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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai analisis kinerja PLN 

terhadap pemasangan jaringan tegangan rendah di desa tanjung medan kecapatan 

tambusai utara kabupaten rokan hulu, maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

dari beberapa indikator dan rumusan masalah yang di gunakan sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan kinerja yang optimal dibutuhkan sumber daya 

manusia yang mencukupi, dengan melihat latar belakang pendidikan dan 

keahlian serta keterampilan dalam kerja yang dilakukan, sehingga 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sesuai dengan keinginan. 

Dalam hal ini kinerja yang dilakukan oleh PLN masih kurang optimal, 

sehingga menghasilkan dampak yang buruk bagi PLN sendiri, karna 

kurangnya kepercayaan masyarakat dengan melihat kinerja PLN tersebut. 

2. Yang menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja PLN (Persero) Rayon 

Pasir Pengarayan sebagai berikut: 

a. Sumber Daya Manusia yang kurang mencukupi 

b. Pencapaian Sasaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan 

c. Sosialisasi yang kurang merata 

d. Sanksi yang kurang tegas 
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6.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Kinerja PLN 

Terhadap Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Tanjung Medan 

Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, maka peneliti dapat 

memeberikan saran kepada Kantor PLN (Persero) Rayon Pasir Pengaraian sebagai 

bentuk masukan penulis agar kedepannya Kantor PLN (Persero) Rayon Pasir 

Pengaraian menjadi perusahaan yang  terbaik lagi dan contoh bagi perusahaan 

BUMN lainnya: 

1. Diharapkan Kantor PLN Rayon Pasir Pengaraian kedepannya menambah 

sumber daya manusia yang  berkualitas baik dari segi kompetensi sehingga 

dapat meningkatkann kinerja organisasi yang lebih optimal dan menjamin 

kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor PLN 

Pasir Pengaraian. 

2. Diharapkan kantor PLN Rayon Pasir Pengaraian harus dapat menjalankan 

tugas, pokok dan fungsinya secara nyata dan sesuai dengan aturan yang 

ada. 

3. Diharapkan kantor PLN Rayon Pasir Pengaraian kedepannya dapat lebih 

teliti akan permasalahan yang ada, agar tidak terjadi kembali kerugian bagi 

pihak kantor serta masyarakat setempat. 

4. Diharapkan kedepannya kantor PLN Rayon Pasir Pengaraian dapat 

memberikan sosialisasi ke desa-desa yang jauh  dari jangkauan. 

 


