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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul  

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

masyarakat berusaha mengadakan penyesuaian dan perbaikan diberbagai 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 kualitas jasa. Karena jika hal tersebut diabaikan 

maka akan terjadi kesenjangan antara keinginan dan harapan pelanggan 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. 

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 merasa tidak puas kemungkinan mereka akan 

menyebarkan berita buruk yang berdampak negatif pada perusahaan. 

Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, PT. PLN (Persero) UPJ 

Bandung Utara 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. 

Perusahaan harus dapat bekerja sama dengan para pelanggan dan juga 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Pentingnya 

memberikan suatu kepuasan kepada pelanggan pada perusahaan sebagaimana 
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telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada 

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara dengan judul: 

“Tinjauan pelaksanaan pelayanan jasa pada PT. Perusahaan listrik 

negara (persero) unit pelayanan jaringan Bandung utara” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut:  

1.  Bagaimana tujuan pelaksanaan pelayanan jasa pada PT. PLN (Persero) UPJ 

Bandung Utara  

2.  Bagaimana pelaksanaan pelayanan jasa pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung 

Utara.  

3.  Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pelayanan jasa pada 

PT.PLN (persero) UPJ Bandung utara 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir  

 Maksud penelitian pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara ini adalah 

untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan LTA (Laporan Tugas 

Akhir) yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sedang       

Diploma III Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Tujuan pelaksanaan pelayanan jasa pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung 

Utara  

2. Pelaksanaan pelayanan jasa pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara  

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pelayanan jasa pada 

PT.PLN (persero) UPJ Bandung utara 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Kegunaan laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi : 

1. Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi perkembangan 

usahanya, serta sebagai kajian dan masukan dalam memperbaiki sekaligus 

meningkatkan pelaksanaan pelayanan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Penulis 

Dapat lebih memahami proses pelayanan jasa pada perusahaan PT PLN 

(Persero) UPJ Bandung Utara, dengan cara membandingkan antara penerapan 

dan teori yang telah didapat selama masa perkuliahan, untuk melatih dan 

mengembangkan pola pikir serta menginterpretasikan dalam bentuk tugas 

akhir. 

3. Pihak Lain 

Sebagai sumbangan pemikiran pada semua pihak, khususnya bagi rekan-rekan 

mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan masalah 

ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi penelitian yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan proses 

pelayanan jasa dimasa yang akan datang. 

 

1.5 Metode Tugas Akhir 

Metode dalam penyusunan laporan tugas akhir ini dengan menggunakan 

metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan, menganalisis, 

menafsirkan dan menguraikan data informasi secara jelas tentang masalah yang 

diteliti. 

 

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. 
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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 digunakan untuk mendapatkan sejumlah data 

yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti 

antara lain dengan: 

a. Observasi 

Yaitu mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan. 

b. Wawancara 

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab 

berdasarkan tujuan penelitian kepada pejabat dan karyawan yang 

bersangkutan. 

c. Kuisioner 

Yaitu wawancara langsung untuk memperoleh data melalui alat 

pelantara,berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam lembar 

pertanyaan dan harus dijawab oleh responden 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data teoritis untuk dijadikan 

landasan dasar dalam melakukan analisis atas objek penelitian. 

 

1.6 Waktu dan Lokasi Kerja Praktik 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis mengadakan penelitian 

pada PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara yang berlokasi di Jalan                                

Ir. H. Djuanda No. 183 Bandung. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 10 Mei 2007 sampai dengan 08 Juni 2007. 


