
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Listrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk berbagai aktifitas 

masyarakat yang semakin modern. Listrik menjadikan masyarakat ketergantungan 

oleh keberadaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa listrik merupakan tenaga yang 

di butuhkan masyarakat dalam segala hal yang mendukung aktifitasnya. Tidak 

heran jika pemerintah menguasai kepentingan listrik dalam bentuk Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) untuk dapat mengaturnya dengan baik bagi kepentingan 

bersama agar tidak terjadi monopoli dalam kepentingan ini. 

Suatu perusahaan besar sebagai penyedia listrik untuk masyarakat adalah 

PT. PLN, dimana perusahaan listrik milik Negara ini telah banyak memberikan 

kontrobusi yang besar dalam memasok kebutuhan listrik bagi  

masyarakat.Dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang relatif di atas 

2,3% per tahun, konsumsi listrik negara juga akan terus meningkat. Dilihat dari 

kondisi obyektif ini, semestinya pembangunan kelistrikan berpijak pada kebijakan 

yang lebih maksimal dan focus.  

PLN merupakan salah satu BUMN yang berbentuk PT (Persero) yang 

menguasai cabang produksi terpenting milik negara. PLN menganut asas manfaat, 

efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan 

sumber daya, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan diri 

sendiri, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi. 

 

1 



 

 

2 

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan 

penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya 

tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata 

serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.  

PT. PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan milik negara yang 

bertugas melayani masyarakat dengan kebutuhan vitalnya yaitulistrik, pada 

dasarnya dituntut untuk memenuhi 3 (Tiga) kriteria berikut :  

a. Harus mengutamakan peningkatan produksi sehingga mendekati kapasitas 

produksi perusahaan.  

b. Memperbesar efisiensi dan meniadakan biaya yang secara ekonomis tidak 

diperlukan oleh paerusahaan.  

c. Menghasilkan keuntungan untuk dapat memenuhi modal dan kewajibannya 

pada pemerintah.  

Dengan demikian selain memberikan pelayanan yang baik pada 

masyarakat, juga harus meningkatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan 

pembangunan khususnya di daerah. Untuk memperoleh keuntungan yang 

diinginkan tersebut maka perlu adanya prosedur penagihan yang efektif dan 

efisien sehingga memudahkan pemakai jasa PT. PLN (Persero) untuk membayar 

dan memperlancar tugas penagihan oleh petugas PLN. 

Berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN (PERSERO) Nomor 234 Tahun 

2010 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dan Tagihan Susulan Pasal 1 
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Ayat 25 yang berbunyi “Pemutusan sementara adalah penghentian untuk 

sementara penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan“. Pemutusan tersebut 

dilakukan apabila pelanggan melakukan penunggakan sesuai dengan batas waktu 

yang ditentukan oleh PLN itu sendiri. 

Pelanggan adalah seseorang atau pihak yang membawa kita kepada 

keinginan mereka dan selalu menuntut perusahaan untuk memenuhi permintaan 

mereka dengan menentukan kualitas yang mereka inginkan kepada perusahaan. 

Peningkatan kepuasan pelanggan berpotensi mengarah pada pertumbuhan 

perusahaan. Pelanggan merupakan focus utama dalam pembahasan mengenai 

faktor penyebab penunggakan pelanggan. Karena kesuksesan suatu perusahaan 

bergantung pada loyalitas/kesetiaan pelanggan serta ketepatan pelanggan dalam 

melakukan pembayaran listrik.  

Pelanggan merupakan asset perusahaan yang sangat berharga, tanpa 

kehadirannya perusahaan tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu perusahaan 

perlu mengetahui bagaimana perilaku langganannya, sehingga dapat diketahui 

faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka melakukan penunggakan dan 

sedapat mungkin mencari solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. 

Pelanggan PT. PLN (Perseo) Area Duri dikelompokkan kedalam beberapa 

jenis golongan, yaitu: 

1. Golongan 0 yaitu Rumah Tangga, RUKO, Rumah Ibadah dan Dinas 

2. Golongan 1 yaitu TNI/POLRI 

3. Golongan 2 yaitu Instansi Vertikal 
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4. Golongan 3 yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) 

5. Golongan 4 yaitu BUMN 

Pada saat ini pelanggan PT.PLN (Persero) Area Duri masih banyak yang 

menunggak, mulai dari golongan rumah tangga sampai instansi-instansi. 

Berdasakan penelitian yang saya lakukan yang paling banyak menunggak adalah 

golongan rumah tangga. Pada setiap bulannya mengalami penunggakan yang 

tidak stabil, yaitu terjadinya peningkatan dan penurunan penunggakan. 

Adapun jumlah penunggakan listrik pada PT. PLN (Persero) Area Duri 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1:  Perkembangan Jumlah Tunggakan Pembayaran Rekening 

Listrik Pada PT. PLN Area Duri Tahun 2014-2016 

 

Sektor 

pemakaian 

Pelanggan Penunggak 

2014 20015 2016 2014 2015 2016 

Golongan 0 80.892 90.694 1.196.558 20.089 40.078 85.534 

Golongan 1 4 4 4 - 1 - 

Golongan 2 3 3 3 1 2 1 

Golongan 3 25 25 25 5 6 4 

Golongan 4 4 4 4 1 1 1 

Total 80.928 90.730 1.196.594 20.096 40.088 85.540 

Sumber: PT. PLN (Persero) Area Duri 

Keterangan:  

1. Golongan 0 : Rumah Tangga,                  3. Golongan 2: Instansi Vertikal 

Ruko, Rumah Ibadah dan Dinas              4. Golongan 3: PEMDA 

2. Golongan 1 : TNI/POLRI                        5. Golongan 4: BUMN 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan PT. 

PLN (Persero) Area Duri mencapai 1.196.594 dan jumlah penunggak mencapai 

85.540. Besarnya jumlah rupiah yang tidak tertagih berpengaruh kepada keuangan 
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perusahaan dan mengakibatkan kerugian perusahaan karena harus menutup 

sendiri biaya operasional serta mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor 

perusahaan Negara. 

Kinerja yang dilakukan PT. PLN Area Duri pada tahun 2016 sangat 

terbebani akibat tunggakan pelanggan. Tunggakan pelanggan menyebabkan 

kerugian kepada PT. PLN (Persero) Area Duri karena harus menutup sendiri  

biaya operasionalnya. Sedangkan pelanggan lain yang tidak menunggak merasa 

dirugikan dengan adanya pemadaman bergilir yang dilakukan pihak PLN. 

Negara juga menderita kerugian dikarenakan PT. PLN (Persero) 

merupakan salah satu pendapatan Negara dibidang BUMN yang memberikan 

pemasukan pelaksanaan pembangunan. Untuk menangani jumlah pelanggan yang 

menunggak maka diperlukan sumber daya manusia yang handal, sehingga dapat 

membantu penanganan kasus penunggakan pelanggan. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian, dengan judul:“ANALISIS FAKTOR 

PENYEBAB PENUNGGAKAN PELANGGAN PADA PT. PLN (PERSERO) 

AREA DURI” 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Apakah Faktor Penyebab Penunggakan Pelanggan Pada PT. PLN (Persero) 

Area Duri ? 

2. Upaya-upaya Apa yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Duri dalam 

Mengatasi Penunggakan Pelanggan? 

1.3  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penunggakan pelanggan pada PT. PLN 

(Persero) Area Duri. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh PT.PLN 

(Persero) Area Duri dalam mengatasi penunggakan pelanggan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini dilakukan sebagai sumber informasi dan sumbangan pemikiran 

yang biasa digunakan untuk membantu peneliti selanjutnya. 

2. Sebagai pengembangan ilmu yang penulis peroleh, terutama dalam ilmu 

Administrasi Negara. 

3. Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan memberikan masukan kepada 

perusahaan untuk mengurangi terjadinya penunggakan rekening listrik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan 

memberi gambarkepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu : latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 



 

 

7 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal 

penelitian ini. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

  Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

`  Pada bab ini akan diuraikan variabel-variabel penelitian, penentuan 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 

BAB IV  : PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS DATA 

  Pembahasan dan hasil analisis data berisikan mengenai analisis 

statistik deskriptif, uji kualitas data, uji multikolinieritas, asumsi 

klasik, dan pengujian hipotesis. 

BAB V  : PENUTUP 

  Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran atas 

hasil dari penelitian. 

 


