
BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

hasil penelitian ini hanya dapat menjadi analisa pada objek penelitian

yang terbatas pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta area Pondok

Kopi, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan

apabila dilakukan dengan objek yang berbeda dan penambahan objek

lain. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur Payment Point Online Bank yang digunakan saat ini jauh

lebih baik dan lebih mudah pelaksanaannya daripada Payment Point

'Konvensional, Dan dalam segi melakukan pengendalian atas

penerimaan uang pembayaran pun lebih baik daripada Payment

Point Konvensional, hal ini dikarenakan karena proses penerimaan

yang berbeda dari Payment Point Konvensional, karena dalam

Payment Point Online Bank penerimaan atas pembayaran listrik

langsung terkirim ke Bank dan langsung diterima oleh PLN pusat.
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2. PT. PLN (Persero) meminimalkan Pembiayaan yang dikeluarkan

oleh PT. PLN (Persero) atas pembayaran listrik pelanggan karena

adanya kerjasama yang dilakukan oleh PT. PLN (Pesero) terhadap

Bank - Bank switching dan mitra keria untuk pembayaran melalui

Payment Point Qnline Bank.

3. Ferlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) atas

prosedur pengendalian terdapat hubungan yang baik, hal ini dapat

ditihat dengan adanya Bank-Bank switehing yang bekerjasama

dengan PT. PLN (Persero) dan prosedur Payment Point Online

Bank. Dari prosedur Payment Point Online Bank dapat terlihat

bahwa data pembayaran yang dibayarkan oleh pelanggan akan

terkirim langsung ke Bank dan Bank akan mengirimkan data

tersebut ke PLN pusat distribusi DKI Jakarta, dan dari PLN Pusat

akan dikirim ke Area Peleyanan Jaringan dan Unit Pelayanan

Jaringan di Jakarta

B. Saran

Adapun saran dan pendapat yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Sebaiknya PT. PLN (Persero) terus memajukan sistem pembayaran

agar memudahkan dalam pembayaran listrik bagi para pelanggan

agar para pelanggan pun akan tepat waktu dalam melakukan

pembayaran.
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2. Agar lebih disosialisasikan lagi kepada para masyarakt mengtenai

Payment Point Online Bank, agar masyarakat tahu mengenai sistem

pembayaran listrik saat ini.

3" Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya membuat surat izin dari jauh -
jauh hari, karena akan memakan waktu yang lama dalam

pengambilan data.


