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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelayanan 

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan 

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia (Sinambela, 2013:3). 

Layanan/Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

berbagai cara yang dilakukan pada saat berinteraksi dengan orang lain atau 

konsumen. Pelayanan dapat juga didefinisikan sebagai perihal atau cara melayani, 

usaha dalam melayani kebutuhan orang lain dengan imbalan (uang), dan 

kemudahan yang diberikan sehubungan jual beli atau jasa. 

Menurut Parasuraman yang dikutip dari Skripsi Ekasari Putri 

mendefinisikan kualitas layanan sebagai seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dengan harapan para nasabah atas layanan yang mereka terima. Unsur 

utama dalam kualitas jasa yaitu expected servise dan perceived service. Apabila 

jasa yang dipersepsikan sebagai kualitas yang baik dan memuaskan. Jika jasa 

yang diterima melampaui harapan nasabah, maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika kualitas jasa yang diterima lebih 

rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa akan dipersepsikan buruk 

atau tidak memuaskan. 
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Dalam Al-Quran dijelaskan pula tentang salah satu bentuk transaksi 

pelayanan jasa terjadi antara Nabi Syu‟aib  dengan Nabi Musa, yakni dalam Surat 

Al-Qashas, ayat 27 : 

                               

                          

        

 

Artinya:  Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan 

kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa 

kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 

tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak 

hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku 

termasuk orang-orang yang baik". 

 

Poerwadarminta menyatakan bahwa pelayanan diartikan sebagai suatu cara 

atau perbuatan dalam melayani. Sedangkan Stanson dan Lumato menyatakan 

bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang tidak memiliki wujud, yang secara 

terpisah diidentifikasikan yang berfungsi untuk memuaskan keinginan serta tidak 

terikat pada penjualan suatu produk atau jasa lainnya. 

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses 

pelayanan berlangsung rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan 

organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksud dilakukan sehubungan 

dengan saling memahami kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. 

 

2.2 Pelayanan Barang 

Menurut Guritno Mangkoesoebroto (Edisi ke 3:57) Barang Publik (public 

goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan 
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mengurangi kosumsi orang lain akan barang tersebut. Suatu barang publik 

merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa 

mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk 

mendapatkannya. Barang publik adalah untuk masyarakat secara umum 

(keseluruhan) sehingga dari semua kalangan dapat menikmatinya. Barang publik 

memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan barang lainnya, yaitu : 

1. Non Exclusive 

Apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi 

siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata 

lain, setiap orang memiliki akses terhadap barang tersebut. Jadi semua 

orang, baik orang tersebut membayar maupun tidak membayar dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, ia tetap memperoleh manfaat. 

2. Non Rivalry 

Dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan suatu 

konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan 

konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang 

dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi 

manfaat yang diperoleh orang lain. 

3. Join Consumption 

Barang atau jasa dapat digunakan atau dikonsumsi bersama-sama. Suatu 

barang atau jasa dapat dikatakan memiliki tingkat join consumption yang 

tinggi jika barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama secara 

simultan dalam waktu yang bersamaan (join consumption) tanpa saling 
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meniadakan manfaat (rivalitas) antara pengguna yang satu dan lainnya. 

Sedangkan untuk barang atau jasa yang hanya dapat dimanfaatkan oleh 

seseorang dan orang lain kehilangan kesempatan menikmatinya, maka 

barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki tingkat join consumption yang 

rendah. 

4. Eksternalitas  

Eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu 

terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang 

merugikan. Eksternalitas akan terjadi apabila masyarakat mendapatkan 

dampak atau efek-efek tertentu diluar barang atau jasa yang terkait langsung 

dengan mekanisme pasar. 

5. Indivisible 

Yaitu tidak bisa dibagi-bagi dalam satuan unit yang standar untuk bisa di 

delivery. 

6. Marginal Cost = 0 

Artinya, tidak ada tambahan biaya untuk memproduksi tambahan suatu unit 

output. 

 

2.3 New Public Management (NPM) 

New public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral 

dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking 

dan lean management (Denhardt, J,V, 2003) New public Management (NPM) 

dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. New 

public management (NPM) secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan 
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dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. 

New public management (NPM) berfokus pada manajemen sektor publik 

yang berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management 

(NPM) tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya 

adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi 

tender. New Public Management (NPM) memberikan perubahan manajemen 

sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan 

kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang 

fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut telah mengubah 

peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan 

masyarakat (Mardiasmo, 2002:78). 

Prinsip New Public Management (C. Hood, 1991) 

a. Lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan. 

b. Adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja 

yang dicapainya. 

c. Penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil (output), bukan 

prosedur. 

d. Pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar didalam 

sektor pelayanan publik. 
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e. Penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana yang 

dipraktikan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja 

pelayanan publik. 

f. Adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit organisasi 

yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik. 

g. Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam penggunaan 

sumber daya. 

Prinsip-prinsip dari New Public Management (NPM) tersebut, meliputi : 

a. Penekanan pada manajemen keahlian menejemen profesional dalam 

mengendalikan organisasi. 

b. Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk 

klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya. 

c. Peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam prosedur-

prosedur birokrasi, yang semuanya diukur lewat indikator-indikator 

performa kuantitatif. 

d. Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentalistik dari unit-

unit sektor publik. 

e. Pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik, seperti 

penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan 

sejenisnya. 

f. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta 

seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan 

pernyataan misi. 
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g. Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak 

dengan sumber daya yang sedikit. 

Secara umum New Public Management (NPM) memiliki ciri-ciri berikut : 

a. Pengendalian yang berorientasi pada persaingan dengan cara pemisahan 

wewenang antara pihak yang memberi dana dan pihak pelaksana tugas. 

b. Pemfokusan pada efektifitas, efisiensi dan mutu pelaksanaan tugas. 

c. Pemisahan manajemn strategis dari manajemen operasional dalam 

pemberian order dan anggaran umum. 

d. Pelaksana order swasta dan pemerintah diperlakukan sama. 

e. Adanya upaya meningkatkan inovasi yang terarah (sebagai bagian dari order 

kerja) karena adanya pendelegasian (bukan hanya desentralisasi) 

manajemen operasional. 

Menurut C. Hood (1991) terdapat 7 karakteristik New Public Management 

(NPM), yaitu : 

a. Hands-on professional management. Pelaksanaan tugas manajemen 

pemerintahan diserahkan kepada manajer profesional. 

b. Explicit standards and measures of performance. Adanya standar dan 

ukuran kinerja yang jelas. 

c. Greater emphasis on out put controls. Lebih ditekankan pada control 

hasil/keluaran. 

d. A shift to desegregations of units in the public sector. Pembagian tugas ke 

dalam unit-unit yang dibawah. 
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e. A shift to greater competition in the public sector. Ditumbuhkannya 

persaingan ditubuh sektor publik. 

f. A stress on greater discipline and parsimony in resource use. Lebih 

menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam 

menggunakan berbagai sumber. Sektor publik seyogjanya bekerja lebih 

keras dengan sumber-sumber yang terbatas (to do more with less). 

Pada dasarnya penerapan sistem New Public Management (NPM) yang 

didasari pada desentralisasi mempunyai tujuh karakteristik, yaitu : 

a. Manajemen profesional di sektor publik. 

b. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. 

c. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. 

d. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. 

e. Menciptakan persaingan disektor publik. 

f. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. 

g. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam 

menggunakan sumber daya. 

New Public Management (NPM) ini telah mengalami berbagai perubahan 

orientasi menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Keban 

(2004:25) yaitu : 

a. Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran 

kinerja. 

b. Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan 

pnyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas 
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kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan 

tepat. 

c. Orientasi in Search of Excellence yaitu mengutamakan kinerja optimal 

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

d. Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-

nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang 

lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan warga 

masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan “social learning” 

dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja 

secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. 

 

2.4 Pengertian Jual Beli 

Jual beli menurut bahasa berarti al-Bai‟, al-Mubadalah, artinya menukar 

sesuatu. Sedangkan menurut syara‟ artinya menukar harta dengan harta menurut 

cara-cara tertentu („aqad). 

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah 

sebagai berikut : 

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan. 

b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan 

aturan syara‟. 
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c. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau 

memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang 

dibolehkan (Hendi Suhendi, 2002:68). 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan 

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan syara‟ dan disepakati. 

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-

persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli 

sehingga bila ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi maka tidak 

sesuai dengan kehendak syara‟. 

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda 

tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat 

dibenarkan penggunaannya menurut syara‟, benda itu adakalanya bergerak 

(dipindahkan), dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat 

dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli), dan tidak ada yang 

menyerupainya (qimi), dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut 

diperbolehkan sepanjang tidak dilarang syara‟. 

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram 

diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut di pandang batal dan jika dijadikan 

harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid. 
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2.5 Rukun dan Syarat Jual Beli 

1. Rukun Jual Beli 

a. Penjual 

b. Pembeli 

c. Barang yang dijual 

d. Harga 

e. Ucapan ijab qabul 

2. Syarat Penjual dan Pembeli 

a. Berakal (tidak sah jual beli orang gila) 

Firman Allah Swt. dalam Al-Qur‟an QS. An-Nisa ayat 5: 

                        

              

 

Artinya:  Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 

baik. 

b. Dengan kehendaknya sendiri (tidak sah jual beli orang yang dipaksa 

dengan tidak benar, adapun orang yang dipaksa dengan benar 

misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk hutangnya, maka 

penjualnya itu sah) 

c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang 

mubazir (pemboros)/bodoh itu ditangan walinya. 

d. Baligh (tidak sah jual beli anak-anak) 
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Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur 

dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama adalah diperbolehkan 

berjual beli barang-barang yang kecil, misalnya jual beli rokok dan 

lain-lain. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi 

kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan 

aturan yang mendatangkan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi 

pemeluknya. 

 

2.6 Pembayaran Tagihan Listrik 

Tagihan listrik merupakan perhitungan biaya atas pemakaian daya dan 

energy listrik serta tagihan-tagihan lainnya yang berhubungan dengan pemakaian 

tenaga listrik setiap bulan oleh pelanggan. Setelah mengetahui jumlah tagihan 

yang harus dibayarkan oleh pelanggan, lalu hal yang dilakukan adalah melakukan 

pembayaran listrik. Dalam hal sistem pembayaran listrik tersebut, PT. PLN 

(Persero) menerapkan beberapa sistem pembayaran listrik yang berlaku, yaitu: 

a. Pembayaran secara off-line 

b. Pembayaran secara on-line 

c. Pembayaran secara giralisasai 

Hak dan kewajiban konsumen pengguna listrik 

Hak  

Sesuai ketentuan pasal 29 Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan, anda sebagai konsumen berhak untuk : 

 

 



 25 

a. Mendapatkan pelayanan yang baik 

b. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan 

keandalan yang baik 

c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar 

d. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga 

listrik 

e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan 

dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan 

tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga 

listrik. 

Kewajiban  

Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan, 

1. Kewajiban anda sebagai konsumen adalah : 

a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul 

akibat pemanfaatan tenaga listrik 

b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen  

c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya 

d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik 

e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan 

2. Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan 

kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik 
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2.7 Tarif Dasar Listrik 

Tarif Dasar Listrik (TDL) adalah besarnya biaya yang telah ditetapkan oleh 

Perusahaan Listrik Negara karena pemakaian jasa pelayanan berupa energi listrik. 

Tarif Dasar Listrik untuk tahun 2017 ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral No. 30 Tahun 2012 mengenai tarif listrik. 

Pemerintah memutuskan menaikkan TDL secara bertahap. Tidak semua 

pelanggan yang mengalami kenaikan tarif listrik. Pelanggan 450VA dan 900VA 

dari seluruh golongan tarif tidak mengalami kenaikan listrik. Pelayanan harga 

baru tersebut mencakup tarif listrik reguler (pascabayar) dan tarif prabayar. Tarif 

listrik reguler (pascabayar) adalah tarif yang dibayarkan konsumen setelah 

pemakaian. Sedangkan listrik prabayar dibayar sebelum listrik dipakai konsumen. 

 

2.8 Tarif Listrik Reguler (Pascabayar) 

Tarif Listrik Reguler yaitu tarif listrik yang dibayar setelah pemakaian. 

Pelanggan tarif reguler membayar jasa PT. PLN (Persero) setelah pemakaian 

energi listrik sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yang sebelumnya ada 

petugas pencatat pemakaian energi listrik. Pelanggan akan membayar listrik 

reguler pada petugas yang datang untuk menagih tagihan listrik atau lewat tempat-

tempat yang disediakan PT. PLN (Persero) seperti kantor pos, bank dan lain-lain. 

Keterlambatan pembayaran energi listrik sistem reguler ini dikenai biaya dan 

apabila selama 3 bulan belum membayar energi listrik maka energi listrik yang 

tersambung di dalam rumah akan diputus oleh PT. PLN (Persero). Kekurangan 

lain penggunaan listrik reguler ini sering terjadinya kesalahan pencatatan dan 

dikenai biaya beban serta adanya biaya keterlambatan pembayaran. 
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Ada beberapa keuntungan menggunakan listrik cara reguler: 

a. Pelanggan tidak repot untuk memasukkan nomor token pulsa bulannya. 

b. Pelanggan tidak terganggu dengan adanya alarm seperti pada listrik 

prabayar. 

c. Pelanggan tidak memikirkan dahulu pengeluaran uang untuk listrik. 

d. Pelanggan memiliki toleransi masa pembayaran jasa energi listrik selama 3 

bulan. 

 

2.9 Tarif Listrik Prabayar 

Tarif listrik prabayar yaitu suatu produk inovasi tarif listrik yang 

memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menggunakan listrik dengan 

sistem transaksi pembayaran dimuka sebelum listrik dipakai. Sistem tarif listrik 

prabayar pelanggan terlebih dahulu membeli token (voucer listrik isi ulang) yang 

terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui gerai ATM se jumlah bank 

atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online. Kemudian 20 digit 

nomor token dimasukkan ke dalam kWh Meter khusus yang disebut dengan meter 

prabayar (MPB) dengan bantuan keypat yang sudah tersedia di MPB. Layar yang 

ada di MPB akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa 

diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya seperti: 

a. Informasi jumlah energi listrik (kWh) yang dimasukkan (diinput) 

b. Jumlah energi listrik (kWh) yang sudah terpakai selama ini.  

c. Jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini (realtime). 

d. Jumlah energi listrik yang masih tersisa. 
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Jika energi listrik yang tersimpan di meter prabayar (MPB) sudah hampir 

habis, maka MPB akan memberikan sinyal awal agar segera dilakukan pengisian 

ulang sehingga pelanggan secara realtime setiap saat dapat mengetahui secara 

pasti penggunaan listrik di rumah. (Sumber: http://www.pln.co.id di akses 28 

April 2017). 

Menurut (Kadaffi, 2011:6) beberapa keuntungan dan kekurangan dari 

pemakaian listrik prabayar bagi konsumen. Keuntungannya sebagai berikut: 

a. Pelanggan lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik, melalui meter 

prabayar, pelanggan dapat memantau pemakaian listrik sehari-hari dan 

setiap saat. 

b. Perbaikan sistem pengukuran karena perangkat elektronik yang digunakan 

adalah elektronis dengan ketelitian dan kemananan yang lebih tinggi. 

c. Pemakaian listrik dapat disesuaikan dengan anggaran belanja. 

d. Tidak terkena biaya keterlambatan dan bebas pemutusan listrik 

karenatunggakan serta bebas kesalahan pencatatan meter. 

e. Privasi lebih terjaga, aman dan nyaman dengan menggunakan listrik 

prabayar tidak perlu menunggu dan membukakan pintu untuk petugas 

pencatatan meter karena meter prabayar secara otomatis mencatat 

pemakaian listrik. 

f. Jaringan luas pembelian listrik isi ulang. Saat ini pembelian pulsa listrik 

(voucer) sudah bisa didapatkan lebih dari 30.000 ATM di seluruh Indonesia. 

Selain itu bisa juga didapatkan di loket pembayaran listrik online. 

Kekurangan dari penggunaan listrik prabayar sebagai berikut : 
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1. Konsumen harus keluar dan lebih dahulu mengeluarkan uang untuk 

pembelian energi listrik. 

2. Konsumen awal pemakaian akan merasa bingung dalam pengisian token. 

3. Konsumen akan terganggu dengan bunyi alarm sebagai tanda pengisian 

ulang. 

4. Konsumen tidak memiliki masa toleransi pemakaian energi listrik, jika 

tidak punya uang atau rumah tersebut tidak ditempati dan pembelian      

KWHnya telah habis maka listrik di rumah akan mati. 

 

2.10 kWh Meter 

kWh meter adalah alat pengukur energi listrik yang mengukur secara 

langsung hasil kali tegangan, faktor kerja, kali waktu tertentu ( U I Cos Q T) yang 

bekerja padanya selama jangka waktu tertentu tersebut. kWh biasanya digunakan 

untuk mengukur daya listrik. Pemakaian energi listrik di industri maupun rumah 

tangga menggunakan satuan kilo watt hour (kWh). Alat yang digunakan untuk 

mengukur energi pada industri dan rumah tangga dikenal dengan kilo watt hour. 

kWh ada dua jenis yaitu : kWh meter analog dan kWh meter digital. (Sumber : 

Modul PT. PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan Pandaan). 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang Analisis 

Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Catat Meter dalam Pelayanan 
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Tagihan Listrik Pascabayar di PT. PLN (Persero) Rayon Perawang Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak. 

Muhammad Ayub (2013) memaparkan dalam skripsinya yang berjudul 

Proses Pembayaran Tagihan Rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 

di Desa Mangkirau Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus PLTD di Desa 

Mengkirau Kecamatan Merbau), adapun permasalahan dari penelitian ini adalah 

bagaimana proses dan dampak ketidaktepatan pembayaran tagihan rekening 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau dan bagaimana 

tinjauan Ekonomi Islam terhadap proses pembayaran tagihan rekening 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran tagihan rekening 

PLTD yang ada di Desa Mengkirau dan untuk mendapatkan gambaran yang 

objektif tentang proses pembayaran tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau 

Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam tinjauan Ekonomi 

Islam, dengan hasil penelitian yaitu proses pembayaran tagihan rekening PLTD di 

Desa Mengkirau dilakukan secara berangsur-angsur. Namun demikian, masih 

banyak terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran tagihan rekeningnya. 

Sehingga merugikan sebagian pelanggan yang lain. Karena mereka sudah lunas 

membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi masih 

merasakan dampak yang disebabkan oleh sebagian warga lain yang terlambat 

dalam pembayaran angsurannya, yaitu lampu/listrik sering mati sehingga 

mengakibatkan sebagian warga tidak mendapatkan haknya sebagai pelanggan 

yang sudah lunas membayar.  
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Perbedaannya yaitu Muhammad Ayub memfokuskan penelitian bagaimana 

proses dan dampak ketidak tepatan pembayaran tagihan rekening Pembangkit 

Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap 

proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). 

Sementara penulis memfokuskan penelitian pada penerapan standard operating 

procedure (SOP) catat meter dalam pelayanan tagihan listrik pascabayar. 

Asrina Adella (2016) dengan judul skripsi Pelayanan Jasa Pembayaran 

Tagihan Listrik (PLN) melalui mesin ATM Bank Riau Kepri dalam perspektif 

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bank Kepri Kantor Kedai Air Tiris). 

Penelitian ini merupakan pembahasan tentang pelayanan jasa dari mesin ATM 

Bank Riau Kepri yang juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan perbankan 

yang berasal dari pengambilan biaya fee dari jasa penyewaan fasilitas kartu dan 

mesin ATM tersebut. Asrina Adella melakukan penelitian tentang pembayaran 

tagihan listrik melalui mesin ATM yang bertujuan untuk lebih memahami 

mengenai produk jasa pembayaran listrik pada Kantor Kedai Air Tiris pada 

pandangan atau perspektif Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian yang diperoleh, 

pembayaran jasa tagihan listrik (PLN) pada Bank Riau Kepri Kantor Kedai Air 

Tiris ini dibolehkan menurut Ekonomi Syariah. Karena dalam pelaksanaan 

pembayaran tagihan listrik ini nasabah hanya dikenakan biaya fee sebesar 

Rp.2.000,.- setiap melakukan pembayaran, yang dibayarkan untuk biaya upah jasa 

pembayaran yang dilakukan oleh Bank untuk nasabah kepada PT. PLN. 

Kemudian transaksi ini juga tidak mengandung unsur riba ataupun menggunakan 

praktek-praktek pekerjaan yang dilarang oleh Syariat Islam. 
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Perbedaan penelitian Asrina Adella dan penulis adalah penulis meneliti 

bagaimana pelayanan tagihan listrik pascabayar di PT. PLN (Persero) Rayon 

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sedangkan Asrina Adella meneliti 

bagaimana pelayanan jasa pembayaran tagihan listrik (PLN) melalui mesin ATM 

Bank Riau Kepri. 

Alif Asdianto (2012) dalam skripsi yang berjudul Efektivitas Program 

Listrik Prabayar di PT. PLN (Persero) Rayon Wonogiri, permasalahan dari 

penelitian ini adalah masih adanya tunggakan pembayaran rekening listrik dan 

pelanggan masih menginginkan peningkatan pelayanan di PLN Rayon Wonogiri 

kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program 

listrik prabayar di PT. PLN (Persero) Rayon Wonogiri. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efektivitas program listsik prabayar di PT. PLN (Persero) 

Rayon Wonogiri dilihat melalui empat indikator yaitu waktu pencapaian, 

perubahan perilaku masyarakat, pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek, 

tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya. Waktu pencapaian 

hampir tiga tahun berjalan sudah memberikan perubahan sesuai dengan tujuan 

tetapi ketersediaan penjual isi meter prabayar di daerah pedesaan masih kurang. 

Perubahan perilaku masyarakat tidak adanya lagi penunggakan pembayaran 

rekening listrik. Pelajaran yang diperoleh dari PLN Rayon Wonogiri sudah tidak 

perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan pencatatan meter setiap bulannya dan 

pemutusan listrik di rumah pelanggan yang melakukan penunggakan. Tingkat 

kemampuan pelanggan naik karena pelanggan mampu beradaptasi dengan 

teknologi yang digunakan pada meter listrik prabayar. 
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 Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu penulis 

memfokuskan pada sistem pascabayar sementara penelitian Alif Asdianto 

memfokuskan penelitian pada sistem prabayar. 

 

2.12 Pandangan Islam Terkait Kelistrikan 

Menurut Islam, listrik merupakan kepemilikan umum yang wajib dikuasai 

dan dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Karena, listrik 

merupakan kebutuhan pokok rakyat dan merupakan bentuk pelayanan masyarakat 

yang wajib dilakukan negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh menyerahkan 

penguasaan dan pengelolaan listrik kepada swasta sebagaimana mana negara juga 

tidak boleh menyerahkan penguasaan dan pengelolaan bahan baku pembangkit 

listrik kepada swasta. Hal ini karena listrik dan barang tambang yang jumlahnya 

sangat besar adalah milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh swasta dan 

individu. 

Berkaitan dengan ini Rasulullah bersabda: 

تُ  َ فََسِمعر ِو َوَسَّلَّ ُث َمَع النَِِّئَّ َصَّلَّ هللُا عَلَير َحابَِة َرِِضَ هللُا قَاَل: غََزور َُجِل ِمَن الصَّ ُو عَْنر

ُد َوَأبُور َداِوَد ِرَجاُلُ  َ ِء َوالرَماِء. َوالنَّاِر. َرَوُه َاْحر ََكُء ِِفر ثاََلثٍَة: ِِفر الرلََكَ ُل: النَّاُس ُُشَ   ثَِقاُ  يَُقور
 

Artinya: “Dari salah seorang Sahabat radhiyallahu „anhu, ia berkata: saya 

beperang bersama nabi shallallahu „alaihiwassalam, lalu aku mendengar 

beliau bersabda: “manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang 

rumput, air dan api”.”(H.R.Ahmad dan Abu Dawud) 

Termasuk dalam api disini adalah energi berupa listrik. Yang juga termasuk 

kepemilikan umum adalah barang tambang yang jumlahnya sangat besar. 



 34 

Meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa: 

ُو الرِملرَح  َتقرَطعر َ فَاس ر ِو َوَسَّلَّ ِل هللِا َصَّلَّ هللُا عَلَير ِل َأهرُو َوفََد ِاََل َرُسور َعنر َأبرَيُض ابرَن َْحَ

َت َلُ الرَماَء فََقَطَعُو َلُ فَََّلر َانر َوَلَّ قَاَل  عر ََّما َما قَطر َت َلُ ِاه ِرير َماقََطعر ِلِس َاثَدر َرُجٌل ِمَن الرَمجر

 الرِعدَّ قَاَل فَاهرََتََع ِمنرُو )رواه ابو داود(
Artinya:  “Dari Abyadh bin Hamal diceritakan bahwa Abyadh telah meminta 

kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul 

mengabulkan permintaan tersebut, akan tetapi segera diingatkan oleh 

seorang sahabat yang mengatakan, “Wahai Rasulullah, tahukah engkau 

telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma‟u al „iddu‟) 

Rasullullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya”. 

(H.R. Abu Dawud) 

 

Tindakan Rasulullah SAW yang membatalkan pengelolaan tambang yang 

sangat besar (bagaikan air yang mengalir) menunjukkan bahwa barang tambang 

yang jumlah sangat besar tidak boleh dimiliki oleh pribadi, karena tambang 

tersebut merupakan milik umum. 

Oleh karena itu, barang-barang tambang seperti migas, batubara, emas, 

perak, besi, tembaga, timah, dan lain sebagainya adalah kepemilikan umum wajib 

dikelola oleh negara karena negara adalah wakil ummat. Kepemilikan umum tidak 

boleh dikuasai dan dikelola pribadi atau swasta apalagi pihak asing. Karena listrik 

termasuk milik umum, seharusnya listrik dapat diperoleh masyarakat dengan 

harga murah bahkan kalau perlu gratis. 

 

2.13 Defenisi Konsep 

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah 

abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi atas 

jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk 

memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna 
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untuk menghindari salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut: 

a. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yang 

dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan tagihan listrik pascabayar di PT. 

PLN (Persero) Rayon Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

b. Listrik Pascabayar merupakan penggunaan listrik PLN yang telah terhubung 

ke rumah tanpa harus membayarnya terlebih dahulu, pembayaran tagihan 

pemakaian akan dilakukan setelah tanggal atau waktu penggunaan yang 

telah ditetapkan oleh penyedia layanan, salah satu layanan di PT. PLN 

(Persero) Rayon Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah 

pelayanan tagihan listrik pascabayar. 

c. PT. PLN (Persero) adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang 

ketenagalistrikan baik dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai 

dengan melakukan transmisi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. 

Listrik yang dihasilkan kemudian dikonsumsi oleh industri, komersial, 

pemukiman, dan sarana publik, dalam hal ini PT. PLN (Persero) Rayon 

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak merupakan penyelenggara 

pelayanan publik di bidang ketenagalistrikan. 
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2.13 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional  
Konsep Indikator Sub Indikator 

Teori Sinambela dalam 
Sinambela (2010:6) 
yang menjelaskan 
bahwa ada beberapa 
faktor yang 
mempengaruhi kualitas 
pelayanan prima. 

a. Transparansi Pelayanan yang bersifat 
terbuka, mudah dan 
dapat diakses oleh 
semua pihak yang 
membutuhkan dan 
disediakan secara 
memadai serta sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan. 

b. Akuntabilitas  
 

Pelayanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

c. Koordinasi  
 

Pelayanan yang sesuai 
dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi 
dan penerima pelayanan 
dengan tetap berpegang 
pada prinsip efisiensi 
dan efektifitas. 

d. Partisipasi  
 

Pelayanan yang dapat 
mendorong peran serta 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
dengan memperhatikan 
aspirasi, kebutuhan, dan 
harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak Pelayanan yang tidak 
melakukan diskriminasi 
dilihat dari aspek 
apapun khususnya suku, 
ras, agama, golongan, 
status sosial, dan lain-
lain. 

f. Kesinambungan hak 
dan kewajiban 

Pelayanan yang 
mempertimbangkan 
aspek keadilan antara 
pemberi dan penerima 
pelayanan publik. 

Sumber : Sinambela (2010:6) 
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2.14 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Sumber : Sinambela (2010:6) 

 

Tujuan pelayanan tagihan listrik : 
Dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat di bidang 

ketenagalistrikan maupun dalam rangka 
melaksanakan peraturan perundang-

undangan 

Kualitas Pelayanan Prima 

Menurut Sinambela dalam 

Sinambela (2010:6) 

 

Indikator: 
- Transparansi 
- Akuntabilitas 
- Koordinasi 
- Partisipasi 
- Kesamaan hak 
- Kesinambungan hak dan kewajiban 


