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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

      Berdasarkan pembahasan dan analisa yang peneliti  lakukan pada perusahaan 

mengenai Peran Kualitas Pelayanan Menggunakan Aplikasi PLN Mobile dalam 

meningkatan Kepuasan Pelanggan PT. PLN (Persero) Rayon Cikembar Kabupaten 

Sukabum, maka dapat ditarik simpulan dan saran yang dapat memberikan masukan 

dalam meningkatkan kemajuan perusahaan, baik dimasa sekarang maupun dimasa 

yang akan datang.  

1. Kualitas pelayanan menggunakan Aplikasi PLN Mobile  pada PT. PLN Rayon 

Cikembar Kabupaten Sukabumi sudah cukup baik dalam perhitungan berada 

pada kategori diantara sedang. 

2. Kepuasan  yang dirasakan pelanggan PT. PLN (Persero) Rayon Cikembar 

Kabupaten Sukabumi setelah menggunakan Aplikasi PLN Mobile sudah 

cukup puas atau dalam perhitungan berada pada kategori sedang.  

3. Berdasarkan perhitungan peran kualitas pelayanan dengan Aplikasi PLN 

Mobile terhadap kepuasan pelanggan secara simultan mendapatkan hasil 

signifikan. 

4. Kualitas pelayanan menggunakan Aplikasi PLN Mobile secara parsial melalui 

dimensi berwujud (tangible) pengaruh yang signifikan, kehandalan 

(reliability) terdapat pengaruh, tetapi tidak signifikan, ketanggapan 
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(responsiveness) terdapat pengaruh, tetapi tidak signifikan, jaminan 

(assurance) terdapat pengaruh signifikan, empati (empathy) terdapat pengaruh 

tetapi tidak signifikan. 

 

5.2. Saran  

      Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai masukan 

bagi PT. PLN (Persero) Rayon Cikembar Kabupaten Sukabumi yang diantaranya: 

1. Bagi penelitian ini, peneliti berharap agar peneliti yang selanjutnya lebih 

dapat mengembangkan lagi penelitian ini dan mampu mengaitkan penelitian 

ini terhadap objek yang memiliki persamaan kriteria dengan penelitian ini, 

sehingga lebih lebih dapat menyempurnakan penelitian yang selanjutnya. 

2. Bagi peneliti, mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat 

dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti yang selanjutnya 

yang akan melanjutkan penelitian mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan yang diterapkan dengan baik dan benar. 

3. Bagi perusahaan,  mengharapkan menjadi masukkan dalam hal kualitas 

pelayanan lebih baik diberikan perusahaan dalam peningkatan kepuasan 

pelanggan 

4. Bagi pihak lain, mengharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi oleh 

pihak lain yang ingin melakukan penelitian dalam konsentrasi atau 

permasalahan yang sama.  

 


