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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian saat ini semakin pesat dengan diiringi kemajuan 

teknologi yang semakin canggih, menyebabkan timbulnya persaingan yang semakin 

ketat diantara perusahaan-perusahaaan. Dimana setiap perusahaan di hadapkan pada 

masalah bagaimana mempertahankan roda usahanya dan berkembang menjadi lebih 

baik. Perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi ini menimbulkan 

peningkatan kebutuhan dan keinginan para konsumen terhadap produk atau jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan baik dalam jumlah, jenis produk, dan pelayanan jasa itu 

sendiri. 

Sebagai perusahaan milik Negara PT.PLN (Persero) yang melayani 

masyarakat berusaha mengadakan penyesuaian dan perbaikan di berbagai bidang 

dalam usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan sekaligus memperkuat 

image perusahaan dibenak konsumen dengan memberikan pelayanan yang berkualitas 

dan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam melaksanakan tujuan ini perusahaan 

melakukan hal apa saja dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam proses pelayanan jasa. 

Untuk PT.PLN (Persero) dalam mewujudkan kepuasan pelanggan. Perlu 

meningkatkan pelayanan melalui kuailitas jasa. Karena jika hal tersebut diabaikan 

maka akan menjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelanggan, dan 

tentunya pelanggan akan merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

PT.PLN (Persero). 

Dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan diharapkan pelanggan 

dapat merasakan adanya kepuasan setelah mereka menggunakan jasa tersebut. 
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Kepuasan yang dirasakan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan akan jasa ini 

tentunya akan menimbulkan citra perusahaan yang lebih baik pada diri pelanggan. 

Namun disisi lain, jika pelanggan tidak merasa puas kemungkinan mereka akan 

menyebarkan berita buruk yang berdampak buruk bagi perusahaan. 

Untuk memberikan kepuasan pelayanan pada pelanggan, PT.PLN (Persero) 

Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) kopo Bandung menyadari betul bahwa pelanggan 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan kelangsungan 

hidup perusahaan. Dan untuk memenuhi kepuasan pelanggan diperlukan pelayanan 

yang efektif pada pelanggan dan dilaksanakan oleh semua tingkat organisasi. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pelayanan pelanggan yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) 

area Pelayanan  Penjaringan (UPJ) Kopo Bandung dan menyajikan kedalam laporan 

tugas akhir dengan memilih judul “TINJAUAN PELAYANAN PELANGGAN 

TERHADAP PEMASANGAN BARU PADA PT.PLN (PERSERO) UNIT  

PELAYANAN  JARINGAN (UPJ) KOPO BANDUNG”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pelayanan pelanggan merupakan hal yang penting bagi perusahaan, dimana 

pelayanan pelanggan yang baik menjadi landasan bagi perusahaan terhadap 

penyimpangan yang terjadi selama proses pemasaran sehingga dapat melakukan 

pencegahan dan perbaikan atas suatu pelayanan selanjutnya. 

Untuk mengatasi masalah ini maka perusahaan harus melakukan prosedur 

pelayanan pelanggan yang baik. Dimana pelayanan pelanggan dilakukan secara 

efektif dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan, walaupun kekurangan 

maupun kelemahan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Tindak pencegahan yang 
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dilakukan hanyalah mengusahakan agar jumlah ketidakpuasan terhadap pelayanan 

dapat ditekan seminimal mungkin. 

Sesuai dengan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini di 

identifikasikan sebagai berikut: 

1. Apa Tujuan Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Terhadap Pemasangan Baru  pada 

PT.PLN (Persero) UPJ Kopo Bandung.  

2. Bagaimana Implementasi Pelayanan Pelanggan Terhadap Pemasangan Baru pada 

PT.PLN (Persero) UPJ Kopo Bandung.   

3. Bagaimana Masalah – masalah dan Solusinya Dalam Pelayanan Pelanggan 

Terhadap Pemasangan Baru pada PT.PLN ( Persero ) UPJ Kopo Bandung.  

 

1.3 Maksud dan tujuan 

 Maksud penulis melakukan pengamatan terhadap pelayanan pelanggan     

adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang Pelayanan 

Pelanggan Terhadap Pemasangan Baru yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UPJ 

Kopo Bandung dan merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang 

Diploma III Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengetahui Tujuan Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Terhadap Pemasangan 

Baru pada PT.PLN (Persero) UPJ Kopo Bandung. 

2. Mengetahui Implementasi Pelayanan Pelanggan Terhadap Pemasangan Baru 

pada PT.PLN (Persero) UPJ Kopo Bandung. 
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3. Mengetahui Bagaimana Cara Mengatasi Masalah-masalah dan Solusi-nya 

yang dihadapi PT.PLN (Persero) UPJ Kopo Bandung Selama Pelaksanaan 

Pelayanan Pelanggan Terhadap Pemasangan Baru. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Adapun dari hasil praktek kerja lapangan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

 Dengan adanya kerja praktek ini secara langsung penulis dapat 

mempergunakan kesempatan tersebut sebagai sarana untuk membandingkan antara 

teori-teori perkuliahan dengan praktek pada perusahaan.Dengan harapan dapat lebih 

memahami proses pelayanan pelanggan terhadap pemasangan baru dan 

menyempurnakan kegiatan pelayanan pelanggan terhadap pemasangan baru unit 

gangguan di PT PLN (Persero) UPJ Kopo Bandung. 

2. Bagi Perusahaan 

 Dengan  adanya praktek kerja ini diharapkan akan didapat suatu masukan 

bagi perusahaan sebagai bahan informasi untuk lebih menyadari pentingnya 

Pelayanan Pelanggan, sehingga dapat mengurangi tingkat ketidakpuasan atas 

pelayanan yang dihasilkan.  

3. Bagi Pihak Lain 

 Dengan adanya praktek kerja ini dapat dijadikan bahan perbandingan dalam 

mempelajari dan menerapkan Pelayanan Pelanggan Terhadap Pemasangan Baru lebih 

lanjut. 
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1.5 Metodologi Tugas Akhir               

 Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Metode Penelitian 

Deskriptif analisis. Metode Penelitian Deskriptif, yaitu metode yang memusatkan diri 

pada saat penelitian berlangsung. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, 

dijelaskan dan kemudian dianalisis. 

 

1.5.1 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang berasal dari pihak perusahaan, data yang diperoleh dengan 

mengadakan wawancara pada responden yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Data Sekunder 

Yaitu pendukung data primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai 

landasan teori guna membahas permasalahan yang diteliti. 

 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Studi kepustakaan  

 Yaitu mengumpulkan data dengan cara mepelajari/membacanya dan mencatat 

semua data melalui buku-buku, teori-teori para ahli, dan catatan-catatan yang penulis 

peroleh dibangku kuliah yang berhubungan dengan judul laporan praktek kerja. 

2. Studi Lapangan  
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 Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengadakan 

penelitian langsung pada objek praktek kerja pada waktu kegiatan sedang 

berlangsung. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut penulis melakukan: 

a. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek praktek kerja yang 

dilakukan pada PT PLN guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai masalah 

yang dihadapi serta penyelesaiannya. 

b. Wawancara 

Yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan Tanya jawab langsung 

dengan orang-orang yang mengetahui secara langsung masalah-masalah yang sedang 

diamati. 

c.  Kuesioner 

 Yaitu mengumpulkan data dengan cara membagikan beberapa daftar 

pertanyaan kepada pelanggan atau konsumen, dimana responden tinggal memilih 

derajat kesetujuan atau ketidak setujuan atas pernyataan mengenai penyampaian 

kualitas jasa.dan data hasil kuesioner diolah atau dianalisis dengan menggunakan 

skala likert. 

 Penulis menyebarkan kuesioner kepada 40 orang responden, yakni para 

konsumen atau pelanggan pada PT.PLN ( Persero ) UPJ Kopo Bandung, data 

responden tersebut diperoleh penulis dari bagian Pemasangan Baru PT.PLN ( 

Persero) UPJ Kopo Bandung tiga bulan terakhir ( desember, januari, februari ) dengan 

total pemasangan baru yaitu 278 pelanggan, dari 278 pelanggan tersebut penulis 

membagi empat wilayah penyebaran kuesioner, dimana per wilayah di wakili oleh 10 

orang responden, yaitu 10 orang responden di wilayah kopo bagian barat, 10 orang 
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responden di wilayah kopo bagian timur, 10 orang responden di wilayah kopo bagian 

utara, dan 10 orang responden di wilayah kopo bagian selatan.  

 

1.6 Lokasi dan Lamanya Praktek Kerja  

Lokasi tempat kerja penulis dalam penyusunan laporan adalah pada PT.PLN 

(Persero) unit pelayanan dan jaringan (UPJ) Kopo, kantor tersebut berkedudukan di 

jalan holis no 15 Bandung. 

Lamanya praktek kerja selama 1 (satu) bulan yang dilaksanakan mulai tanggal 1 

desember sampai dengan 31 desember 2007.    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


