
BAB II 

PERSEPSI PELANGGAN PADA KUALITAS PELAYANAN LISTRIK 

PRABAYAR PT. PLN (Persero) RAYON SEMARANG TENGAH 

 

Bab ini menyajikan temuan penelitian terkait tentang persepsi pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan listrik prabayar PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yang diambil berdasarkan 

teknik purposive sampling dengan mengambil responden secara sengaja atau sudah 

memiliki kriteria tertentu. 

2.1 IDENTITAS RESPONDEN 

Adapun karakterisktik responden dalam penelitian ini dikategorikan 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lamanya menjadi pelanggan 

listrik prabayar. 

 

 

 

 

 

 

 



Diagram 2.1 

Sebaran persentase identitas responden berdasarkan jenis kelamin 

N=40 

 

Berdasarkan diagram di atas  dapat diketahui bahwa responden 

pelanggan listrik prabayar di PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah 

mayoritas adalah laki- laki. 
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Diagram 2.2 

 Sebaran Persentase identitas responden berdasarkan usia 

  N=40 

 

 

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa mayoritas responden 

pelanggan listrik prabayar PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah 

berusia 20-35 tahun. 
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Diagram 2.3 

Sebaran persentase identitas responden berdasarkan pekerjaan 

N=40 

 

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa mayoritas responden 

pelanggan listrik prabayar PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah 

pekerjaanya swasta. 
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Diagram 2.4 

Sebaran persentase identitas responden berdasarkan lamanya menjadi 

pelanggan listrik prabayar 

N=40 

 

Berdasarkan diagran di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan 

responden menjadi pelanggan listrik prabayar PT. PLN (Persero) Rayon 

Semarang Tengah selama 1 tahun. Namun tak sedikit responden yang 

berlangganan listrik prabayar lebih dari 3 tahun.  

 

2.2 KUALITAS PELAYANAN LISTRIK PRABAYAR  

Persepsi pelanggan pada kualitas pelayanan listrik prabayar  PT. PLN 

(Persero) Rayon Semarang Tengah dimana dibagi menjadi 5 indikator kualitas 

pelayanan, yaitu Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan 

Tangibles. 
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2.2.1 RELIABILITY 

Reliability dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan, 

keramahan petugas pelayanan dan kesiapan petugas dalam melayani 

pelanggan, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai listrik 

prabayar, keandalan petugas menangani keluhan, dan kemudahan 

pelanggan dalam menyampaikan keluhan. 

Diagram 2.5 

Sebaran persentase keramahan petugas pelayanan dan kesiapan 

petugas dalam menolong pelanggan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa keramahan petugas dan 

kesiapan petugas dalam menolong pelanggan termasuk dalam kategori 

ramah dan selalu siap menolong. Hal ini ditunjukan dengan ketika 

pelanggan melakukan pengaduan melalui call center, petugas 
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menjawab dengan mengucap salam terlebih dahulu lalu menanyakan 

keluhan apa yang ingin disampaikan oleh pelanggan. 

Diagram 2.6 

Sebaran persentase kemudahan mendapatkan informasi 

mengenai listrik prabayar 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kemudahan dalam 

mendapatkan informasi mengenai listrik prabayar berada dalam 

kategori mudah. Hal ini dikarenakan pelanggan dapat mengakses 

layanan PLN melalui call center 123, web PLN, facebook, twitter, 

maupun langsung datang ke loket di kantor PLN untuk mendapatkan 

informasi tanpa ada persyaratan tertentu. 
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Diagram 2.7 

Sebaran persentase keandalan petugas dalam menangani keluhan 

N=40 

 

Dari data di atas menunjukan bahwa dalam menagani keluhan 

yang disampaika pelanggan petugas dapat diandalkan. Hal ini 

ditunjukan dengan ketika pelanggan mengalami kesulitan yaitu listrik 

rumah padam dan tidak diketahui penyebabnya, petugas menanyakan 

permasalahan, lalu petugas datang ke lokasi memeriksa APP dan 

sambungan listrik. 
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Diagram 2.8 

Sebaran persentase kemudahan pelanggan menyampaikan 

keluhan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kemudahan pelanggan 

dalam menyampakain keluhan tergolong dalam kategori mudah. Hal 

ini ditunjukkan dengan ketika pelanggan mendapatkan kesulitan 

terkait permasalahan sambungan listrik, pelanggan dapat menghubungi 

call center 123 kemudian lagsung bisa menyampaikan permasalahan 

yang dihadapi kepada petugas pelayanan dan petugas akan memproses 

keluhan tersebut. 

Indikator reliability 

Kategori skor untuk indikator reliability dibagi menjadi 3 

interval kelas yaitu berkualitas, cukup, dan tidak berkualitas. Dalam 
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indikator reliability terdapat 4 pertanyaan dimana skor tertinggi adalah 

40 dan skor terendah adalah 4. 

Penetuan interval pada indikator reliability adalah: 

I = Interval Kelas  

A = Skor Tertinggi 

B = Skor Terendah  

K = Kategori Soal  

Maka perhitungan interval kelasnya adalah sebagai berikut : 

        ( )  
                           

               
 

A = Skor Tertinggi (10X4=40) 

B = Skor Terendah (1X4=4) 

        ( )  
                           

               
 

        =
    

 
 

        = 12 

Dari hasil perhitungan interval kelas di atas maka dapat dibentuk 

kategori sebagai berikut: 

- Tidak berkualitas  : skor  4 - 15 

- Cukup  : skor 16 - 27 

- Berkualitas : skor 28 - 40 

 



 

Diagram 2.9 

Sebaran persentase indikator reliability 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menyatakan kualitas pelayanan listrik prabayar PT. PLN (Persero) 

Rayon Semarang Tengah pada indikator reliability menunjukkan pada 

kategori berkualitas.  

 

2.2.2 RESPONSIVENESS  

Responsiveness dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan, 

petugas pelayanan cepat dan tanggap dalam melayani  pelanggan, 

kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, 

dan kesedian petugas dalam membantu pelanggan. 
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Diagram 2.10 

Sebaran persentase petugas pelayanan cepat dan tanggap 

melayani  pelanggan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa petugas pelayanan 

cepat dan tanggap dalam melayani pelanggan tergolong dalam 

kategori cepat dan tanggap. Dalam melakukan pelayanan, petugas  

akan melakukan penanganan ketika keluhan/ permintaan dari 

pelanggan telah diproses. Namun ada responden mengatakan saat 

pelanggan mendapatkan masalah terkait sambungan listrik, petugas 

datang ke lokasi lama jika keluha dilakukan pada malam hari, bahkan 

petugas baru datang keesokan harinya. 
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Diagram 2.11 

Sebaran persentase kemampuan petugas dalam memberikan 

pelayanan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bawa petugas mampu dalam 

memberikan pelayanan. Hal ini ditunjukkan dengan saat melakukan 

perbaikan petugas sangat cekatan dan kompeten, petugaspun juga 

menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan. 
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Diagram 2.12 

Sebaran persentase kesedian petugas membatu pelanggan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kesediaan petugas 

membantu pelanggan berada pada kategori bersedia. Hal ini 

ditunjukan dengan petugas menghubungi kembali pelanggan dan 

menyampaikan akan segera datang ke lokasi untuk menindak lanjuti 

keluhan yang disampaikan. Sampai di lokasi petugas menanyakan 

kembali permasalahan yang terjadi untuk memnastikan tindakakan 

yang apa yang perlu dilakukan. 

Indikator responsiveness   

Kategori skor untuk indikator responsiveness dibagi menjadi 3 

interval kelas yaitu berkualitas, cukup, dan tidak berkualitas. Dalam 

indikator responsiveness terdapat 3 pertanyaan dimana skor tertinggi 

adalah 30 dan skor terendah adalah 3. 
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Penetuan interval pada indikator  reliabilitas adalah: 

I = Interval Kelas   

A = Skor Tertinggi 

B = Skor Terendah  

K = Kategori Soal  

Maka perhitungan interval kelasnya adalah sebagai berikut : 

        ( )  
                           

               
 

A = Skor Tertinggi (10X3=30) 

B = Skor Terendah (1X3=3) 

        ( )  
                           

               
 

        =
    

 
 

        = 9 

Dari hasil perhitungan interval kelas di atas maka dapat dibentuk 

kategori sebagai berikut: 

- Tidak berkualitas : skor 3 - 11 

- Cukup  : skor 12 – 20 

- Sangat berkualitas : skor 21 – 30 

 

 



 

Diagram 2.13 

Sebaran persentase indikator responsiveness  

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menyatakan kualaitas pelayanan listrik prabaya PT. PLN (Persero) 

Rayon Semarang Tengah pada indikator responsiveness (daya 

tanggap) berada pada kategori berkualitas. 

 

2.2.3 ASSURANCE  

Assurance dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan, 

kemampuan petugas menjawab pertanyaan dari pelanggan, kesopanan 

petugas kepada pelanggan, dan ketepatan waktu sesuai yang dijanjikan 

petugas pelayanan kepada pelanggan. 
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Diagram 2.14 

Sebaran persentase kemampuan petugas pelayanan menjawab 

pertanyaan dari pelanggan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kemampuan petugas 

pelayanan menjawab pertanyan dari pelanggan berada dalam kategori 

sangat mampu. Saat pelanggan menanyakan informasi-informasi 

terkait listrik prabayar petugas menjawab semua pertanyaan dari 

pelanggan secara jelas. Dalam menjawab pertanyaan, petugas 

menyampaikan dengan kalimat yang mudah dipahami. 
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Diagram 2.15 

Sebaran persentase kesopanan petugas pelayan saat melayani 

pelanggan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahu bahwa petugas berperilaku 

sopan dalam melayani pelanggan. Dalam berbicara petugas 

menggunakan bahasa yang santun dan ramah kepada pelanggan saat 

melakukan pelayanan. 
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Diagram 2.16 

Sebaran presentase petugas pelayanan memberikan jaminan tepat 

waktu dalam menangani keluhan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa petugas memberikan 

jaminan tepat waktu dalam menangani keluhan terkait listrik prabayar 

berada pada kategori tepat waktu. Namun ada beberapa responden 

mengatakan bahwa terkadang penangan keluhan tidak sesuai dengan 

janji waktu yang disampaiakan, seperti petugas teknisi mengatakan 

akan datang jam 2 siang, namun jam 5 sore petugas baru datang. 

Indikator assurance   

Kategori skor untuk indikator assurance  dibagi menjadi 3 

interval kelas yaitu berkualitas, cukup, dan tidak berkualitas. Dalam 

indikator assurance terdapat 3 pertanyaan dimana skor tertinggi adalah 

30 dan skor terendah adalah 3. 
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Penetuan interval pada indikator  reliabilitas adalah: 

I = Interval Kelas  

A = Skor Tertinggi  

B = Skor Terendah  

K = Kategori Soal  

Maka perhitungan interval kelasnya adalah sebagai berikut : 

        ( )  
                           

               
 

A = Skor Tertinggi (10X3=30) 

B = Skor Terendah (1X3=3) 

        ( )  
                           

               
 

        =
    

 
 

        = 9 

Dari hasil perhitungan interval kelas di atas maka dapat dibentuk 

kategori sebagai berikut: 

- Tidak berkualitas : skor 3 - 11 

- Cukup  : skor 12 – 20 

- Sangat : skor 21 – 30 

 

 



Diagram 2.17 

Sebaran presentase indikator Assurance 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menyatakan kaulaitas pelayanan listrik prabaya PT. PLN (Persero) 

Rayon Semarang Tengah pada indikator assurance (jaminan) berada 

pada kategori berkualitas. 

 

2.2.4 EMPATHY 

Empathy dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan, 

petugas memberikan perhatian secara individu kepada pelanggan, 

petugas memahami kesulitan pelanggan, dan petugas melakukan 

komunikasi yang efektif dalam melayani pelanggan. 
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Diagram 2.18 

Sebaran presentase petugas memberikan perhatian secara 

individu kepada pelanggan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa petugas memberikan 

perhatian secara individu kepada pelanggan berada pada kategori 

perhatian. Hal ini dikarenakan saat pelanggan menyampaikan keluhan 

ke loket customer service petugas melayani satu-persatu pelanggan 

dan mendengarkan dengan baik keluhan yang disampaikan. 
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Diagram 2.19 

Sebaran presentase petugas memahami kesulitan yang dihadapi 

oleh pelanggan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa petugas memahami 

kesulitan pelanggan berada pada kategori memahami. Hal ini 

dikarenakan saat pelanggan menyampaikan keluhan petugas 

mendengarkan dengan baik lalu petugas memberikan janji penanganan 

segera dari keluhan tersebut. Namun ada beberapa responden yang 

menyatakan bahwa petugas pelayanan kurang memahami kesulitan 

pelanggan, seperti  pada saat ada pemadaman listrik karena ada 

pemeliharaan jaringan pelanggan tidak diberi tahu kalau ada 

pemadaman sehingga aktivitas yang dilakukan pelanggan menjadi 

terganggu. 
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Diagram 2.20 

Sebaran perentase petugas melakukan komunikasi yang efektif 

dalam melayani pelanggan 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa petugas melakukan 

komunikasi yang efektif saat melayani pelanggan. Hal ini dikarenakan 

dalam melakukan pelayanan petugas menggunakan bahasa yang 

santun, tidak berbelit-belit dan petugas menyampaikan dengan bahasa 

yang mudah dipahami oleh pelanggan. 

Indikator empathy 

Kategori skor untuk indikator empathy dibagi menjadi 3 

interval kelas yaitu sangat berkualitas, cukup, dan tidak berkualitas. 

Dalam indikator empathy  terdapat 3 pertanyaan dimana skor tertinggi 

adalah 30 dan skor terendah adalah 3. 
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Penetuan interval pada indikator  reliabilitas adalah: 

I = Interval Kelas  

A = Skor Tertinggi 

B = Skor Terendah  

K = Kategori Soal  

Maka perhitungan interval kelasnya adalah sebagai berikut : 

        ( )  
                           

               
 

A = Skor Tertinggi (10X3=30) 

B = Skor Terendah (1X3=3) 

        ( )  
                           

               
 

        =
    

 
 

        = 9 

Dari hasil perhitungan interval kelas di atas maka dapat dibentuk 

kategori sebagai berikut: 

- Tidak berkualitas : skor 3 - 11 

- Cukup  : skor 12 – 20 

- Berkualitas : skor 21 – 30 

 

 



Diagram 2.21 

Sebaran persentase indikator empathy 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menyatakan kaulaitas pelayanan listrik prabaya PT. PLN (Persero) 

Rayon Semarang Tengah pada indikator empathy  (empati) berada 

pada kategori berkualitas. 

 

2.2.5 TANGIBLE  

Tangible dalam penelitian ini diukur dengan pernyataan, 

peralatan dan perlengkapan yang digunakan petugas dalam melayani 

pelanggan memadai, kebersihan dan kenyamanan tempat di PT. PLN 

(Persero) Rayon Semarang Tengah, dan petugas yang berpenampilan 

rapi, berseragam, dan profesional saat bekerja.  
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Diagram 2.22 

Sebaran persentase peralatan dan perlengkapan yang digunakan 

petugas dalam melayani pelanggan memadai 

N=40  

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa menurut responden 

peralatan dan perlengkapan yang digunakan petugas dalam melayani  

memadai. Hal itu dikarenakan saat menangani keluhan/ permasalahan 

dari pelanggan seperti pemasangan APP maupun pemeriksaan 

jaringan, petugas dantang dengan menggunakan mobil PLN diamana 

di dalam mobil tersebut tersedia perlengkapan dan peralatan yang 

dibutuhkan.  

 

 

 

 

92.5% 

7.5% 

0% 

Memadai

Cukup Memadai

Tidak Memadai



 

Diagram 2.23 

Sebaran persentase kebersihan dan kenyamanan tenpat di kantor 

PT. PLN (Persero) Semarang Tengah 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui kebersihan dan kenyamanan 

tempat di kantor PT. PLN (Persero) Semarang Tengah tergolong 

dalam kategori bersih dan nyaman. Hal itu dikarenakan di kantor PLN 

tenpat dan ruangan terlihat rapi dan bersih, di ruang pelayanan 

pelanggan disana tersedia kursi dan sofa yang bias digunakan 

pelanggan untuk duduk sembari menunggu antrian, dan juga disetiap 

ruangan terdapat penyejuk ruangan (AC) yang membuat ruangan 

menjadi nyaman. 
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Diagram 2.24 

Sebaran persentase petugas pelayanan berpenampilan rapi, 

berseragam, dan profesional dalam bekerja 

N=40 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dalam bekerja petugas 

pelayanan berpenampilan rapi berseragam dan profesional.  

Indikator tangible  

Kategori skor untuk indikator tangible dibagi menjadi 3 

interval kelas yaitu berkualitas, cukup, dan tidak berkualitas. Dalam 

indikator tangible  terdapat 3 pertanyaan dimana skor tertinggi adalah 

30 dan skor terendah adalah 3. 

Penentuan interval pada indikator  reliabilitas adalah: 

I = Interval Kelas  
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A = Skor Tertinggi 

B = Skor Terendah  

K = Kategori Soal  

Maka perhitungan interval kelasnya adalah sebagai berikut : 

        ( )  
                           

               
 

A = Skor Tertinggi (10X3=30) 

B = Skor Terendah (1X3=3) 

        ( )  
                           

               
 

        =
    

 
 

        = 5,4 = 6 

Dari hasil perhitungan interval kelas di atas maka dapat dibentuk 

kategori sebagai berikut: 

- Tidak berkualitas : skor 3 - 11 

- Cukup  : skor 12 – 20 

- Berkualitas : skor 21 – 30 

 

 

 

 

 



 

 

Diagram 2.25 

Sebaran persentase indikator tangible 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menyatakan kualitas pelayanan listrik prabaya PT. PLN (Persero) 

Rayon Semarang Tengah pada indikator tangible  (bukti fisik ) berada 

pada kategori berkualitas. 

2.3 KESIMPULAN INDIKATOR 

Kategori indikator Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, 

dan Tangibles dibagi menjadi 3 interval kelas yaitu berkualitas, cukup, dan 

tidak berkualitas. Dalam semua indikator terdapat 16 pertanyaan dimana skor 

tertinggi adalah 160 dan skor terendah adalah 16. 

Penentuan interval pada kesimpulan indikator (Persero) adalah: 
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I = Interval Kelas  

A = Skor Tertinggi 

B = Skor Terendah  

K = Kategori Soal  

Maka perhitungan interval kelasnya adalah sebagai berikut : 

        ( )  
                           

               
 

A = Skor Tertinggi (10X16= 160) 

B = Skor Terendah (1X16= 16) 

        ( )  
                           

               
 

        = 
      

 
 

        = 48 

Dari hasil perhitungan interval kelas di atas maka dapat dibentuk kategori 

sebagai berikut: 

 Tidak berkualitas : skor 16 - 63 

 Cukup   : skor 64 – 111 

 Berkualitas  : skor 112 – 160 

 

 

 



 

Diagram 2.26 

Sebaran presentase kesimpulan kualitas pelayanan listrik prabayar PT. PLN 

(Persero) Rayon Semarang Tengah 

 

Dari data di atas dapat dapat diketahui kesimpulan kualitas pelayanan listrik 

prabaya PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah berdasarkan indikator 

Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibles berada pada 

kategori berkualitas. 
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