
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT PLN (Persero) merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak dibidang pelayanan jasa tenaga listrik bagi masyarakat umum di 

Indonesia. Salah satu PT PLN (Persero) yang ada di Indonesia yaitu PT PLN 

(Persero) Rayon Panam yang terletak di Jalan HR. Soebrantas Panam.  PT PLN 

(Persero) Rayon Panam memiliki beberapa divisi, salah satunya yaitu bagian 

pelayanan teknik (YANTEK). Divisi YANTEK ini bertugas dalam menangani 

gangguan dan keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan merupakan sebuah ungkapan 

ketidakpuasan atas kualitas pelayanan yang diterima sehingga berujung dengan 

lahirnya tuntutan pelanggan. Seringkali keluhan yang diberikan pelanggan 

dianggap sebagai hal yang buruk bagi kehidupan suatu organisasi atau perusahaan.  

Dalam menangani keluhan pelanggan, PT PLN (Persero) Rayon Panam 

telah menerapkan sebuah sistem berbasis web yang bernama Aplikasi Pengaduan 

dan Keluhan Terpadu (APKT). Awal mulanya dibangun sistem APKT ini yaitu 

pada tahun 2013, namun baru digunakan oleh masing-masing Rayon pada tahun 

2014. Diterapkannya sistem APKT ini bertujuan untuk menampung, memonitor 

dan mendokumentasikan status laporan keluhan pelanggan agar tercatat secara 

sistematis dan terpantau response time dan recovery-nya sebagai bentuk 

peningkatan pelayanan kepada pelanggan dalam proses penanganan keluhan 

pelangan.  

Penerapan sistem APKT ini dilatarbelakangi oleh proses manual 

pengelolaan keluhan pelanggan (non-teknis), proses management keluhan belum 

terintegrasi, belum adanya monitoring realtime proses (durasi dan status) dan 

pengaduan teknis belum bisa dilayani di fronline Rayon dan Gerai. Dalam 

menyampaikan keluhannya, pelanggan dapat langsung menghubungi call center di 

nomor 123, melalui social media seperti Twitter dan Facebook, melalui website 

PLN atau datang pada unit-unit terdekat. Semua keluhan yang disampaikan oleh 

pelanggan baik melalui call center, social media, website, ataupun pada unit-unit 
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PLN akan di-input-kan oleh user dan masuk ke sistem APKT yang kemudian 

nantinya akan ditindak lanjuti. 

Dalam penerapan sistem APKT ini terdapat beberapa kendala, yang pertama 

yaitu, ketika terdapat banyaknya laporan keluhan yang masuk ke sistem, user sering 

melakukan perubahan status ataupun close pada laporan tersebut serta meng-input-

kan laporan keluhan yang asal-asalan dan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, 

sehingga berdampak terhadap penyajian informasi yang tidak akurat. Hal ini 

membuat pelanggan melakukan pelaporan kembali dikarenakan keluhan yang 

mereka sampikan yang belum ditangani. Permasalahan kedua yaitu ketika 

dilakukannya export data pada satu bulan ataupun satu tahun terakhir data-data 

tersebut tidak dapat di export, dan ketika dilakukan export data perhari, data 

tersebut dapat di export. Namun user tidak selalu melakukan rekap terhadap setiap 

laporan keluhan yang masuk. Jadi ketika atasan meminta rekap laporan keluhan 

satu bulan ataupun satu tahun terakhir, maka user harus meng-export satu-satu data 

tersebut dan ini sangat memakan waktu.  

Permasalahan ketiga yaitu masalah jaringan yang menyebabkan sistem 

sering error, yang mana ketika user sudah masuk ke sistem dan melakukan klik 

pada salah satu menu, menu tersebut tidak muncul, sehingga user harus 

menginputkan username serta password untuk dapat masuk kembali ke sistem dan 

permasalahan jaringan ini juga mengakibatkan keluhan-keluhan yang masuk ke 

sistem tidak dapat dimonitor karena sistem yang tidak dapat diakses sehingga 

berdampak terhadap keluhan yang tidak atau lambat ditangani. Permasalahan 

keempat yaitu, tidak terdapat rincian perbedaan layanan terhadap keluhan yang 

disampaikan oleh pelanggan apakah melalui layanan call center, social media, web 

atau datang ke unit-unit terdekat sehingga tidak dapat diketahui atau dijadikan 

perbandingan layanan mana yang paling banyak digunakan oleh pelanggan dalam 

pelaporan. 

Permasalahan kelima yaitu, tidak semua karyawan mendapatkan pelatihan 

dalam mengoperasikan sistem APKT. Sehingga tidak semua user mengerti dalam 

menggunakan sistem tersebut. User yang tidak mendapatkan pelatihan, hanya 
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diberikan buku panduan serta berkomunikasi dengan sesama user sehingga 

berdampak terhadap pekerjaan yang tidak dilakukan dengan maksimal.  

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas, perlu dilakukan 

analisis untuk melihat sejauh mana kesuksesan penerapan sistem APKT telah 

mampu diterapkan dan berfungsi dengan baik sesuai dengan keinginan 

penggunanya. Metode yang dapat digunakan untuk analisis kesuksesan ini adalah 

dengan menggunakan model kesuksesan  sistem teknologi informasi Delone And 

Mclean. Menurut Jogiyanto (2007) bahwa Delone And Mclean melakukan studi 

mengenai kesuksesan sistem informasi. Mereka mengemukakan bahwa kesuksesan 

sistem informasi dipresentasikan dari sistem informasi itu sendiri kualitas sistem 

(system quality), kualitas informasi (information quality), kualitas layanan (service 

quality), penggunaan (use), kepuasan pemakai (user satisfaction), manfaat-manfaat 

bersih (net benefit). Model kesuksesan sistem teknologi informasi dapat dijelaskan 

bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi secara mandiri dan bersama-sama 

mempengaruhi baik pengguna dan kepuasan pemakai. Besarnya penggunaan dapat 

mempengaruhi kepuasan pemakai secara positif atau negatif. Dalam penelitian 

tugas akhir ini menggunakan metode kesuksesan sistem informasi Delone And 

Mclean 2003 yang dinilai dari variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas 

layanan dan kepuasan pengguna sesuai dengan permasalahan di PT PLN (Persero) 

Rayon Panam. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dilakukan 

penelitian tugas akhir dengan judul “Analisis Kesuksesan Penerapan Aplikasi 

Pengaduan Dan Keluhan Terpadu (APKT) Menggunakan Model Delone And 

Mclean (Studi Kasus: PT PLN (Persero) Rayon Panam)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemasalahan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat 

diambil rumusan masalah, yaitu “Bagaimana menganalisis kesuksesan penerapan 

Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) pada PT PLN (Persero) Rayon 

Panam Menggunakan Metode Delone And Mclean”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Supaya pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu: 

1. Responden pada penelitian ini adalah pengguna sistem APKT yaitu pada 

bagian divisi YANTEK yang berjumlah 31 orang. 

2. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas layanan dan kepuasan pengguna. 

3. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda. 

4. Software yang digunakan untuk analisa statistik menggunakan software 

SPSS 20.0 for Windows. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor yang signifikan berpengaruh diantara faktor 

kualitas sistem, kualitas informasi kualitas layanan dan kepuasan pengguna 

terhadap kesuksesan penerapan sistem APKT.  

2. Untuk memberikan solusi berupa rekomendasi kepada PT PLN (Persero) 

Rayon Panam.  

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan penerapan APKT di PT PLN (Persero) Rayon Panam dengan 

metode Delone And Mclean 2003. 

2. Dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan bahan 

pertimbangan bagi PT PLN (Persero) Rayon Panam dalam pengembangan 

sistem APKT untuk kedepannya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian dan laporannya,  

maka dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang hal-hal spesifik dan teori-teori yang mendukung 

dalam melakukan analisis kesuksesan penerapan sistem informasi.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan penulis selama 

melakukan penyusunan tugas akhir. 

BAB IV ANALISIS DAN HASIL 

Memberikan penjelasan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 




