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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Seiring perkembangan zaman dan perekonomian yang semakin maju serta 

semakin maraknya perdagangan di Indonesia diberbagai bidang, hal ini 

mengakibatkan meningkatnya daya saing dimana setiap perusahaan berusaha 

untuk bisa menarik konsumen agar melakukan pembelian terhadap barang atau 

jasa yang ditawarkannya. Disisi lain, konsumen mempunyai kebebasan untuk 

memilih dan menentukan keputusan dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Berdasarkan kenyataan ini, maka perusahaan harus mampu 

melakukan usaha untuk menarik minat dan perhatian konsumen terhadap barang 

dan jasa yang ditawarkan. 

      Keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan 

perusahaan. Pelayanan merupakan unsur yang penting didalam usaha 

meningkatkan kepuasan konsumen.  Kegiatan memuaskan konsumen pada saat ini 

menjadi semakin penting, oleh karena itu perusahaan harus mengetahui 

bagaimana cara melayani konsumen dengan baik agar produk atau jasa yang 

ditawarkan menjadi lebih menarik sehingga konsumen tertarik untuk membeli 

produk tersebut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Produk akan dapat memuaskan konsumen jika produk yang diberikan berkualitas 

baik. Hal ini juga menyangkut kualitas dan kuantitas unsur-unsur produk secara 

keseluruhan. Salah satu unsur produk yang dapat memberikan kepuasan 

konsumen adalah pelayanan dari perusahaan kepada konsumen sebelum dan 

sesudah terjadinya transaksi penjualan. Perusahaan harus melakukan pelayanan 

yang dapat memenuhi selera konsumen sehingga konsumen akan measa puas, 

setelah itu perusahaan dapat mengharapkan keuntungan dari kepuasan konsumen 

tersebut. 

PT. PLN (Persero) sebagai salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

yang bergerak di bidang jasa yang berhubungan dengan penjualan tenaga listrik 
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yang melayani masyarakat luas termasuk wilayah terkecil sekalipun. Pelayanan 

pelanggan yang dilakukannya mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa yang 

ditawarkan kepada pelanggannya. Pelayanan pelanggan PT. PLN (Persero) tidak 

hanya meliputi pelayanan jasa kelistrikan jasa saja, tetapi terdiri dari beberapa 

bagian diantaranya pelayanan pemasangan baru, penambahan daya, dan pelayanan 

pengaduan pelanggan.  

           Pelayanan pemasarang baru adalah pelayanan yang diberikan oleh             

PT. PLN (Persero) untuk para calon pelanggan yang ingin mempergunakan 

listrik. Biasanya PT. PLN (Persero) mensurvei terlebih dahulu untuk 

perencanaan penyambungan baru. Sedangkan penambah daya diberikan oleh PT. 

PLN (Persero) kepada pelanggan karena kebutuhan pelanggan atau dirasa kurang 

memadai. Dalam proses permintaan penambahan daya, perlu dilakukan 

pengecekan atas kemungkinan terdapatnya tunggakan rekening listrik atau 

kewajiban lainnya yang belum dilunasi. Apabila ternyata terdapat tunggakan 

rekening dan atau kewajiban lainnya yang masih harus dilunasi, pelanggan 

diharuskan melunasinya terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan pelayanan 

pengaduan perbaikan/pergeseran instalasi PLN adalah permintaan 

perbaikan/pengecekan instalasi PLN untuk kepentingan pelanggan yang 

bersangkutan. Pada dasarnya posisi pelayanan ini merupakan faktor pendukung 

terhadap aktivitas pemasaran jasa PLN. Untuk itu PLN memberikan perhatian 

khusus kepada kegiatan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan 

agar dalam pelaksanaannya dapat memuaskan pelanggannya. 

Menurut Fandy Tjiptono (2002; 26) bahwa: “Pelayanan merupakan 

aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual”. 

Bila pelayanan yang diberikan memenuhi harapan pelanggan, maka 

pelanggan akan merasa puas dan diharapkan akan melakukan pembelian ulang 

baik untuk pembelian produk maupun jasa yang diterimanya. Sedangkan bila jasa 

pelayanan berada di bawah tingkat yang diharapkan, pelanggan akan merasa tidak 

puas. Pelanggan yang merasa tidak paus terhadap kualitas atau pelayanan yang 

diberikan, maka kemungkinan pelanggan akan komplain atas ketidakpuasannya. 

Oleh karena itu agar kemungkinan tersebut tidak terjadi atau dapat dikurangi, 
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pihak PLN hendaknya merencanakan strategi yang lebih baik dimasa mendatang 

untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat meminimalisasikan 

masalah yang dihadapi pelanggannya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah 

pelayanan dengan judul “Tinjauan Tentang Pelayanan dan Kepuasan 

Pelanggan pada Saat Pemasangan Baru pada PT. PLN (Persero) UPJ 

Bandung Utara” . 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan pemasangan baru yang diberikan oleh             

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara 

2. Apakah pelayanan pemasangan baru yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) 

UPJ Bandung Utara dapat memenuhi harapan pelanggan 

3. Bagaimana tanggapan para konsumen terhadap pelayanan PT. PLN (Persero) 

UPJ Bandung Utara 

4. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen yang dirasakan oleh konsumen PT. 

PLN (Persero) UPJ Bandung Utara? 

5. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. PLN(Persero) UPJ 

Bandung Utara dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Kerja praktek dilakukann dengan maksud untuk memperoleh data yang 

diperlukan untuk menyusun laporan yang merupakan nsalah satu syarat dalam 

menempuh ujian Tugas Akhir Diploma III Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan dari kerja praktek tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh             

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara 

2. Untuk mengetahui apakah pelayanan pemasangan baru yang diberikan oleh 

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara sudah memenuhi harapan pelanggan 

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan para konsumen terhadap pelayanan 

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara 
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4. Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen yang dirasakan konsumen             

PT. PLN (Persero)UPJ Bandung Utara 

5. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. 

PLN(Persero) UPJ Bandung Utara dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggannya 

 
1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Dengan penulisan karya ilmiah ini penulis mengharapkan bahwa penulisan 

ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Penulis 

Untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama 

masa perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di 

lingkungan dunia usaha, juga diharapkan dapat melatih kemampuan 

menganalisis dan berpikir sistematis. 

2. Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tentang 

pelaksanaan pemberian pelayanan dari PT. PLN (Persero) UPJ Bandung 

Utara, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

yang lebih baik. 

Selain itu diharapkan dapat memberikan kegunaan dari aspek: 

1. Aspek praktis 

Hasil penelitian ini diharpakan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam kegiatan pelayanan jasa serta dapat menambah 

wawasan. 

2. Aspek pengembangan ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang 

pelaksanaan pelayanan yang dilakukan PT. PLN (Persero) UPJ Bandung 

Utara, sehingga dapat dicari kesesuaian antara teori yang didapat dalam 

pelaksanaannya dan bisa dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan. 
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1.5 Metodologi Tugas Akhir 

 Metodologi Tugas Akhir yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu 

data yang menggambarkan, menganalisis, menafsirkan, dan menguraikan data 

informasi secara jelas tentang masalah yang diteliti. Adapun data yang digunakan: 

1. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dimana penulis melakukan praktek kerja 

lapangan. Adapun cara-cara untuk memperoleh data primer adalah melalui: 

Penelitian Laporan (Field Research), yaitu penelitian langsung yang dilakukan 

oleh penulis pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara mengenai 

permasalahan yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh data yang 

dibutuhkan dengan cara: 

a. Interview 

Cara memperoleh informasi melalui pertanyaan-pertanyaan secara 

langsung dengan pimpinan tertentu yang bersangkutan maupun dengan 

karyawan perusahaan mengenai permasalahan yang diteliti. 

b. Observasi 

Dengan mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan perusahaan. 

c. Kuseioner 

Yaitu wawancara langsung untuk memperoleh data melalui alat perantara 

berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam lembar pertanyaan dan 

harus dijawab oleh responden. 

2. Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari perusahaan berupa sejarah perusahaan, 

struktur organisasi. Disamping itu pengumpulan data dilakukan juga dengan 

cara: 

Penelitian perpustakaan (Library research), merupakan suatu bentuk 

penelitian untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengadakan studi 

literatur melalui buku-buku dan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

materi yang menjadi bahan pokok pembahasan dalam laporan tugas akhir. 
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1.6 Tempat dan Waktu Magang 

 Guna memperoleh bahan-bahan yang digunakan dengan tujuan penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini, maka lokasi yang menjadi penelitian untuk memperoleh 

data yaitu di perusahaan PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara yang berlokasi di 

Jl. Ir. H. Djuanda No. 183 Bandung. Lamanya penulisan dilakukan pada bulan 

September 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007. 
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karyawan perusahaan mengenai permasalahan yang diteliti. 

b. Observasi 
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