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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Listrik merupakan kebutuhan masyarakat yang bisa dianggap 

kebutuhan sangat penting. Salah satu Perusahaan Listrik Negara di kabupaten 

Sukoharjo PT. PLN (Persero) UPJ Grogol merupakan perusahaan yang 

dikelola pemerintah untuk mengurus listrik yang menyangkut kepentingan 

umum dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PLN dari sudut 

pandang pemasaran masih dianggap seller’s market, ada unsur monopoli 

dalam penguasaan pasar. Walaupun pemasarannya mungkin tidak perlu harus 

segencar pemasaran perusahaan makanan lainnya, namun PLN harus juga 

memperhatikan aspek pemasaran lebih luas antara lain harus tanggap atas 

keluhan-keluhan konsumen seperti pencatatan meteran oleh petugas yang 

tidak akurat, sistem penagihan yang tidak akurat, sistem pembayaran yang 

antri panjang, pelanggan selalu terancam dengan pemutusan listri dan masih 

banyak lainnya. 

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap ketidak-

sesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakanya setelah pemakaian. Demikian halnya kepuasan bagi para 

pelanggan PT. PLN (Persero) UPJ Grogol juga dipengaruhi berbagai faktor 

diantaranya pelayanan, sikap tanggap terhadap gangguan, kemudahan dalam 



 

 

pembayaran tagihan rekening listrik, prosedur pemasangan listrik dan masih 

banyak lainnya. 

Pelanggan adalah investasi perusahaan yang amat vital dan itu 

merupakan tanggung jawab semua lini, khususnya petugas pelayanan untuk 

dapat memelihara dan mengamankan investasi yang vital tersebut, maka 

kinerja suatu perusahaan yang maksimal merupakan pengaman investasi serta 

modal dalam keunggulan bersaing. Antara kinerja suatu bisnis dan keunggulan 

bersaing mempunyai hubungan positif yang sangat erat, artinya semakin baik 

kinerja suatu perusahaan, semakin kuat pula keunggulan bersaing yang 

dimilikinya. Sebaliknya semakin buruk kinerja suatu perusahaan, keunggulan 

bersaingnya semakin berkurang.  

Dalam memenuhi kepuasan pelanggan perlu ada perbaikan kualitas 

pelayanan yang mengacu pada kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama 

dalam pemberian pelayanan. Karena itu, perbaikan kualitas pelayanan harus 

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan 

suatu perbaikan tidak terdapat suatu alasan untuk tidak mengetahui aspek-

aspek kunci dari suatu sistem kualitas. 

Demikian halnya dengan PT. PLN (Persero) UPJ Grogol selaku 

pengelola jasa perusahaan listrik Negara mengalami surplus demand yang luar 

biasa, hampir diseluruh daerah pemasaran di Indonesia. Oleh karena itu PLN 

berusaha meningkatkan pelayanannya dengan mengadakan loket-loket di 



 

 

daerah sekitar konsumen. Jadi konsumen tidak perlu jauh-jauh ke kantor pusat 

melakukan pembayaran, tetapi sudah bekerjsa sama dengan bank dan lembaga 

keuangan lainnya. 

PT. PLN (Persero) UPJ Sukoharjo sebagai penyelenggara jasa listrik 

untuk umum dalam hal melayani pembayaran rekening listrik telah 

mengantisipasi dengan program komputerisasi pelayanan kepada pelanggan 

seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem 

informasi, dengan mengotomatisasikan jenis-jenis pelayanan yang selama ini 

dilakukan secara manual, dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.  

Kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan merupakan topik yang 

banyak dibicarakan pada tingkat internasional, nasional, industri dan 

perusahaan. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas barang/jasa yang 

dikehendaki pelanggan, sehingga jaminan kualitas jadi prioritas utama bagi 

setiap perusahaan, yang pada saat ini khususnya dijadikan sebagai tolok ukur 

keunggulan daya saing perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan respon 

pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya 

dan kinerja aktual yang dirasakanya setelah pemakaian.  

Atmawati dan Wahyuddin (2005) menerangkan bahwa kepuasan 

pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas produk, harga dan 

faktor-faktor yang bersifat situasi sesaat. Salah satu faktor yang menentukan 

kepuasan pelanggan dalah persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa yang 



 

 

berfokus pada lima dimensi kualitas jasa yaitu bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati. 

Menurut Schnaars (1991), pada dasarnya tujuan  dari suatu bisnis 

adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya 

kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut- ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono, 1997).  

Demikian halnya kepuasan bagi para pelanggan PT. PLN (Persero) 

UPJ Grogol khususnya dalam hal pelayanan pembayaran rekening listrik 

semua pelanggan menginginkan kemudahan dalam pembayaran, cepat dalam 

bertransaksi, tepat dalam penghitungan biaya penggunaannya dan dapat 

diandalkan pelayanannya. 

Atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, 

maka judul yang penulis pilih adalah : “ANALISIS FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) UPJ 

GROGOL DALAM KEMUDAHAN PEMBAYARAN TAGIHAN 

REKENING LISTRIK” 

 

 



 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan dibahas 

masalah: 

1. Apakah faktor pelayanan, kecepatan, ketepatan dan keandalan secara 

bersama-sama mempengaruhi kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero) UPJ 

Grogol dalam kemudahan pembayaran rekening listrik ? 

2. Apakah faktor pelayanan, kecepatan, ketepatan dan keandalan secara 

parsial mempengaruhi kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero) UPJ Grogol 

dalam kemudahan pembayaran rekening listrik ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Guna mempermudah dan fokus dalam permasalahan, data yang 

dibahas serta dikumpulkan dalam penelitian ini, diperlukan batasan 

permasalahan, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukoharjo tepatnya PT. PLN (Persero) 

UPJ Grogol, dikarenakan mudah mendapatkan datanya.  

2. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam membayar 

rekening listrik, adapun dalam penelitian ini yang dipilih adalah  faktor 

pelayanan, kecepatan, ketepatan dan keandalan. 

 

 

 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis faktor pelayanan, kecepatan, ketepatan dan keandalan 

secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan pelanggan PT. PLN 

(Persero) UPJ Grogol dalam kemudahan pembayaran rekening listrik. 

2. Untuk menganalisis faktor pelayanan, kecepatan, ketepatan dan keandalan 

secara parsial mempengaruhi kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero) UPJ 

Grogol dalam kemudahan pembayaran rekening listrik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

manfaat kepada beberapa pihak, antara lain : 

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. PLN (Persero) UPJ 

Grogol dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan khususnya dalam 

hal pembayaran rekening listrik, sehingga para pelanggan mendapatkan 

kepuasan dari hasil pelayanan jasa yang telah diperoleh. 

2. Bagi peneliti untuk lebih mengetahui gambaran tentang menganalisis 

kepuasan pelanggan bila dilihat dari segi pelayanan, kecepatan, ketepatan 

dan keandalan. 

3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi dalam melakukan kajian atau 

penelitian dengan pokok permasalahan yang sama serta sebagai bahan 

masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan 

penelitian ini. 



 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Penulis menyusun skripsi ini dengan menggunakan sistematika yang 

sederhana dengan maksud agar lebih mudah menerangkan segala 

permasalahan menjadi terarah pada sasaran.  

BAB I.  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari dan relevan 

dengan penelitian tinjauan terharap penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

 Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, populasi, sampel dan 

metode pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional dan metode analisis data. 

BAB IV.  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi gambaran umum mengenai obyek penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasannya dengan pembuktian hipotesis 

penelitian. 

 

 



 

 

BAB V.  PENUTUP 

 Penutup berisi simpulan dari serangkaian pembahasan skripsi dan 

saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek 

penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


