
 

 

BAB V 

ANALISA 
  

  

5.1 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner 

yang diberikan kepada pelanggan PT. PLN (Persero) Bangkinang sebanyak 100 

responden, maka dapat diketahui karakteristik setiap pelanggan. Hal ini dilakukan 

dengan harapan bahwa informasi ini dapat dianalisa bagi pihak PT. PLN 

Bangkinang dalam menyusun strategi pelayanan yang sesuai dengan karakteristik 

pelanggannya di masa yang akan datang. Karakteristik atau identitas responden ini 

berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, kuat daya, jarak rumah ke loket, dan lokasi 

Loket Pembayaran. Adapun sampel yang dipilih adalah dengan menggunakan 

metode purposive sampling, teknik ini digunakan dengan cara didasarkan atas 

adanya tujuan terntentu, oleh karena itu sampel yang dipilih adalah masyrakat 

Kecamatan Bangkinang yang menjadi pelanggan dari PT. PLN (Persero) Wilayah 

Bangkinang Kota dan sekitarnya.  

 

5.1.1 Analisa Karakterisitik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan Tabel 4.1 responden yang bersedia memberikan jawaban 

ternyata didominasi oleh pelanggan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62 

orang dengan persentase 62% dan sisanya yaitu responden perempuan sebanyak 

38 orang dengan persentase 38%. Jumlah responden laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan responden perempuan dikarenakan faktor bahwa laki-laki 

merupakan kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab dalam menanggung 

dan membiayai keperluan rumah tangganya, termasuk dalam hal pembayaran 

biaya pemakaian listrik rumah tangga, responden laki-laki lebih banyak 

berpartisipasi dan mau mengisi kuesioner dibandingkan dengan perempuan. 

Namun, perbedaan jenis kelamin bisa menimbulkan persepsi atau sudut pandang 

yang berbeda dalam menilai kualitas pelayanan khususnya berkaitan dengan 

pelayanan yang diberikan oleh Loket dan PT. PLN (Pesero) Bangkinang.  
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5.1.2 Analisa Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Berdasarkan Tabel 4.2 untuk jumlah responden yang berprofesi sebagai 

“Wiraswasta” dimana jumlahnya lebih mendominasi yakni sebanyak 24 orang 

dengan persentase 24%. Sedangkan responden yang berprofesi “DLL” jumlahnya 

paling sedikit yaitu sebanyak 5 orang dengan persentase 5%. Dimana latar 

belakang profesi ini juga berpengaruh terhadap pola pikir responden dalam 

memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada kuesioner. 

 

5.1.3 Analisa Karakteristik Responden Berdasarkan Kategori Daya 

Berdasarkan Tabel 4.3, dari hasil pengelompokan terlihat dari kuat daya 

responden yang paling besar adalah kategori daya 900 Volt Amphere (VA) dimana 

sebanyak 34 orang dengan persentase 34%, sedangkan kelompok daya yang 

terkecil adalah berasal dari kategori daya 7700 Volt Amphere (VA) sebanyak 3 

orang dengan persentase 3%. Hal ini dikarenakan jumlah rata-rata masyarakat 

penduduk kecamatan Bangkinang dan sekitarnya didominasi oleh rumah tangga  

yang berkategorikan masyarakat menengah keatas dan bawah dengan kategori 

daya 900 VA (Daya Rumah Tangga Menengah) sedangkan daya 7700 VA 

merupakan kelompok atau golongan daya yang dimliki oleh perusahan-perusahan 

besar yang tersebar diwilayah Bangkinang dan sekitarnya. 

 

5.1.4 Analisa Karakteristik Responden Berdasarkan Jarak Rumah 

Berdasarkan Tabel 4.4 dari hasil pengelompokkan jarak rumah pelanggan 

ke 5 Loket yang tersebar di wilayah Bangkinang dan sekitarnya dapat diketahui 

responden yang memiliki jarak rumah ke masing-masing Loket lebih kurang 1-5 

KM merupakan kelompok pelanggan yang jumlahnya lebih besar yakni sebanyak 

38 orang dengan persentase 38%, dan responden yang jumlahnya lebih sedikit 

dengan jarak rumah ke Loket yang berkisar “>20 KM” yaitu berjumlah 3 orang 

dengan persentase 3%. Dimana faktor jarak termasuk faktor utama yang menjadi 

bahan pertimbangan bagi pelanggan untuk menentukan pilihan tempat dimana 

pelanggan tersebut ingin membayar tagihan listrik rumahnya dengan jarak Loket 

yang lebih dekat dari rumah agar lebih mudah dan dekat dari jangkauan. 
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5.1.5 Analisa Karakteristik Responden Berdasarkan Loket Pembayaran 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat masing-masing Loket yang menjadi 

pilihan pelanggan untuk melakukan transaksi pembayaran, dari 5 pilihan Loket 

yang disediakan kepada responden dapat diketahui Loket yang menjadi pilihan 

pelanggan untuk melakukan transaksi pembayaran tagihan listrik adalah Loket 

Putri Midai yang beralamat di Jalan, D.I Panjaitan dengan jumlah pelanggan yakni 

29 orang dengan persentase sebesar 29%. Sedangkan Loket yang beralamat di 

Jalan Datuk Tabano merupakan Loket yang lebih sedikit jumlah responden untuk 

melakukan transaksi pembayaran tagihan listrik didalamnya dengan jumlah 

responden sebanyak 11 orang dan persentase sebesar 11%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Loket Putri Midai yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan 

merupakan Loket yang terbesar diwilayah Bangkinang dan terletak di wilayah 

pemukiman penduduk, dengan demikian Loket Putri Midai merupakan pilihan 

utama masyarakat Bangkinang dan sekitarnya untuk melakukan transaksi 

pembayaran tagihan listrik prabayar dan pasca bayar. 

 

5.1.6 Analisa Perhitungan Uji Validitas 

Hasil analisa berdasarkan Tabel 4.6 pada pengujian validitas persepsi 

dapat diketahui nilai R Tabel sebesar 0,196 dimana dari 30 butir pertanyaan yang 

disebarkan kepada 100 responden semuanya dinyatakan valid karena nilai r hitung 

yang diperoleh lebih besar dari r tabel. Begitu juga pada analisa pengujian 

validitas harapan berdasarkan Tabel 4.7 diketahui nilai r tabel sebesar 0,196 

dimana dari 30 butir pertanyaan yang disebarkan kepada 100 orang responden 

dinyatakan valid karena semua item pertanyaan memiliki nilai r hitung yang lebih 

besar dari r tabel yang diperoleh. Berdasarkan pengumpulan data, dari 30 

pertanyaan yang disebarkan kepada 100 responden tersebut dapat dilihat bahwa 

nilai perhitungan r hitung persepsi dan r hitung harapan memiliki nilai yang lebih 

besar dari r table (0,196), artinya dari semua jawaban yang diberikan oleh 

responden dinyatakan valid dan bisa diterima untuk dilakukan ke tahap penilitian 

selanjutnya. 
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5.1.7 Analisa Perhitungan Uji Reliabilitas 

Hasil analisa perhitungan uji reliabilitas berdasarkan pada Tabel 4.8 

diperoleh nilai Cronbach Alpha dari Persepsi yaitu sebesar 0,822 yang artinya 

sangat erat atau Reliabel, dan nilai Cronbach Alpha dari Harapan yaitu sebesar 

0,845 yang artinya Sangat Erat atau Reliabel. Dari hasil pengolahan data uji 

reliabilitas ini dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebarkan kepada 100 

responden dikatakan reliabel atau handal untuk digunakan pada penelitian 

selanjutnya, karena hasil yang diperoleh semakin mendekati angka 1 yang artinya 

kuesioner yang disebarkan semakin reliabel, sehingga penilitian bisa diteruskan 

pada tahap berikutnya. 

 

5.2 Metode Service Quality 

SerQual digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Bangkinang. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan pada Bab IV dimana dari masing-

masing atribut layanan memiliki nilai rata-rata yang diperoleh dari pengolahan 

data persepsi dan harapan seperti pada data Tabel 4.6 dan Tabel 4.7, maka dari 

rata-rata persepsi dan harapan tersebut diperoleh rata-rata nilai negatif tertinggi 

dari pembobotan yang telah dilakukan sebesar -0,92 (dapat dilihat pada Tabel 

4.8). Diketahui dari proses pembobotan tersebut, nilai negatif terbesar terdapat 

pada atribut layanan nomor 4 yakni pada “Proses pelayanan pemasangan dan 

penyambungan baru”, dimana pada atribut pelayanan item 4 ini merupakan 

prioritas utama dalam penelitian untuk dilakukannya perbaikan (Improvement). 

Artinya pelayanan ini belum mampu memuaskan pelanggan dan merupakan 

atribut pelayanan yang terpenting bagi pelanggan. Sehingga perlu adanya tindakan 

untuk dilakukannya perbaikan agar nilai pelayanan pada PT. PLN (Persero) 

Bangkinang dapat dikatakan baik dimata pelanggan.  

. 

5.3 Analisa Identifikasi Gap 

Sebagai alat untuk mengetahui atribut apa saja yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) 
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Bangkinang. Dengan melakukan perhitungan terhadap rata-rata nilai persepsi 

(Tabel 4.6) dan rata-rata nilai harapan (Tabel 4.7) maka selanjutntya dilakukan 

pembobotan terhadap nilai rata-rata persepsi dan harapan tersebut yang hasilnya 

direkap kedalam Tabel 4.8.  

Adapun analisa dari 30 atribut pelayanan yang didapati dari rekap Serqual 

ini antara lain sebagai berikut:  

1. Kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu loket. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 15 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka minus (-) yakni sebesar -0,06. Adapun nilai 

rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 4,06 dan nilai rata-rata harapan 

yaitu sebesar 4,12 yang artinya pihak Loket harus melakukan tindakan 

untuk meningkatkan lagi kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu 

Loket agar pelanggan tidak merasa bosan saat berada didalam ruang 

tunggu Loket atau ketika mendapatkan jasa layanan yang diberikan 

kepada pelanggan. 

2. Jumlah operator loket yang memadai. 

 Pelayanan ini dianggap penting dan sudah memuaskan pelanggan karena 

nilai rata-rata persepsi dan harapannya berada pada angka positif yakni 

sebesar 0,16. Adapun nilai rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,67 

dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 3,51 yang artinya pihak Loket 

sudah melakukan tindakan yang benar untuk menyediakan jumlah 

operator Loket dalam melayani pelanggan atau pada saat melakukan 

transaksi layanan, oleh karena itu pelayanan ini sudah masuk ke dalam 

kategori memuaskan karena pelanggan dirasa cukup puas dengan apa 

yang diberikan oleh layanan item nomor 2 tersebut. 

3. Promosi layanan yang diberikan kepada pelanggan. 

 Untuk atribut ini berada pada rangking posisi nomor 17 sebagai prioritas 

perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum memuaskan 

pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya masih berada 
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pada angka minus (-) yakni sebesar -0,03. Adapun nilai rata-rata persepsi 

yang diperoleh sebesar 4,21 dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 4,24 

yang artinya pihak Loket perlu melakukan tindakan untuk meningkatkan 

lagi promosi layanan dengan berbagai strategi dan variasi promosi yang 

akan diberikan kepada pelanggan. 

4. Proses pelayanan pemasangan dan penyambungan baru mudah dan cepat. 

Untuk atribut ini berada pada urutan pertama sebagai prioritas perbaikan 

dan merupakan atribut utama dalam penelitian ini untuk dilakukan ke 

tahap lanjutan. Pelayanan ini dianggap sangat penting namun belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

berada pada angka negatif (-) dan merupakan rata-rata nilai negatif 

tertinggi dari semua atribut yang ada, yakni sebesar -0,92. Adapun nilai 

rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,36 dan nilai rata-rata harapan 

yaitu sebesar 4,28 yang artinya pihak PLN Bangkinang harus melakukan 

tindakan terhadap pelayanan pemasangan dan penyambungan instalasi 

listrik yang sesuai dengan ke inginan dan harapan pelanggan yakni 

kemudahan dalam prosedur pendaftaran dan cepatnya proses 

penyambungan yang dilakukan oleh petugas pemasangan. Jadi perlu 

adanya proses perubahan (improve) dari pelayanan item nomor 4 ini agar 

pelanggan dapat merasa terpuaskan terhadap layanan yang diberikan oleh 

pihak PLN Bangkinang. 

5. Kerapihan pakaian dan penampilan fisik karyawan loket. 

Atribut pelayanan ini dianggap cukup memuaskan pelanggan karena nilai 

rata-rata persepsi dan harapannya berada pada angka positif yakni 

sebesar 0,02. Adapun nilai rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 4,25 

dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 4,23 yang artinya pelanggan 

sudah merasa senang dengan tampilan fisik serta kerapihan pakaian yang 

dikenakan oleh petugas Loket. 

6. Keamanan dan kenyamanan tempat parkir loket. 

Pelanggan dianggap cukup puas dengan atribut pelayanan ini tetapi perlu 

adanya peningkatan agar kepuasan pelanggan terhadap layanan yang 
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diberikan lebih besar dari nilai rata-rata persepsi dan harapan yang 

diperoleh yakni sebesar 0,00. Adapun nilai rata-rata persepsi yang 

didapat sebesar 4,19 dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 4,19. 

Artinya lahan parkir yang ada perlu dilakukan sedikit tambahan atau 

perluasan wilayah parkir agar memperoleh nilai kepuasan yang lebih 

besar dari yang didapatkan sebelumnya. 

7. Kelengkapan fasilitas ruangan dan peralatan loket. 

Untuk atribut ini berada pada rangking posisi nomor 11 sebagai prioritas 

perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum memuaskan 

pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya masih berada 

pada angka minus yakni sebesar -0,19. Adapun nilai rata-rata persepsi 

yang diperoleh sebesar 3,93 dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 4,12 

yang artinya pihak Loket perlu melakukan tindakan untuk melengkapi 

lagi fasilitas yang ada pada ruang tunggu Loket dan perlengkapan alat-

alat kerja operator Loket.  

8. Komitmen petugas loket dalam menanggapi keluhan pelanggan. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 4 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka minus (-) yakni sebesar -0,47. Adapun nilai 

rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,87 dan nilai rata-rata harapan 

yaitu sebesar 4,34 yang artinya pihak Loket harus melakukan tindakan 

untuk meningkatkan lagi kecakapan petugas Loket dalam melayani 

keluhan pelanggan, hal tersebut bisa jadi karena setiap watak dan prilaku 

seseorang yang berbeda-beda, maka diperlukan petugas yang lihai dan 

tanggap ketika saat melayani klaim dari para pelanggan.   

9. Keseriusan petugas loket saat menjalankan tugas. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 13 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka minus (-) yakni sebesar -0,10. Adapun nilai 
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rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 4,04 dan nilai rata-rata harapan 

yaitu sebesar 4,14 yang artinya pihak Loket harus melakukan tindakan 

untuk meningkatkan lagi keseriusan dari petugas Loket pada saat 

menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan terdapat dari beberapa Loket 

yang petugasnya ditemukan tidak berada ditempat pada saat pelanggan 

datang berkunjung. 

10. Kecepatan dan kelancaran jaringan saat transaksi pembayaran. 

Pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 8 sebagai prioritas 

perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum memuaskan 

pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya masih berada 

pada angka minus yakni sebesar -0,38. Adapun nilai rata-rata persepsi 

yang diperoleh sebesar 3,74 dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 4,12 

yang artinya pihak Loket harus meningkatkan lagi kecepatan jaringan 

internet yang ada, hal ini ditemukan dari beberapa Loket yang mengalami 

gangguan koneksi jaringan sehingga pelanggan harus menunggu 

perbaikan dari jaringan atau maintenance tersebut. 

11. Kualitas hasil perbaikan dan gangguan. 

Pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 9 sebagai prioritas 

perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum memuaskan 

pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya masih berada 

pada angka negatif yakni sebesar -0,33. Adapun nilai rata-rata persepsi 

yang diperoleh sebesar 3,84 dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 

4,17, artinya pelanggan masih belum merasa terpuaskan dari layanan 

perbaikan gangguan yang diterima, sehingga perlu adanya peningkatan 

kualitas dari atribut layanan nomor 11 ini agar pelanggan merasakan 

hasil yang maksimal dari perbaikan yang diberikan oleh pihak PLN 

Bangkinang. 

12. Kesiagaan petugas gangguan 24 jam. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 6 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 



 

V-9 

masih berada pada angka negatif yakni sebesar -0,39. Adapun nilai rata-

rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,84 dan nilai rata-rata harapan yaitu 

sebesar 4,23 yang artinya pelanggan belum merasa puas dengan layanan 

yang diberikan oleh petugas gangguan 24 jam, perlu dilakukan 

perubahan pada atribut ini dimana petugas gangguan mesti selalu 

berjaga-jaga dan siap tersedia jika dibutuhkan (standby) selama 24 jam 

dalam melayani pelanggan baik siang maupun tengah malam.  

13. Ketepatan waktu buka loket. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 7 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka negatif yakni sebesar -0,38. Adapun nilai rata-

rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,78 dan nilai rata-rata harapan yaitu 

sebesar 4,16 yang artinya tidak ada kejelasan waktu buka Loket yang 

tetap jika dilihat dari beberapa Loket buka dengan waktu yang tidak 

menentu, sehingga pelanggan merasa bingung karena tidak mengetahui 

kapan waktu buka Loket yang pasti. 

14. Kesiagaan petugas dalam melayani pelanggan dengan segera. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 18 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun masih belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka minus yakni sebesar -0,03. Adapun nilai rata-

rata persepsi yang diperoleh sebesar 4,13 dan nilai rata-rata harapan yaitu 

sebesar 4,16 yang artinya respon dari petugas masih belum memberikan 

kepuasan terhadap pelanggan, petugas Loket perlu sedikit lagi 

meningkatkan kesiagaannya dan diharapkan tanggap dalam melayani 

pelanggan dengan sigap sehingga pelanggan merasa puas terhadap 

kinerja yang diberikan oleh petugas tersebut. 

15. Ketepatan prosedur kerja petugas loket. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 14 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun masih belum 
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memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

berada pada angka negatif yakni sebesar -0,09. Adapun nilai rata-rata 

persepsi yang diperoleh sebesar 4,25 dan nilai rata-rata harapan yaitu 

sebesar 4,34 yang artinya petugas Loket harus bekerja sesuai dengan 

langkah kerja yang telah disepakati dari pihak manajemen, sehingga 

kinerja yang diperoleh lebih terarah dan tepat sesuai dengan ketentuan 

yang ada. 

16. Kesesuaian rekening tagihan dengan jumlah pemakaian listrik. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 19 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun masih belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

berada pada angka negatif yakni sebesar -0,03. Adapun nilai rata-rata 

persepsi yang diperoleh sebesar 3,84 dan nilai rata-rata harapan yaitu 

sebesar 3,87 yang artinya masih adanya ketidak cocokan antara 

pemakaian listrik rumah pelanggan dengan jumlah tagihan listrik yang 

harus dibayar, sehingga perlu dilakukan tinjauan ulang dari pihak 

manajemen untuk menindak lanjut permasalahan ini. 

17. Kecekatan karyawan dalam menyelesaikan klaim tagihan. 

Pelanggan dianggap cukup puas dengan atribut pelayanan ini tetapi perlu 

adanya peningkatan agar kepuasan pelanggan terhadap layanan yang 

diberikan lebih besar dari nilai rata-rata persepsi dan harapan yang 

diperoleh yakni sebesar 0,00. Adapun nilai rata-rata persepsi yang 

didapat sebesar 4,07 dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 4,07. 

Artinya pelanggan cukup puas dengan kecekatan karyawan dalam 

melayani komplein tagihan listrik pelanggan, tetapi masih dibutuhkan 

sedikit peningkatan karena nilai rata-rata yang diperoleh berada pada 

angka 0. 

18. Daya tanggap karyawan dalam menyikapi laporan kerusakan / gangguan. 

Atribut pelayanan ini cukup memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata 

persepsi dan harapannya berada pada angka positif yakni sebesar 0,02. 

Adapun nilai rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,58 dan nilai rata-
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rata harapan yaitu sebesar 3,56 yang artinya pelanggan cukup merasa 

puas dengan respon petugas dalam menyikapi laporan kerusakan dan 

gangguan yang diadukan oleh para pelanggan. 

19. Ketelitian dan kecermatan petugas saat menanggapi keluhan. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 20 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun masih belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka negatif yakni sebesar -0,03. Adapun nilai rata-

rata persepsi yang diperoleh sebesar 4,16 dan nilai rata-rata harapan yaitu 

sebesar 4,19 yang artinya petugas masih kurang tanggap dalam 

mencermati keluhan dari pelanggan, hal ini disebabkan karena pola pikir 

dan sudut pandang seseorang yang berbeda-beda sehingga terjadinya 

kesalahan dalam berkomunikasi antara petugas sebagai pendengar atau 

pelanggan pada saat menyampaikan suatu masalah dan gangguan. 

20. Kesigapan petugas terhadap pelanggan pemasangan baru dan perubahan 

daya. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 10 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun masih belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka negatif yakni sebesar -0,31. Adapun nilai rata-

rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,82 dan nilai rata-rata harapan yaitu 

sebesar 4,13 yang artinya petugas masih kurang cekatan pada saat 

melayani calon pelanggan baru dan pelanggan yang ingin melakukan 

perubahan daya. Hal ini dikarenakan lamanya proses administrasi dan 

banyaknya alur prosedur yang harus dilalui oleh pelanggan. 

21. Kesungguhan dan keseriusan petugas dalam menyelesaikan keluhan / 

komplain pelanggan. 

Atribut pelayanan ini masuk kategori pelayanan yang sudah memuaskan 

pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya telah berada 

pada angka positif yakni sebesar 0,04. Adapun nilai rata-rata persepsi 

yang diperoleh sebesar 4,17 dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 4,13 
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yang artinya petugas sudah dianggap serius oleh pelanggan dalam 

menyelesaikan klaim keluhan dan komplain pelanggan. 

22. Keramahan dan kesopanan karyawan loket ketika melayani pelanggan. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 16 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun masih belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka negatif yakni sebesar -0,06. Adapun nilai rata-

rata persepsi yang diperoleh sebesar 4,08 dan nilai rata-rata harapan yaitu 

sebesar 4,14 yang artinya karyawan Loket harus lebih sedikit ramah lagi, 

hal ini dikarenakan sifat orang yang berbeda-beda sehingga ada beberapa 

Loket yang operatornya terkesan pendiam atau kurang cakap pada saat 

melayani pelanggan.  

23. Sikap adil karyawan loket terhadap semua pelanggan. 

Untuk atribut pelayanan ini merupakan atribut pelayanan yang memiliki 

nilai positif rata-rata persepsi dan harapan paling besar. yakni dengan 

rata-rata sebesar 0,54. Adapun nilai rata-rata persepsi yang diperoleh 

sebesar 3,98 dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 3,44 yang artinya 

pelanggan merasa puas dengan kebijaksanaan sikap yang diberikan oleh 

karyawan Loket dalam bersikap adil kepada para pelanggannya, seperti 

pada waktu antrian dimana karyawan Loket mengutamakan pelanggan 

yang lebih dulu masuk untuk dilayani transaksi pembayarannya ataupun 

keluhan yang dimiliki oleh pelanggan. 

24. Kejelasan informasi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 3 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka minus (-) yakni sebesar -0,53. Adapun nilai 

rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,64 dan nilai rata-rata harapan 

yaitu sebesar 4,17 yang artinya pihak Loket harus melakukan tindakan 

untuk membuat dan memajang papan informasi mengenai tarif dasar 
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listrik agar pelanggan mengetahui kejelesan biaya sesuai dengan masing-

masing golongan dan kapasitas daya yang dimiliki oleh pelanggan. 

25. Kemampuan dan keahlian petugas loket. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 12 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka minus (-) yakni sebesar -0,11. Adapun nilai 

rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 4,18 dan nilai rata-rata harapan 

yaitu sebesar 4,29 yang artinya pihak manajemen Loket harus melakukan 

tindakan dan upaya untuk meningkatkan lagi kemampuan dan keahlian 

petugas Loket dalam menjalankan tugasnya. 

26. Kejelasan informasi pemasangan baru dan penambahan daya. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 2 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka minus (-) yakni sebesar -0,55. Adapun nilai 

rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,65 dan nilai rata-rata harapan 

yaitu sebesar 4,20 yang artinya masih sulit bagi pelanggan untuk 

mendapatkan kejelasan informasi mengenai kelanjutan atau kabar terbaru 

dari proses pemasangan dan penambahan daya baru yang telah dilakukan 

oleh pelanggan kepada pihak PLN Bangkinang. Oleh karena itu 

dibutuhkan operator khusus untuk menangani dan melayani pelanggan 

yang ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai proses pemasangan 

dan penambahan daya baru tersebut.  

27. Kemudahan melaporkan kerusakan / gangguan. 

Atribut pelayanan ini berada pada rangking posisi nomor 5 sebagai 

prioritas perbaikan. Pelayanan ini dianggap penting namun belum 

memuaskan pelanggan karena nilai rata-rata persepsi dan harapannya 

masih berada pada angka minus yakni sebesar -0,40. Adapun nilai rata-

rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,77 dan nilai rata-rata harapan yaitu 

sebesar 4,17 yang artinya masih sulit bagi pelanggan untuk melaporkan 



 

V-14 

kerusakan dan gangguan yang dialami kepada petugas gangguan yang 

berjaga-jaga, karena untuk melaporkan gangguan dan kerusakan 

pelanggan harus mendatangi kantor pelayanan untuk membuat laporan 

aduan sehingga banyak diantara pelanggan yang tidak dapat 

berkesempatan hadir untuk mendatangi kantor pelayanan tersebut dalam 

rangka membuat laporan kerusakan ataupun gangguan yang dialami. 

28. Kesabaran petugas mendengarkan keluhan pelanggan. 

Untuk atribut pelayanan ini merupakan pelanggan sudah merasa puas 

dengan layanan yang diberikan, karena atribut ini memiliki nilai rata-rata 

persepsi dan harapan yang positif, yakni sebesar 0,23. Adapun nilai rata-

rata persepsi yang diperoleh sebesar 4,10 dan nilai rata-rata harapan yaitu 

sebesar 3,87 yang artinya pelanggan sudah merasa puas dengan sikap 

petugas yang baik dalam mendengarkan aduan dan keluhan dari para 

pelanggan. Pada atribut ini perlu dipertahankan konsepnya bahkan jika 

perlu ditingkatkan lagi agar pelanggan tetap merasa puas atau jauh lebih 

puas lagi terhadap layanan yang diberikan oleh petugas. 

29. Pemahaman karyawan loket terhadap keluhan dan klaim pelanggan. 

Pelayanan ini dianggap penting dan sudah memuaskan pelanggan karena 

nilai rata-rata persepsi dan harapannya berada pada angka positif yakni 

sebesar 0,18. Adapun nilai rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 4,25 

dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 4,07 yang artinya pihak Loket 

sudah melakukan sikap yang benar dalam memahami keluhan dan klaim 

gangguan yang dialami oleh pelanggan, oleh karena itu pelayanan ini 

sudah masuk ke dalam kategori memuaskan karena pelanggan dirasa 

cukup puas dengan apa yang telah diberikan oleh karyawan Loket 

tersebut. 

30. Aksi cepat tanggap petugas loket saat menanggapi keluhan pelanggan. 

Pelayanan ini dianggap penting dan sudah memuaskan pelanggan karena 

nilai rata-rata persepsi dan harapannya berada pada angka positif yakni 

sebesar 0,21. Adapun nilai rata-rata persepsi yang diperoleh sebesar 3,86 

dan nilai rata-rata harapan yaitu sebesar 3,65 yang artinya pihak Loket 
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sudah memberikan respon yang baik dalam menanggapi keluhan ataupun 

laporan gangguan yang diadukan oleh para pelanggan. Oleh karena itu 

pelayanan ini sudah dianggap baik karena pelanggan dirasa cukup puas 

terhadap reaksi dan respon tanggap yang diberikan oleh petugas Loket. 

 

5.4 Metode Lean 

Metode Lean merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

menghilangkan pemborosan dalam meningkatkan nilai tambah produk barang dan 

jasa agar memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Dari analisa pada metode 

Servis Quality sebelumnya terdapat pelayanan yang memiliki negatif terbesar 

dimana pelayanan tersebut masih belum dapat memuaskan pelanggan yakni pada 

“Proses pelayanan pemasangan dan penyambungan baru”. Untuk itu perlu sebuah 

solusi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ini yakni dari 

pihak PLN Bangkinang agar kepuasan dari pelanggan dapat tercapai. Dari atribut 

pelayanan yang belum memuaskan pelanggan PLN Bangkinang tersebut 

digunakan Big Picture Mapping sebagai langkah awal pada metoda Lean. 

 

5.4.1 Analisa Big Picture Mapping 

Pada Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa pada proses pelayanan sambung 

baru di PLN Bangkinang dapat dibagi menjadi 6  bagian proses utama, adapun 

proses-proses tersebut terdiri dari proses permintaan instalasi penyambungan baru 

dari konsumen, pengolahan formulir yang dilakukan oleh pihak perusahaan, 

peninjauan lokasi yang dilakukan pihak perusahaan, biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan oleh konsumen, pengolahan berkas, dan proses pemasangan sambung 

baru oleh petugas pemasangan. Maka dari proses-proses tersebut memiliki 

tahapan atau pun tatacara yang dapat dijelaskan pada aliran proses pelayanan pada 

proses pemasangan sambung baru berikut. 

 

5.4.2 Analisa Aliran Proses Pelayanan Pemasangan Sambung Baru 

Adapun 6 bagian utama pada aliran proses pelayanan pemasangan 

sambung baru pada Gambar 4.6 antara lain sebagai berikut: 
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1. Proses permintaan sambung baru 

Pada proses ini dimulai dari calon pelanggan mengambil slip formulir 

pendaftaran ke bagian pelayanan pelanggan PLN Bangkinang, setelah 

menerima slip pendaftaran maka calon pelanggan mengisi formulir data 

tersebut dengan mengisi kolom pengisian sesuai dengan keterangan data 

yang diminta, berikutnya calon pelanggan menggambarkan gambaran 

peta lokasi pemasangan untuk memudahkan petugas dalam melakukan 

pemasangan, kemudian calon pelanggan menyerahkan kembali berkas 

formulir pendaftaran kepada petugas pelayanan pelanggan guna 

dilakukan proses lanjutan yakni proses pengolahan berkas layak atau 

tidaknya data yang diberikan oleh calon pelanggan. 

2. Proses pengolahan formulir 

Pada bagian ini adalah dimana data formulir calon pelanggan diproses 

oleh bagian administrasi untuk ditindak lanjuti kelengakapan surat dan 

data yang diberikan oleh calon pelanggan, jika data yang diberikan telah 

memenuhi syarat maka formulir pendaftaran calon pelanggan dapat 

diterima dan dimasukkan (penginputan) ke dalam data pelanggan, yang 

artinya calon pelanggan sudah termasuk dari bagian pelanggan dan 

berhak mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh PLN Bangkinang. 

3. Proses peninjauan lokasi 

Proses ini terdiri dari survey lokasi yang dilakukan oleh tim petugas 

surveyor, dimana tugas dari tim surveyor adalah merancang alur dari rute 

pemasangan yang akan dilakukan petugas instalasi, setelah dilakukan 

pengukuran dan perhitungan rancang alur maka selanjutnya petugas 

surveyor mengkalkulasikan total biaya yang akan dikeluarkan oleh calon 

pelanggan, hingga akhirnya draft yang telah dikumpulkan tersebut 

kembali diserahkan ke bagian perencanaan. 

4. Proses biaya 

Adapun tahapan dari proses biaya adalah pemberitahuan anggaran biaya 

yang mesti dikeluarkan oleh calon pelanggan untuk biaya pemasangan 

sambung baru sesuai dengan perhitungan anggaran yang telah ditentukan 
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oleh tim surveyor sebelumnya, selanjutnya anggaran tersebut disetujui 

oleh calon pelanggan, jika calon pelanggan setuju dengan anggaran biaya 

yang telah ditentukan oleh petugas surveyor maka tahapan berikutnya 

dapat diteruskan dengan melakukan proses pembayaran biaya 

pemasangan oleh calon pelanggan ke bagian pelayanan pelanggan. 

Setelah melakukan proses pembayaran selanjutnya calon pelanggan 

menerima bukti pembayaran (kwitansi) yang diberikan oleh bagian 

pelayanan. 

5. Proses pengolahan berkas 

Pada proses ini dimulai dari penyerahan berkas ke bagian distribusi agar 

diterbitkan bukti permintaan dan pengambilan kwh yang kemudian bukti 

tersebut diserahkan ke bagian gudang guna menerbitkan kartu identitas 

pelanggan dan produk yang akan dipasang, selanjutnya setelah semua 

dirasa lengkap maka bagian gudang mengeluarkan surat tugas yang 

ditujukan kepada petugas pemasangan sebagai bukti bahwa kelengkapan 

bahan-bahan pelanggan sudah komplit dan sudah bisa untuk 

dilakukannya proses pemasangan. Adapun surat tugas yang telah 

dikeluarkan sebelumnya diterima oleh petugas pemasangan yang telah 

ditentukan oleh bagian gudang, kemudian petugas pemasangan tersebut 

melakukan persiapan dengan menyiapkan perlengkapan pemasangan, slip 

gambaran rute pemasangan, dan produk (kwh) yang akan dipasang. 

6. Proses pemasangan sambungan 

Proses ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemasangan 

yakni melakukan pemasangan instalasi listrik dengan perlengkapan yang 

telah disiapkan sebelumnya. Setelah pemasangan selesai dilakukan, 

tahapan berikutnya adalah menyegel kwh yang telah dipasang oleh 

petugas pemasangan agar kwh tersebut tidak bisa diganggu gugat dan 

distel oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun oknum yang 

bukan berwenang. Setelah melakukan penyegelan berikutnya petugas 

memberikan kartu tanda baca meter dan menyerahkan kepada pelanggan 

kartu resmi pelanggan atau nomor id pelanggan yang berfungsi sebagai 
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alat bantu dalam melakukan transaksi untuk pengisian token listrik 

prabayar rumah tangga pelanggan tersebut. Terakhir petugas 

menyerahkan berkas penyelesaian tugas kepada bagian pelayanan 

sebagai tanda bukti bahwa pemasangan listrik rumah tangga pelanggan 

baru telah selesai dilaksanakan. 

 

5.4.3 Analisa Process Activity Mapping 

Merupakan alat untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang bernilai 

tambah dan tidak bernilai tambah serta aktivitas yang bernilai tambah tetapi tidak 

diperlukan pada proses pelayanan sambung baru di PLN Bangkinang Kota. 

Berdasarkan pada Tabel 4.9 diketahui 28 proses aktivitas yang terdiri dari 4 

kategori aktivitas yang berlangsung. Berdasarkan pada Gambar 4.7 dapat dilihat 

diagram Pie yang menunjukkan besaran persentase antara Value Adding (VA), 

Non Value Adding (NVA), dan Necessary Non Value Adding (NNVA) yakni 

dengan nilai persentase VA sebesar 50% sebanyak 14 aktivitas, NVA sebesar 

21% sebanyak 6 aktivitas, dan NNVA sebesar 29% sebanyak 8 aktivitas, dimana 

hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya aktivitas yang tidak 

memberikan manfaat atau yang tidak diperlukan pada proses pelayanan sambung 

baru dengan nilai total persentase sebesar 50% yakni terdiri dari NVA sebesar 

21% dan NNVA sebesar 29%, sehingga mengakibatkan waktu tunggu yang lama 

bagi pelanggan dan berdampak pada pemborosan waktu yang terbuang secara 

percuma, dengan begitu perlu adanya langkah bagi pihak perusahaan untuk 

melakukan perbaikan terhadap aktivitas yang berlangsung pada proses pelayanan 

sambung baru di PLN Bangkinang Kota. 

 

5.4.4 Analisa Penentuan Waste Kritis 

Waste kritis merupakan cara untuk mengetahui proses produksi mana 

yang menjadi prioritas utama untuk meminimalisir pemborosan yang ada 

didalamya. Waste kritis merupakan acuan pada penilitian ini karena nilai yang 

didapati berasal dari penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada pihak yang 

dirasa memiliki tanggung jawab atau yang terlibat langsung pada proses 

permintaan dan penyambungan baru di PLN Bangkinang Kota. Berdasarkan Tabel 
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4.11 dapat dilihat pada 7 waste yang telah diketahui, dimana dari jenis waste 

tersebut diperoleh persentase masing-masing sebesar Over Production (7,03%), 

Defect (13,29%), Unnecessary Iventory (19,53%), Inappropriate Processing 

(14,84%), Excessive Transportation (12,5%), Waiting (24,21%), dan Unicessary 

Motion (8,60%). Dari rekap peringkat waste pada Tabel 4.11 diketahui jenis waste 

yang berada pada peringkat pertama dengan nilai bobot terbesar yakni terdapat 

pada jenis waste “waiting” dengan bobot skor yang diperoleh sebesar 31. 

Berdasarkan Gambar 4.8 dapat dilihat waste waiting berada pada peringkat 

pertama dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 24,21% dimana dari hal 

tersebut menunjukkan bahwa waste waiting merupakan jenis waste terbesar atau 

yang sering terjadi pada proses pelayanan sambung baru di PLN Bangkinang, 

sehingga perlu adanya tindakan oleh pihak manajemen untuk melakukan 

perbaikan agar dapat memberikan rasa puas terhadap layanan yang diberikan 

kepada pelanggan. 

 

5.4.5 Analisa Root Cause Analysis (RCA) 

Root cause analysis sebagai alat untuk mencari akar penyebab masalah 

dengan menggunakan diagram fishbone, dimana dari permasalahan yang telah 

teridentifikasi sebelumnya ialah terjadinya pemborosan pada jenis waste kritis 

yakni pada jenis waste waiting. Pada waste waiting ini dipengaruhi oleh 4 faktor 

utama penyebab terjadinya pemborosan, diantaranya ialah faktor manusia (man), 

faktor bahan (material), faktor metoda (method), dan faktor lingkungan 

(environment). Adapun akar dari penyebab tiap faktor-faktor tersebut antara lain 

disebabkan oleh: 

1. Faktor Manusia (man) 

Merupakan kesalahan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri yakni 

antara petugas dan calon pelanggan, sehingga menimbulkan waktu 

tunggu atau delay yang sama sekali tidak menambah nilai manfaatnya. 

Diantaranya seperti delay kedatangan calon pelanggan dimana calon 

pelanggan berhalangan hadir dan calon pelanggan tidak berada dilokasi 
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survery, dan delay persetujuan anggaran biaya dimana terjadinya 

komplein pelanggan terhadap biaya pemasangan sambung baru. 

2. Faktor bahan (material) 

Merupakan masalah yang disebabkan oleh waktu tunggu pemasangan 

instalasi Kwh, meningkatnya permintaan sambung baru oleh calon 

pelanggan sehingga mengakibatkan stok barang yang akan dipasang 

berkurang, menunggu kedatangan stok baru yang telah dipesan, dan 

kuangnya bahan material lainnya. Kemudian delay petugas pemasangan 

dimana disebabkan kurangnya jumlah petugas tidak sebanding dengan 

permintaan penyambungan yang ada, menyebabkan petugas sibuk dalam 

melayani permintaan pelanggan baru yang berdatangan sehingga 

terjadinya penumpukan pada proses pemasangan. 

3. Faktor lingkungan (environment) 

Faktor ini disebabkan oleh kesalahan yang terjadi pada lingkungan 

sekitar. Faktor lingkungan tersebut dikarenakan gangguan yang terjadi 

pada saat melakukan survey lokasi oleh petugas survey dan petugas 

pemasangan, susahnya medan area yang dilewati seperti jalan buruk, 

berbukit-bukit dan lain sebagainya dapat mengakibatkan waktu tunggu 

yang begitu lama, sehingga menimbulkan kemungkinan besar penundaan 

dalam melakukan proses pemasangan. 

4. Faktor metoda (method) 

Faktor ini dikarenakan prosedural yang dirasa berbelit-belit sehingga 

menimbulkan kejenuhan pelanggan dalam menjalani proses 

kepengurusan pelayanan sambung baru, ditambah dengan adanya 

pelanggan yang mengalami kesalahan dalam mengisi formulir dan 

penumpukan data pelanggan baru yang datang silih berganti. Kemudian 

delay proses pemeriksaan data pelanggan dan delay persetujuan 

penyelesaian adminitrasi oleh bagian admistrasi mengakibatkan lamanya 

proses layanan sambung baru di PLN Bangkinang, maka diperlukan 

perbaikan pada prosedur permintaan pemasangan sambung baru ini agar 
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pelanggan tidak merasa waktunya terbuang secara peruma dikarenakan 

banyaknya waktu tunggu pada proses pelayanan sambung baru.  

 

5.5 Metode Six Sigma 

 Six sigma merupakan alat untuk mengetahui seberapa besar nilai sigma 

sebagai ukuran perbandingan setelah dilakukannya perbaikan pada proses layanan 

sambung baru di PLN Bangkinang Kota. Pada langkah ini didapati nilai 

kapabilitas sigma sebesar 3,08 σ dengan nilai rata-rata DPMO (Defet Per Million 

Oppurtunity) yang diperoleh yakni sebesar 57245 kali kemungkinan terjadinya 

kesalahan yang mampu membuat pelanggan merasa tidak puas terhadap layanan 

yang diberikan pada proses layanan sambung baru di PLN Bangkinang Kota. 

Berikut analisa kapabilitas proses sebagai alat untuk mengukur waste kritis 

terhadap waste waiting yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya. 

 

5.6 Analisa Kapabilitas Proses 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwasanya hasil dari pengukuran 

kapabilitas dimana proses aktivitas yang menjadi prioritas utama adalah “layanan 

pemasangan sambung baru” sebagai proses aktivitas yang ingin diketahui ukuran 

kapabilitas sigmanya, dimana banyaknya proses pemasangan terhadap pelanggan 

baru sebanyak “559” proses pemasangan dengan komplein pelanggan yang 

diterima sebanyak “128” keluhan pelanggan, yang kemudian didapati rata-rata 

tingkat keluhan antara banyaknya keluhan pelanggan dibagi dengan banyaknya 

proses pemasangan dengan jumlah “0,22898”. Dari rata-rata tersebut selanjutnya 

dibagi dengan banyaknya karakteristik CTQ (Critical To Quality) yakni jenis 

waste yang berpeluang mengakibatkan keluhan pelanggan atau terjadinya 

kegagalan pada prosesnya, sebanyak 4 peluang jenis waste yang berpotensi 

mengalami kegagalan dimana dalam hal ini antara lain terdiri dari: Unnecessary 

Inventory, Inappropriate Processing, Defect, dan Excessive Transportation, maka 

didapati rata-rata peluang singkat per karakteristik CTQ berjumlah 0,05724 yang 

kemudian dikali per sejuta kesempatan DPMO (0,05724×1.000.000) sehingga 

didapati kapabilitas sigma yang telah dikonversikan dari DPMO ke dalam sigma 
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dengan nilai “3,08σ’’. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa masih 

tingginya kesempatan atau kemungkinan terjadinya ketidakmampuan layanan 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang dapat 

mempengaruhi harapan dan kepuasan pelanggan PLN Bangkinang Kota dengan 

nilai yakni sebesar 57245 kali kesempatan. Dari Tabel 4.11 didapati nilai sigma 

sebesar 3,08σ yang artinya bahwa masih belum tercapainya kepuasan pelanggan 

terhadap layanan yang diberikan oleh PLN Bangkinang Kota, sehingga dengan 

belum maksimalnya kualitas proses layanan yang ada perlu adanya upaya oleh 

pihak manajemen untuk melakukan perbaikan pada proses layanan sambung baru 

tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan hingga mencapai angka 6 sigma. 

  

 

 


