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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan pada hakekatnya terdiri dari kumpulan orang-orang dan 

peralatan operasionalnya. Agar dapat beroperasi dengan baik perusahaan 

membutuhkan energi listrik yang memadai. Di Indonesia pemilik jasa listrik di 

kelola secara berpusat oleh pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara 

(PLN). Salah satu rayon yang menyediakan jasa listrik didaerah Bagan Batu dalah 

PT. PLN (persero) RAYON BAGAN GATU.  

PT. PLN (persero) RAYON BAGAN BATU merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang industri kelistrikan, yang mana PT. PLN (persero) RAYON 

BAGAN BATU berkonsentrasi dalam hal pengembangan dan kemajuan sumber 

tenaga listrik yang ada di masyarakat. Banyak sekali hal yang harus diperhatikan 

dalam mengupayakan pengembangan dan kemajuan sumber tenaga listrik, 

tentunya mengenai sistem manajemen dalam kelistrikan. Masalah sistem 

manajemen juga merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh 

perusahaan ini, terutama dalam manajemen kwh yang rusak yang ada 

diperusahaan, yang mana kwh juga merupakan kebutuhan yang utama dalam 

masyarakat khususnya dibidang listrik, yang mana listrik menjadi sangat penting 

dalam kelangsungan hidup.  Dapat dilihat sendiri bahwa listrik pada saaat ini 

sangat dibutuhkan oleh seluruh  dunia, dan sangat jelas sekali perbedaan manfaat 

sebelum adanya listrik dan sesudah  adanya listrik dapat kita ketahui beberapa hal 

manfaat adanya listrik diantaranya adalah : 
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1. Sarana Hiburan. Kita membutuhkan energi listrik untuk sarana hiburan 

misalnya untuk menyalakan TV, playstation, smartphone, dan lain-lainnya 

yang membutuhkan listirk, jika tidak ada energi listrik maka kita tidak bisa 

menyalakan elektronik-elektronik lainnya.  

2. Penerangan. Kita pasti membutuhkan penerangan untuk kehidupan kita, 

penerangan untuk kita menyalakan lampu pada saat malam hari atau pada 

saat kita membutuhkan  penerangan. Dulu di desa-desa masih belum ada 

penerangan sehingga harus memakai minyak tanah.  

3. Sumber Energi Listrik. Kita pasti membutuhkan sumber energi listrik 

untuk menyalakan alat elektronik apapun, jika kita tidak mempunyai 

sumber energi listrik maka kita tidak akan bisa menyalakan alat elektronik 

yang ada. Kita juga menyalakan TV, komputer, kulkas, AC, dan lain-lain.  

4. Energi listrik  Panas. Panas ini akan kita butuhkan sehari-hari. Kita pasti 

membutuhkan penghasil panas, untuk memanaskan nasi, menyetrika, dan 

kompor listrik yang membutuhkan penghasil panas.  

5. Energi listrik  Gerak. Kita harus mengubah energi listrik menjadi gerak 

untuk menggerakkan sesuatu. Banyak kebutuhan rumah tangga yang harus 

memakai penghasil gerak. Misalnya kita membutuhkan energi listrik yang 

diubah menjadi gerak, untuk menggerakkan motor, mobil, kipas angin, 

dan lain-lainnya yang membutuhkan penghasil gerak.  

Begitulah  pula  pengaruh  yang dapat diketahui ketika tidak adanya listrik 

menurut Justian 2017 diantaranya: 
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1. Pengaruh pada Ekonomi. Sebelum ditemukannya listrik, manusia 

menggunakan api sebagai bahan penerangan mereka. Mereka 

menggunakan pelita, obor, dan lain lain. Karena itu biaya hidup akan lebih 

hemat, dan tidak memakan banyak biaya. Namun  pekerjaan semakin sulit 

dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat.   

2. Pengaruh pada Pendidikan. Sebelum ditemukannya listrik, setiap siswa 

hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Meskipun masih 

bisa mengerjakan tugas dan belajar pada malam hari dengan menggunakan 

lilin atau pelita, namun hal ini bisa merusak mata karena kita memaksakan 

untuk membaca dalam keadaan gelap. Hal ini dikarenakan keadaan yang 

gelap disaat malam hari, sehingga kita susah untuk belajar dan 

mengerjakan tugas di malam hari.  

3. Pengaruh pada Kehidupan Sosial. Orang-orang berkomunikasi dengan 

berbicara, dan mengirim surat. Karena pada saat itu masih belum ada 

gadget, maka orang orang tidak bisa melakukan berkomunikasi secara via 

chat, sms, dll. Maka dari itu orang-orang berkomunikasi satu dengan yang 

lain dengan cara ngobrol, berbicara, atau jika berinteraksi jarak jauh, 

menggunakan surat.  

4. Pengaruh pada Budaya. Sebelum ditemukan listrik, orang-orang 

menggunakan obor, pelita dan lilin sebagai benda penerang pada malam 

hari di rumah mereka. Namun hal ini membuat orang-orang yang 

melakukan aktivitas saat malam hari menjadi lebih sulit dan lambat.  



 4 

5. Pengaruh pada Hiburan. Sebelum ditemukannya listrik, ataupun gadget 

seperti HP, laptop, Play Station, anak anak tidak dapat bermain hal hal 

seperti itu. Namun, anak anak bermain dengan permainan buatan mereka 

sendiri, atau mungkin permainan tradisional. Mereka lebih merasakan 

kebersamaan karena mereka bermain bersama teman-teman mereka.  

Saat ini sistem pelayanan jasa kelistrikan terbagi menjadi 2 sistem 

pascabayar  (konvensional) dan sistem prabayar. hal ini juga diterapkan pada PT. 

PLN (persero) RAYON BAGAN BATU.  

 Namun kadangkala terjadi terputusnya pasokan listrik yang di sebabkan 

berbagai faktor antara lain: faktor mesin (kemarau,perbaikan dan perawatan 

jaringan dan kerusakan kwh). Berbicara mengenai listrik yang mati karena kwh 

rusak, dapat dilihat pada tabel mengenai jenis dan kerusakan kwh. 

Tabel 1.1 Jenis dan Kerusakan kwh pada 

PT. PLN (persero) Rayon Bagan Batu 

NO JENIS KWH 
JENIS 

KERUSAKAN 

KWH 

RUSAK/BULAN 

1  

 

 

 

Pascabayar 

Macet 6-9 kwh 

Tegangan arus tidak 

stabil (naik turun)  

5-9 kwh 

Sering jepret atau 

nembak 

8-13 kwh 

Pemutusan listrik 180-200 kwh 

Pemakaian beban 

listrik melampaui 

batas kemampuan 

MCB 

3-5 kwh 

Kesambar petir  10-20 kwh 

2  

 

 

Prabayar  

 

Token tidak bisa 

masuk ketika diisi 

5-9 kwh 

Tombol pada kwh 

sulit ditekan 

2-5 kwh 

Stop kontak yang 

terbakar  

3-8 kwh 

Kesambar petir 10-20 kwh 

  

Sumber PT. PLN (persero) Rayon Bagan Batu. 
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Melihat keterangan dari tabel tersebut ada jenis kerusakan yang sangat 

memprihatinkan pada listrik pascabayar, yaitu pada pemutusan listrik atau kwh 

meter. berdasarkan hasil wawancara terhadap karyawan  PT. PLN (persero) 

RAYON BAGAN BATU yaitu ibu Nurainun mengatakan bahwa: “kerusakan 

yang sering terjadi dikarnakan pemutusan listrik. jumlah kwh yang rusak setiap 

bulannya bisa mencapai 180 sampai dengan 200 kwh, jadi perkiraan jumlah kwh 

rusak di mulai dari bulan Juli hingga akhir Desember 2017 mencapai 1080 

hingga 1200 kwh.” 

Saya: “kenapa terjadi pemutusan bu ?”  

Ibu Nurauinun: “Karena hampir rata-rata pelanggan mengalami 

penunggakan pembayaran listrik selama dua bulan. Apabila pelanggan 

menunggak selama dua bulan, maka listrik atau kwh harus segera diputus karena 

hal ini dapat merugikan PT. PLN tersendiri. Dari hasil pemutusan kwh tersebut, 

kwh ini disebut juga sebagai kwh rusak. Selain itu, PT.PLN (persesero) Rayon 

Bagan Batu juga memiliki program 100% prabayar. Jadi pelanggan yang sudah 

diputus kwh nya jika ingin menyambung kembali maka ia akan beralih ke listrik 

prabayar. Itulah sebabnya  jumlah kwh rusak setiap bulannya cukup banyak” 

(hasil wawancara dengan ibu Nurainun). Dengan rusaknya kwh ini maka 

masyarakat akan mengalami kendala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari 

yang menggunakan listrik. Oleh karena itu, melihat betapa penting listrik pada 

saat ini serta permasalahan yang ada pada latar belakang tersebut maka penulis 

mengangkat sebuah judul: “Sistem Pelayanan Jasa listrik dan Manajemen 

Kwh (Meteran) Rusak  pada PT. PLN (Persero) RAYON BAGAN BATU”. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian  latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana pelayanan listrik prabayar dan pascabayar pada PT. PLN 

(persero) RAYON BAGAN BATU ?  

2. Bagaimana Sistem Manajemen Kwh (meteran) Rusak Pada PT.    PLN 

(persero) RAYON BAGAN BATU ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian   

1. Untuk  mengetahui pelayanan listrik prabayar dan pascabayar pada  

PT.PLN (persero) RAYON BAGAN BATU.  

2. Untuk mengetahui  proses sistem manajemen Kwh (meteran) Rusak 

pada PT. PLN (persero) RAYON BAGAN BATU. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan serta 

pengalaman yang sangat membantu penulis dalam merealisasikan antara 

teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan teori maupun praktek 

yang ada dilapangan kerja, khususnya dibidang Sistem Manajemen. 

2. Bagi pembaca 

Penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan, disamping 

itu juga sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi pembaca tentang  Sistem 

Manajemen Kwh (meteran) Rusak bagi perusahaan. 
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3. Bagi perusahaan 

Penelitian ini sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam 

merancang strategi untuk meningkatkan Sistem Manajemen dimasa 

yang akan datang. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penulisan 

Penulisan ini dilakukan di PT. PLN (persero) RAYON BAGAN BATU 

pada 01 April 2017 s/d 31 Mei 2017 yang beralamat di jalan Sunan Gunung Jati 

no.10 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Data 

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan laporan ini 

adalah menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh 

peneliti pada tempat yang menjadi objek penelitian. Misalnya dengan 

melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan kantor 

tersebut. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang 

sudah baku pada organisasi yang menjadi objek penelitian, misalnya 

dari dokumen perusahaan tersebut atau buku panduan yang ada 
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diperusahaan baik itu mengenai latar belakang perusahaan dan lain - 

lain. 

1.6.2 Sumber Data  

a. Observasi (Pengamatan) 

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung 

kelapangan, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan 

pada PT. PLN (persero) RAYON BAGAN BATU. 

b. Wawancara  

Yaitu melakukan dengan cara mewawancarai langsung 

Kepala/karyawan yang bersangkutan dalam bidang Sistem Manajemen 

Kwh (meteran) Rusak pada PT. PLN tersebut. 

 

1.7.  Analisis Data  

Dalam melakukan penulisan ini, metode yang digunakan oleh penulis 

adalah metode deskriptif, berupa penguraian data-data yang berhasil diperoleh 

dari perusahaan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang relavan dengan 

pelapor dan kemudian disimpulkan. 

 

1.8.  Sistematika penulisan 

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas maka 

sistematika penulisan bagi penulis ada empat bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan : 

  Pada bab ini penulisan memberikan gambaran tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan, 
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lokasi dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  Gambaran Umum Perusahaan 

  Bab ini menggambarkan keadaan sejarah perusahaan, visi dan misi, 

struktur organisasi perusahaan. 

BAB III  Tinjauan Teori dan Praktek 

  Pada bab ini penulis mengungkapkan tentang pengertian Sistem, 

Konsep Dasar Sistem, pengertian Manajemen, Fungsi Manajemen, 

Pengertian Sistem Manajemen, dan Makna Manajemen Dalam 

Persepektif Islam.  

BAB IV  Penutup 

  Penulis membuat kesimpulan dari pembahasanyang ada dan 

memberi saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan. 

 


