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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada 

dewasa ini menuntut masyarakat Indonesia untuk senantiasa maju dan 

berkembang sesuai dengan perkembangan jaman serta persaingan yang 

kompetitif. Perkembangan ini mencakup pada bidang ekonomi, politik, sosial dan 

kebudayaan. Meskipun pada saat ini sering terjadi berbagai krisis multi dimensi 

sehingga mengakibatkan terpuruknya keadaan perekonomian di Indonesia. 

Hal ini dapat dilihat pada bidang pemasaran, khususnya pemasaran jasa 

yang semakin berkembang dan menjadi pemasukan devisa bagi negara di masa 

yang akan datang. Dimana pada sektor pemasaran ini telah menjadikan berbagai 

pelayanan atau jasa untuk ikut ambil bagian dalam persaingan bisnis. Pada bisnis 

jasa ini setiap konsumen tidak sekedar membeli suatu produk, tetapi juga segala 

aspek jasa atau pelayanan yang melekat pada produk tersebut. Dalam 

perkembangan dunia usaha khususnya dalam bidang jasa, dihadapkan pada 

kenyataan bahwa masyarakat sebagai pemakai jasa selalu menuntut adanya 

pelayanan yang tepat waktu, tepat guna dan efisien. Konsumen berusaha mencari 

perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan jaminan atas produk yang 

mempunyai kualitas tinggi dan dapat diandalkan. 

Adapun tujuan perusahaan dalam pelaksanaan bauran pemasaran jasa 

adalah untuk memperoleh keuntungan, memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen akan barang dan jasa serta menerapkan strategi pemasaran yang tepat 

untuk menjalankan kegiatan usahanya. 

Pemasaran jasa dewasa ini yang berkembang cukup pesat dapat dilihat  

PT. PLN (Persero) yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pelayanan konsumen, dan pelayanan jasa yang memberikan pelayanan 

pemasangan baru, pelayanan tambah daya, pelayanan perubahan nama, rubah tarif 

dan pembayaran rekening di muka. Dengan menerapkan strategi bauran 
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pemasaran jasa yang tepat, diharapkan dapat mempertahankan citra perusahaan, 

meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan pertumbuhan serta laba 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian secara mendalam terhadap pemasaran jasa pada PT. PLN (Persero) 

sebagai objek penelitian, dan selanjutnya hasil dari penelitian ini penulis tuangkan 

dalam bentuk Laporan Tugas Akhir yang merupakan syarat dari ujian sidang 

kelulusan dengan mengambil judul : “TINJAUAN PELAKSANAAN BAURAN 

PEMASARAN JASA PADA PT. PLN (PERSERO) UPJ BANDUNG 

UTARA”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis ingin lebih 

mengetahui mengenai : 

1. Bagaimana pelaksanaan bauran pemasaran jasa pada PT. PLN (Persero) UPJ 

Bandung. 

2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemasaran jasa pada           

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung dan bagaimana solusinya. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

untuk kemudian dianalisis masalahnya kemudian disusun menjadi sebuah karya 

ilmiah berupa Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat  dalam menempuh 

ujian sidang akhir Diploma III Program Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui : 

1. Pelaksanaan bauran pemasaran jasa pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung. 

2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemasaran jasa pada          

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung dan bagaimana solusinya. 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis Sendiri, untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan 

serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang di dapat selama kuliah dengan 

apa yang terjadi. 

2. Bagi Pihak Perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan saran dalam menangani masalah atau hambatan-hambatan yang 

timbul dalam pelaksanaan bauran pemasaran jasa. 

3. Bagi Pihak Lain, dapat dijadikan sumber informasi bagi yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut yang dapat dijadikan bahan atau sumber 

bagi yang ingin mempelajari lebih dalam tentang pelaksanaan pemasaran 

jasa. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Dalam penyusunan tugas akhir ini digunakan metode penelitian deskriptif 

yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena 

yang terjadi di masa sekarang, dimana penelitian tidak hanya terbatas pada 

pengumpulan dan penyusunan data saja tetapi digunakan untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan data tersebut. 

 

1.5.1 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang secara langsung diperoleh dari sumber penelitian dan 

melakukan wawancara dengan pihak-pihak perusahaan untuk 

memberikan gambaran dan informasi yang diperoleh. 

2. Data Sekunder 

Data pendukung yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, 

laporan perusahaan dan lain-lain yang relevan dan berkaitan dengan 

permasalahan penelitian 
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1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka (Library Research) 

Penulis memperoleh data sebagai literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan ditinjau, tidak dari buku wajib maupun dari 

catatan selama perkuliahan. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengambilan data secara langsung oleh penulis dengan 

mengamati kegiatan sehari-hari dan kemudian dicatat secara 

sistematis, baik berupa observasi ataupun dengan wawancara. 

a. Observasi 

Yaitu pengamatan secara langsung dengan jalan mencatat, 

mempelajari naskah-naskah, lampiran-lampiran dan meminta data 

yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada pemimpin atau staf yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Penelitian ini akan penulis lakukan pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung 

yang berlokasi di Jalan Ir. H. Djuanda No. 183 Bandung. Sedangkan waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2007 sampai lengkapnya bahan yang 

diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


