
1  BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1      Latar Belakang Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, maka dunia usaha pun mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai perusahaan yang berusaha menciptakan produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Perkembangan pesat dalam dunia usaha juga memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Kesejahteraan yang meningkat ini akan meningkatkan pula daya beli masyarakat atau konsumen. Tetapi pada sisi lain perkembangan itu menyebabkan timbulnya persaingan yang semakin ketat pada dunia usaha dewasa ini. Perusahaan yang pada mulanya memiliki pangsa pasar yang besar, serta daerah pemasaran yang luas, kini dituntut untuk melakukan inovasi produk terbaru untuk mengantisipasi pasar yang akan mereka masuki baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Seiring perubahan zaman,besarnya peranan inovasi bagi setiap organisasi publik dan swasta dalam era globalisasi membawa dampak dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi meningkatnya kualitas pelayanan. Salah satu perusahaan atau BUMN yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga listrik, yaitu PT. PLN bertugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang kebutuhannya meningkat setiap tahunnya. Saat ini semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis. Meskipun demikian, tidaklah mudah untuk mewujudkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Pelanggan yang dihadapi memiliki ekspektasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu dapat dipahami jika sangat mustahil apabila suatu perusahaan menginginkan tidak ada pelanggannya merasa tidak puas.  



2   Pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat juga diiringi pertumbuhan ekonomi, menyebabkan kebutuhan terhadap tenaga listrik semakin tinggi, sehingga terasa perlunya suatu penyediaan dan penyaluran tenaga listrik yang memadai baik dari segi teknis ekonomisnya. Pengunaan tenaga listrik sekarang ini merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat dan seringkali dianggap sebagai salah satu tolak ukur taraf kemajuan rakyat sejalan dengan perkembangan teknologi. Namun tentu saja perusahaan harus berusaha meminimumkan ketidakpuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang semakin membaik. Selama ini pelanggan PLN mendapat layanan listrik pascabayar, yaitu pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan membayar setelah penggunaannya, pada bulan berikutnya. Setiap bulan PLN harus mencatat meter, menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar Pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekening listrik setelah waktu tertentu. Namun sebelum adanya produk listrik prabayar, PT.  PLN (persero) juga sudah mempunyai produk lain yaitu, listrik pasca bayar atau listrik meteran. Listrik pascabayar adalah  produk listrik yang dapat kita gunakan tanpa harus membayarnya terlebih dahulu, pembayaran tagihan pemakaian akan dilakukan setelah tanggal atau waktu penggunaan yang ditetapkan oleh pihak penyedia layanan. Salah satu perusahaan yang melakuakan inovasi untuk meningkatkan kualitas produknya yaitu PT. PLN (persero) dengan memunculkan produk terbaru yaitu listrik pintar (listrik prabayar). Ada beberapa keunggulan listrik prabayar yaitu: Tidak ada beban listrik bulanan, pelanggan lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik, privasi lebih terjaga, efesien dan hemat waktu, layanan pembelian pulsa luas. Kewajiban PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang berkewajiban memenuhi kebutuhan energi listrik kepada masyarakat tercantum dalam bunyi dasar hukum ketenagalistrikan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan; Peraturan Pemerintah Nomor 10 



3  Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.2 P/451/M.PE/1991 Tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat.  Sejak diluncurkan prabayar secara resmi pada tahun 2009, listrik pintar (prabayar) menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam kemudahan pengelolaan pemakaian listrik mereka. Listrik prabayar merupakan cara pembelian listrik dimana pelanggan membayar terlebih dahulu kemudian menikmati aliran listrik. Berupa voucher isi ulang yang telah tersedia dibeberapa loket-loket diseluruh indonesia, voucher listrik pintar ini diharap mampu menjangkau lebih luas masyarakat melalui kemitraan dengan bank, PT. Pos Indonesia, Alfamart, Indomaret dan mitra pihak ketiga lainnya. Layanan listrik prabayar ini menggunakan alat khusus yang bebeda dengan layanan listrik pasca bayar. Alat khusus ini dinamakan kWh/meter (meteran listrik) prabayar, atau lebih dikenal dengan sebagai meter prabayar. Penggunaan listrik yang cenderung terlewatkan oleh para konsumennya yang notabene adalah masyarakat luas, sehingga penggunaan listrik terkadang memakan biaya yang tidak sedikit untuk konsumsi rumah ataupun usaha.Namun Pada sistem listrik pintar (listrik prabayar), pelanggan mengeluarkan uang/biaya telebih dahulu untuk membeli energi listrik yang akan dikonsumsinya. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan ke dalam Meter. Prabayar yang terpasang dilokasi Pelanggan melalui sistem ‘token’ (pulsa) atau stroom. Perubahan model migrasi dari pascabayar ke prabayar maupun pasang baru listrik prabayar otomatis berkaitan dengan voucher / token pulsa untuk dapat menggunakan aliran listrik.  Adapun kekurangan pada listrik pascabayar yaitu banyak kejadian salah baca meter, tagihan yang tidak menentu, tunggakan rekening, dan salah pemutusan. Hal semacam inilah yang dapat menimbulkan ketidakpuasan pelanggan, bukan hanya masyarakat yang merasakan penderitaannya, tapi PLN pun ikut merugi. Sebagai pembelajaran dan mengantisipasi dari banyak kejadian 



4  dan masalah maka diluncurkanlah program Listrik Pintar, maka dengan program ini masyarakat diajak agar lebih menghargai akan keberadaan tenaga listrik dan lebih bijak dalam penggunaan listrik. Berikut ini akan di tampilkan Tabel 1 mengenai data jumlah pelanggan listik prabayar dan pascabayar PT. PLN (persero) Rayon Bengkalis dari Tahun 2017-2019. 
Tabel 1.1 Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Listrik Prabayar dan Pascabayar Tahun 2017-

2019 

Tahun Listrik Pascabayar 
(Rumah Tangga) 

Listrik Prabayar 
(Rumah Tangga) 2017 15.900 5.000 2018 15.711 6.914 2019 14.968 9.092 

Sumber: PT. PLN (persero) Rayon Bengkalis, 2020 Tabel 1.1 menunjukkan jumlah Rumah Tangga pelanggan listrik pascabayar pada 3 Tahun terakhir mengalami penurunan, yang awalnya pada tahun 2017 berjumlah  15.900 Rumah Tangga menjadi 15.711 Rumah Tangga pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 juga mengalami penurunan pelanggan dari jumlah pelanggannya 15.711 Rumah Tangga menjadi 14.968 Rumah Tangga pada Tahun 2019. Sedangkan jumlah pelanggan Rumah Tangga listrik prabayar pada 3 Tahun terakhir mengalami peningkatan, yang awalnya pada tahun 2017 berjumlah  5.000 Rumah Tangga menjadi 6.914 Rumah Tangga pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 juga mengalami peningkatan pelanggan dari jumlah pelanggannya 6.914 Rumah Tangga menjadi 9.092 Rumah Tangga pada Tahun 2019. Desa Sungai Batang merupakan salah satu desa yang menggunakan listrik Prabayar di kecamatan bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sebagian besar masyarakat desa Sungai Batang menggunakan listrik Prabayar yakni berjumlah 317 KK (Kartu Keluarga). Prabayar membutuhkan beberapa pemahaman baru serta teknis–teknis lainnya di dalam penggunaannya. Harus ada tindakan khusus dari pihak PLN untuk menyikapinya. Keluhan adalah bentuk aspirasi pelanggan yang terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap suatu barang atau jasa. Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan 20 orang pelanggan PT. PLN 



5  (Persero) Rayon Bengkalis yakni masyarakat Desa Sungai Batang yang dipilih secara acak, terdapat beberapa keluhan pelanggan terkait pemasangan listrik prabayar yaitu mahalnya pemasangan listrik prabayar, besarnya selisih pembayaran listrik dengan daya yang diperoleh, dan lambannya pengajuan pemasangan listrik prabayar. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait kepuasan pelanggan listrik pintar (prabayar) di Kabupaten Bengkalis dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Listrik Prabayar terhadap Kepuasan Pelanggan PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis (Studi Kasus Pada Desa Sungai Batang)”. 
1.2      Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah utama yang penulis bahas dalam penulisan adalah bagaimana pengaruh kualitas pelayanan listrik prabayar terhadap kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis pada Desa Sungai Batang? 
1.3   Batasan Masalah Penelitian ini dibatasi pada pengaruh kualitas pelayanan yang meliputi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty), dan bukti fisik (tangible) terhadap kepuasan pelanggan yang meliputi kesesuaian harapan pelanggan, minat pelanggan untuk berkunjung kembali dan ketersediaan pelanggan untuk merekomendasikan layanan listrik prabayar. 
1.4   Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan listrik prabayar terhadap  kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis pada Desa Sungai Batang. 
1.5    Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:  



6   1. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan penerapan teori-teori yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapa (D-IV) pada Program Studi Akuntansi Keuangan Publik di Politeknik Negeri Bengkalis. 2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian dimasa yang akan datang. 3. Bagi PT PLN (Persero) Rayon Bengkalis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbagan dalam rangka perumusan strategi dan penentuan kebijkan untuk meningkatkan pelayanan di PT. PLN (persero) Rayon Bengkalis. 
 

1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian pada laporan proposal yang disusun sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional. 



7   
BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan. 
BAB V : PENUTUP Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti. 


