 

penghasilannya tidak stabil kadang naik kadang turun. Jadi pada saat 

penghasilan sedang turun, mereka lebih mendahulukan kebutuhan pokok 

dari pada harus membayar rekeningt listrik. Dan pada saat ini masyarakat 

kota Duri sedang mengalami banyaknya pengangguran karena kurangnya 

lapangan pekerjaan. 

5. Kesengajaan pelanggan menunda pembayaran  

 Pelanggan akan melakukan pembayaran apabila diancam akan 

dilakukan pemutusan, perilaku tersebut merupakan budaya yang tidak 

memprioritaskan pembayaran rekening listrik sehingga menunggu 

apabila ada informasi pemutusan dari pihak PLN.  

6. Sikap petugas PLN  

 Sikap petugas dalam melayani  pelanggan sudah cukup baik, 

berdasarkan hasil jawaban responden mereka merasa nyaman dalam 

pelayanan yang telah diberikan. 

7. Sanksi 

 PLN sudah memberikan sanksi seperti bayar denda, pemutusan 

sementara dan pembongkaran rampung. Sanksi tersebut belum bisa 

membuat pelanggan jera dan masih melakukan penunggakan karena 

berbagai alasan. Pihak PLN kurang konsisten dalam penerapan sanksi 

tersebut karena masih adanya toleransi kepada penunggak. 
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Adapun hasil uji Deskriptif dari ketujuh indikator diatas diketahui bahwa 

nilai mean (2,58) masuk dalam kategori sedang. Faktor penyebab penunggakan 

pelanggan pada PT.PLN (Persero) Area Duri disebabkan oleh ekonomi pelanggan 

yang rendah dan kebiasaan pelanggan yang menunda pembayaran hingga satu 

bulan lebih. 

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Duri pada 

pelanggan yang menunggak tagihan rekening listrik, yaitu:  

1. Sanksi 

  Pihak PLN memberikan sanksi kepada penunggak yaitu 

denda/biaya keterlambatan melewati tanggal 20 tiap bulannya,  pemutusan 

sementaran bagi pelanggan yang menunggak 2 bulan dan pembongkaran 

rampung bagi pelanggan yang menunggak 3 bulan. 

2. Pemutusan sementara 

  Pemutusan sementara dilakukan dalam jangka waktu 60 hari 

terhitung mulai sejak hari pertama pelaksanaan pemutusan aliran listrik 

sementara pelanggan masih belum melunasi pembayaran rekening 

listriknya, maka pihak PLN akan melakukan pembongkaran rampung. 

3. Pembongkaran rampung. 

  Apabila sudah dilakukan pembongkaran rampung maka pelanggan 

tidak dapat lagi menikmati listrik dan harus mengulang pemasangan listrik 

baru kembali dan membayar terlebih dahulu denda yang sudah ditetapkan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan sarankepada 

pihak PLN agar tunggakan pelanggan tidak meningkat dikemudian hari. Karena 

tunggakan pelanggan sangat merugikan Negara. 

1. PLN lebih meningkatkan lagi kualitas kinerja karyawan sehingga 

pelanggan tidak menunggak pembayaran. 

2. PLN melakukan sosialisasi rutin untuk memberikan informasi yang jelas 

kepada pelanggan. 

3. PLN harus mementingkan keluhan pelanggan dalam memberikan layanan 

dan kenyamanan kepada pelanggan. 

4. PLN harus mengawasi petugas pembaca meteran agar tidak salah dalam 

membaca meteran pelanggan. 

5. PLN harus menerapkan sanksi dengan tegas tanpa ada toleransi kepada 

penunggak. 

Peneliti juga memberikan saran kepada pelanggan : 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pelanggan dapat menyadari 

untuk melakukan pembayaran tagihan listrik tepat waktu. 

2. Diharapkan pelanggan dapat memahami segala ketentuan dari pihak PLN 

sehingga tidak adanya kesalahpahaman. 

3. Diharapkan PLN dengan para pelanggan dapat bekerjasama dengan baik 

sehingga tidak terjadi masalah apapun dikemudian hari. 

 


