
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap hipotesis yang diuji, maka pada

penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara empiris kualitas

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki peranan penting

dalam membentuk atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian ini

juga menunjukkan bahwa secara umum pelanggan listrik prabayar

memiliki penilaian yang baik terhadap kualitas produk meter prabayar

yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung Area

Tanjungkarang. Pelanggan juga memiliki kepercayaan yang cukup baik

terhadap kemampuan meter prabayar dalam mengukur pemakaian tenaga

listrik secara akurat, selain itu desain meter prabayar yang terpasang telah

disukai oleh pelanggan. Namun pelanggan listrik prabayar di area

tanjungkarang menganggap bahwa produk yang terpasang saat ini masih

belum memenuhi standard yang diharapkan, pelanggan melihat bahwa

material produk yang digunakan saat ini dirasa kurang kuat sehingga besar

kemungkinan meter prabayar tidak dapat digunakan dalam jangka waktu

lama.

2. Dapat dibuktikan bahwa secara empiris kualitas pelayanan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Bukti tersebut

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan tergantung pada tingkat kualitas

pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, agar pelanggan senantiasa

puas, perusahaan harus mampu memberikan pelayanan berkualitas yang

sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Penelitian
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ini juga menunjukan bahwa pelanggan listrik prabayar di Area

Tanjungkarang secara umum menilai bahwa pelayanan yang diberikan

masih memiliki kualitas yang rendah. Pelanggan menilai bahwa seluruh

fasilitas yang ada di kantor rayon hingga kantor area masih kurang layak

sehingga mengurangi kenyamanan pelanggan yang berkunjung. Selain itu

proses pasang baru meter prabayar dinilai masih lambat sehingga

memiliki nilai kualitas yang sangat rendah dimata pelanggan. Selain itu,

petugas pada bagian pelayanan yang dirasakan belum dapat memahami

setiap keluhan yang dirasakan oleh pelanggan. Meskipun demikian,

pelanggan menilai bahwa petugas frontliner tetap memiliki sikap yang

baik dan ramah ketika berhadapan dengan pelanggan dalam berbagai

kondisi yang ada dilapangan. Pelanggan juga menilai bahwa fasilitas

penjualan isi ulang pulsa mudah ditemukan di berbagai lokasi.

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepuasan pelanggan memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap Word of Mouth. Penelitian ini

menunjukkan bahwa intensitas komunikasi pelanggan listrik pintar Area

Tanjungkarang cukup tinggi. Pelanggan yang merasa puas menggunakan

meter prabayar sering menceritakan tentang pengalamannya tersebut

kepada orang lain. Pelanggan menceritakan tentang seberapa besar

keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh ketika menggunakan listrik

prabayar dan kelebihannya dibandingkan dengan listrik pascabayar.

Meskipun pelanggan listrik prabayar cukup sering menceritakan

pengalamanya tersebut, namun tidak seluruhnya memberikan saran atau

memberikan rekomendasi untuk turut menggunakan listrik prabayar

kepada pelanggan lainnya.

4. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara empiris kualitas pelayanan

tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Word of Mouth. Pelanggan

tidak akan membicarakan tentang listrik pintar atau listrik prabayar

seberapa pun baik atau buruknya kualitas pelayanan jika tidak menyentuh

tingkat kepuasan mereka terlebih dahulu.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat

diajukan saran kepada pihak manajemen PT PLN (Persero) Distribusi

Lampung Area Tanjungkarang sebagai berikut :

1. Memperbaiki kualitas produk listrik pintar (prabayar) melalui perbaikan

serta peningkatan kualitas material dan spesifikasi teknis pada KWh meter

prabayar, sehingga dapat meyakinkan pelanggan bahwa KWh meter yang

terpasang merupakan produk berkualitas dan telah memenuhi standard

produk. Pelanggan juga secara langsung dapat diyakinkan bahwa produk

listrik pintar memiliki kualitas baik melalui informasi visual. Kesan

produk berkualitas serta bermutu tinggi secara visual dapat dibentuk

dengan menambahkan gambar, logo ataupun tulisan yang menerangkan

bahwa KWh meter yang terpasang telah memenuhi standard mutu

nasional maupun internasional bahkan telah meraih penghargaan sebagai

produk unggul.

2. Memperbaiki layanan produk pasca pasang baru. Pelanggan

membutuhkan jaminan, bahwa produk KWh meter yang terpasang selalu

memiliki kualitas baik, sehingga PLN perlu memberikan layanan produk

pasca pemasangan KWh meter prabayar. Pelanggan dapat diyakinkan

melalui informasi visual dengan cara menambahkan gambar, logo atau

tulisan tentang garansi kualitas KWh meter yang tertera pada kartu

pelanggan.

3. Memperbaiki seluruh ruang pelayanan pelanggan di seluruh kantor rayon

maupun area. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung Area Tanjung karang

saat ini belum memiliki desain ruang pelayanan dan desain seragam

pegawai pelayanan yang terstandard. Hal tersebut dapat menimbulkan

kesan dan anggapan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh PLN

belum memenuhi standard atau memiliki kualitas layanan yang masih

rendah.
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4. Mempercepat proses pasang baru listrik pintar. Saat ini pelanggan listrik

belum memahami dan mengetahui berapa standard rata-rata waktu

pemasangan baru listrik pintar (prabayar). Meskipun waktu pemasangan

listrik dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketersediaan material dan

lain sebagainya, namun perusahaan harus tetap memilik batas waktu atau

standard waktu yang jelas, kapan pemasangan produk listrik pintar dapat

diselesaikan. sehingga pelanggan merasa yakin dan beranggapan bahwa

kualitas layanan yang diberikan oleh PLN telah optimal.

5. Memberikan pelatihan kepada seluruh front liner khususnya pada bagian

pelayanan tentang public speaking atau psikologis konsumen. Dengan

pemberian pelatihan kepada seluruh frontliner, diharapkan mereka

mengetahui bagaimana cara yang paling baik dan tepat dalam melayani

setiap permintaan bahkan keluhan pelanggan.

6. Membuat sebuah kegiatan promosi yang turut melibatkan pelanggan

listrik, seperti program promosi ajak-ajak, dimana dalam rogram tersebut

PLN memberikan hadiah kepada seluruh pelanggan listrik yang berhasil

mengajak bebrapa pelanggan listrik pascabayar beralih ke listrik prabayar

dalam besaran jumlah pelanggan tertentu, berupa voucher listrik gratis

ataupun kupon belanja yang bekerjasama dengan beberapa minimarket

atau supermarket yang memiliki jaringan luas di provinsi lampung.

7. Memasukkan program promosi ajak-ajak kedalam kegiatan pemasaran

keliling (Sarling) listrik prabayar serta memanfaatkan contact center 123

sebagai media promosi dimana tim contact center 123 secara proaktif

mempromosikan program ajak-ajak kepada pelanggan listrik.

8. PLN harus berani meyakinkan seluruh pelanggan listrik, bahwa listrik

prabayar memiliki perbedaan yang jelas dan lebih menguntungkan

dibandingkan listrik pascabayar dengan membedakan biaya pemakaian

(Rp/KWh) keduannya. Sehingga ketika pelanggan melihat tarif tenaga

listrik untuk keperluan rumah tangga yang diumumkan secara resmi, maka

tanpa berfikir panjang mereka dapat melihat perbedaan harga secara jelas.


