
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pembahasan 

Dewasa ini, perubahan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat mendorong 

perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dari 

perusahaan. Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang 

bersifat jasa. Persaingan yang ada dalam bisnis/usaha tidak hanya pada segi mutu dan jumlah 

tetapi juga dalam hal layanan. Dalam hal inilah persaingan semakin seru dengan pengenalan 

system layanan baru yang serba cepat dan memuaskan. Memperhatikan peran layanan yang 

semakin menonjol maka tidaklah heran apabila masalah layanan mendapat perhatian besar 

dan berulang kali dibicarakan, baik oleh masyarakt maupun manajemen itu sendiri, baik 

secara khusus maupun dalam kaitan dengan pokok usaha/kegiatan organisasi. 

Di bidang pemerintah tidaklah kalah pentingnya masalah pelayanan tersebut, bahkan 

peranannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat 

secara keseluruhan. Karena peranan pelayanan umum yang diselenggarakan pemerintah 

melibatkan seluruh aparat Pegawai Negeri makin terasa dengan adanya peningkatan 

kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkat kedudukannya di 

mata masyarakat, maka jadi suatu hak, yaitu hak atas pelayanan.  

PLN merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk PT 

(Persero) dan menguasai cabang produksi terpenting yang dikuasai oleh Negara. PT PLN 

(Persero) memiliki tujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan 

untuk memperoleh laba maksimal. PT PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan milik 

Negara yang tugasnya melayani masyarakat yang kebutuhan vitalnya yaitu listrik.  

Berdasarkan fungsinya, PT PLN (persero) merupakan instansi milik pemerintah yang 

melaksanakan dan menunjang program pembangunan, memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dan memupuk sumber pendapatan Negara baik tingkat pusat maupun daerah. 

Dalam menjalankan usaha ini perusahaan harus bekerja secara proporsional guna menunjang 

kelancaran usaha dan demi tercapainya tujuan dari perusahaan itu sendiri dengan hasil yang 

maksimal. 



Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan karena satu sama lain 

saling melengkapi. Sistem merupakan kerangka mekanismenya organisasi, sedangkan  

prosedur adalah rincian dinamikanya mekanisme system. Jadi tanpa system, prosedur tidak 

ada landasan berpijak untuk “berkiprah”, dan tanpa prosedur suatu mekanisme system tidak 

akan berjalan. Menurut H.A.S. Moenir (2006 : 105) prosedur dapat diterjemahkan sebagai 

tata cara yang berlaku dalam organisasi. Prosedur bersifat mengatur perbuatan baik ke dalam 

(intern) maupun ke luar (ekstern), maka ia harus diketahui dan dipahami oleh orang yang 

berkepentingan, baik pegawai/pekerja maupun pihak-pihak di luar organisasi. Sedangkan 

tujuan penyusunan Standar Pelayanan adalah untuk mewujudkan kepastian hak, tanggung 

jawab dan kewenangan pihak yang terkait serta terpenuhinya hak-hak masyarakat pelanggan 

dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, demikian pula untuk mewujudkan partisipasi 

dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan mekanisme 

yang berlaku. 

Pada dasarnya setiap badan usaha didirikan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dan 

keuntungan guna kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini tak terkecuali pada PT PLN 

(Persero) yang salah satu sumber pendapatannya diperoleh dari pembayaran rekening listrik. 

Di mana hal tersebut menjadi sumber pendapatan terbesar dari pada sumber pendapatan yang 

lain. Layanan listrik prabayar merupakan terobosan terbaru untuk mengatasi kelemahan 

KWh meter pascabayar. System listrik prabayar merupakan salah satu solusi dari problem 

perusahaan dalam melakukan penagihan rekening listrik. Listrik prabayar ini akan membantu 

perusahaan dari sisi aspek keuangan, dengan membayar di muka akan mempercepat arus kas, 

menurunkan tunggakan, menekan biaya operasional, dan menyederhanakan proses. 

Sehubungan denga pokok bahasan tersebut, Tugas Akhir ini akan mengangkat topic 

layanan  listrik  prabayar dengan judul “TINJAUAN PELAYANAN LISTRIK 

PRABAYAR PADA PELANGGAN PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TENGAH 

DAN D.I YOGYAKARTA” 

 

 

 

 

 



1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam laporan Tugas Akhir ini akan dikemukakan 

batasan ruang lingkup pembahasan, sebagai berikut: 

1. Pengertian Organisasi Publik dan Manajemen Pelayanan 

2. Pengertian Pelayanan Publik 

3. Pengertian Pelanggan dan Klasifikasi Pelanggan PT PLN (Persero) 

4. Definisi pelayanan Pelanggan, Bentuk Layanan, Standar Pelayanan 

5. Pengertian Prosedur dan Standard Operating Procedure (SOP) bagi Perusahaan. 

6. Perbandingan Proseur Penjualan Listrik Prabayar dan Pascabayar Pada Pelanggan PT 

PLN (Persero) 

7. System pembayaran rekening Listrik  

8. Layanan Listrik Prabayar 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini yaitu Untuk memenuhi salah satu 

syarat kelulusan pendidikan Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Diponegoro serta untuk mengaplikasikan semua ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh dalam perkuliahan yang berupa teori dengan praktek di tempat Kuliah 

Kerja Praktek (magang). 

1.3.2 Kegunaan Penulisan 

Kegunaan penulisan laporan tugas akhir ini yaitu untuk memberikan informasi 

kepada pembaca mengenai pelayanan tenaga listrik prabayar pada Pelanggan PT 

PLN (Persero) distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 

 

1.4 Cara Pengumpulan Data 

1.4.1 Data Penulisan 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 

baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya 

(Subagyo,2011: 87). Data primer diperoleh sendiri secara mentah-mentah dari 



masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. Dalam hal ini, data 

penulisan diperoleh secara langsung dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan D.I Yogyakarta. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan 

kepustakaan (Subagyo,2011: 88). Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi 

dara primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek 

yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena 

penerapan suatu teori. Untuk data sekunder penulisan diperoleh dari Kuliah Kerja 

Praktek di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai untuk mengumpulkan data penulisan 

Laporan Tugas Akhir yaitu melalui wawancara dan observasi selama melaksanakan 

kegiatan Kuliah Kerja Praktek. 

 Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan 

mendengarkan jawaban yang langsung diberikan oleh responden, sedangkan 

observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan apabila peneliti ingin mengamati 

perilaku konsumen sebagai obyek yang diteliti (Ronny ,2008 : 70).  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan sehingga 

pembaca diharapkan dapat mengetahui garis besar masalah yang dikemukakan 

dalam penulisan dan pembahasan laporan. 

 

Bab II Gambaran Umum Perusahaan 

 Pada bab ini akan menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, yang terdiri 

dari sejarah perkembangan PT PLN (Persero) dan sejarah umum PT PLN (Persero), 

Visi, Misi dan Motto PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I 



Yogyakarta, Logo PT PLN, serta Job Deskripsi Jabatan pada Kantor PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta 

 

 

Bab III Pembahasan 

 Pada bab ini akan menguraikan tentang Tinjauan Teori yang berisi tentang 

pengertian organisasi public, manajemen pelayanan, pelayanan public, pelanggan, 

definisi pelayanan pelanggan dan bentuk layanan, pengertian prosedur dan Standart 

Operating Procedures (SOP), sedangkan Tinjauan Praktek akan menguraikan 

tentang pelayanan public pada PT PLN (Persero), pelayanan pelanggan PT PLN, 

Klasifikasi Pelanggan PT PLN, perbandingan prosedur penjualan listrik prabayar 

dan pascabayar pada pelanggan PT PLN, system pembayaran rekening listrik PLN, 

serta Layanan Listrik Prabayar. 

 

Bab IV Penutup 

 Pada Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari apa yang telah di bahas di bab 

sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


