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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan Customer Service di dalam suatu perusahaan ataupun 

organisasi tidak dapat di abaikan. Tidak ada satupun perusahaan dan 

organisasi maju yang tidak memerlukan peran Customer Service. Karena 

peran yang dilakukan oleh Customer Service itu sendiri merupakan peran yang 

sangat berpengaruh terhadap pembetukan suatu citra perusahaan ataupun 

organisasi, melalui Customer Service, setiap customer/konsumen dapat 

bertanya dan memanfaatkan informasi yang didapatkan baik jasa maupun 

barang. Cara komunikasi baik verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh 

Customer Service akan sangat berpengaruh kepada pembentukan citra 

daripada perusahaan atau organisasi. 

Customer Service berperan sebagai Customer Relations yang berperan 

penting sebagai penghubung antara perusahaan dengan konsumen, 

memberikan pelayanan kepada pelanggan terutama pada pelayanan 

komunikasi. Customer Service merupakan segala aktivitas perusahaan dalam 

hal memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan yang biasanya berada di 

kantor depan perusahaan (front office). Bagaimana dan apa yang dilakukan 

oleh Customer Service dalam memberikan pelayanan kepada para 

pelanggannya dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

tersebut. 

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) atau nama resminya adalah 

PT.PLN (Persero) adalah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan 

yang ada di Indonesia. Layaknya perusahaan yang memiliki pasar kompetitif, 

sekarang ini banyak perusahaan BUMN yang berusaha untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan mereka. Kecepatan dalam melayani sikap ramah adalah 

bentuk upaya mereka dalam rangka menigkatkan kualitas layanan pelanggan. 

Harapannya, tentu saja supaya pelanggan puas. 
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PT.PLN (Persero) saat ini adalah BUMN milik pemerintah yang diberi 

hak monopoli (sesuai UUD 1945 pasal 33) untuk memasok listrik kepada 

masyarakat (konsumen). Lembaga ini tidak hanya berwenang dalam mengatur 

distribusi maupun sumber pemasokannya, akan tetapi juga mengambil bagian 

dalam mengatur administrasi pelayanan publik. 

Upaya untuk meningkatkan pelayanan terus dilakukan. Pelayanan 

sebenarnya merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Jika layanan jasa 

yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas yang ideal (unggul). Sebaliknya, jika layanan jasa lebih 

rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai 

pelayanan buruk. Maka demikian baik buruknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan penyedia layanan suatu jasa dalam upaya untuk memenuhi 

harapan pelanggan secara konsisten, tepat, dan memuaskan. 
1
 

Sebagai perusahaan besar dan merupakan satu-satunya perusahaan 

yang memasok aliran listrik secara konvensional, PT. PLN juga menunjukkan 

integritas sebagai perusahaan yang bisa melayani publik dan memenuhi 

harapannya publik.
2
  

Kepuasan pelanggan terhadap suatu perusahaan sangatlah penting bagi 

kesuksesan perusahaan. Sehingga hal ini dapat berpengaruh bagi 

kelangsungan PT. PLN (Persero) baik di masa sekarang maupun dimasa yang 

akan datang. Disisi lain kualitas pelayanan merupakan kunci bagi keberhasilan 

PLN. Tidak ada yang lebih penting selain menciptakan kepuasan pelanggan 

PLN melalui pelayanan sebagai salah satu komitmen. Jika pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan PLN semakin baik akan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Kinerja pelayanan yang tinggi bersifat sangat mendasar (essensial) 

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pelayanan yang bernilai tinggi 

adalah suatu pelayanan yang mampu memuaskan kebutuhan pelanggan atau 

dengan kata lain mampu melebihi dari harapan pelanggan. 

                                                             
1
 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2007), 281. 
2
 http://fisalittle.blogspot.co.id/2008/09/call-center-123-pln. (diakses 17 Januari 2017) 
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Dapat disimpulkan bahwa sebuah layanan yang baik adalah usaha dari 

sebuah perusahaan untuk memenuhi keinginan publiknya melalui kesiapan 

sumber daya manusia yang handal dengan segala kelebihannya dan juga harus 

didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki dan sebaliknya tidak 

ketinggalan zaman. Untuk mencapai kecepatan dan ketepatan pelayanan yang 

akan diberikan, pelayanan yang baik juga perlu didukung oleh ketersediaan 

dan kelengkapan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

Masyarakat sebagai konsumen dari PT.PLN berhak mendapatkan 

pelayanan baik dari PT.PLN. mulai dari keluhan pemasangan, pengaduan 

masalah kelistrikan dan bagaimana PT.PLN itu merespon keluhan pelanggan. 

Respon yang baik dari pelanggan sangat penting bagi kelangsungan 

perusahaan karena akan menentukan kebelangsungan suatu perusahaan 

tersebut baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

Permasalahannya adalah bagaimanakah pengaruh komunikasi 

Customer Service PT. PLN (Persero Rayon Tampan) dalam peningkatan 

kepuasan pelanggan dan berhubungan secara langsung dengan pelanggan agar 

mampu memberikan pelayanan yang terbaik karena fungsi dari Customer 

Service adalah memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan. 

Oleh karena itu, penulis meneliti lebih lanjut, yang akan dituangkan 

dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “PENGARUH KOMUNIKASI 

CUSTOMER SERVICE PT. PLN (PERSERO RAYON TAMPAN) 

TERHADAP PENINGKATAN KEPUASAN PELANGGAN DI 

KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN 

PEKANBARU”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini sehingga tidak terjadinya 

kesalahan dalam kerangka teoritis dan konsep operasional maka penulis 

menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul. Adapun penjelasan dapat 

dijelasakan sebagai berikut : 
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1. Customer Service merupakan petugas atau karyawan yang sengaja 

dibentuk untuk melayani pelanggan. Dalam menerima pelanggan, 

Customer Service harus bersikap ramah dan menyenangkan.
3
 

2. Bentuk pelayanan terdapat tiga yaitu layanan dengan lisan, layanan 

melalui tulisan dan layanan dengan perbuatan.
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3. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang bersalah 

dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu 

produk dan harapan-harapannya.
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4. Kepuasan pelanggan merupakan fokus utama bagi retensi dan loyalitas 

pelanggan.
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5. PT. PLN merupakan perusahaan yang diberikan hak monopoli oleh 

pemerintah dalam memasok aliran listrik. PT PLN  (Persero Rayon 

Tampan) merupakan rayon yang berada dikawasan Tampan Pekanbaru. 

6. Pelanggan merupakan pembeli atau konsumen yang melakukan pembelian 

atau mengonsumsi kembali sebuah produk berupa barang atau jasa. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang mengenai pengaruh komunikasi Customer 

Service PT. PLN (Persero Rayon Tampan) terhadap peningkatan kepuasan 

pelanggan di Kelurahan Simpang Baru,  Kecamatan Tampan Pekanbaru, 

maka penulis dapat memberikan identifikasi masalah yaitu : 

a. Bagaimanakah pengaruh komunikasi Customer Service PT. PLN 

(Persero Rayon Tampan) terhadap peningkatan kepuasan pelanggan ? 

b. Seberapa berpengaruhkan komunikasi Customer Service PT. PLN 

(Persero Rayon Tampan) terhadap peningkatan kepuasan pelanggan ? 

                                                             
3
 Skripsi Ellin Muharifa, Pengaruh Pelayanan Customer Service PT. telekomunikasi 

Indonesia TBk Kandatel Riau Daratan Terhadap Kepuasan Pelanggan Flexi.i (Skripsi Program 

Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2012), 16. 
4
 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 190. 

5
 Phillip Kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Prenhallindo, 1997), 36. 

6
 Sofjan Assauri, Strategic Marketing, (Rajawali Pers, 2012), 11. 
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c. Bagaimana pelayanan Customer Service PT. PLN (Persero Rayon 

Tampan) di mata pelanggan ? 

2. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti membuat 

batasan masalah hingga terarahnya penelitian, penelitian hanya meneliti 

tentang pengaruh komunikasi Customer Service PT. PLN (Persero Rayon 

Tampan) terhadap peningkatan kepuasan pelanggan di Kelurahan Simpang 

Baru, Kecamatan Tampan Pekanbaru. Batasan ini didasarkan pada kinerja 

Customer Service yang harus mengetahui tingkat hubungan antara 

perusahaan dengan pelanggan. 

3. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pokok permasalahan 

yaitu seberapa besar pengaruh komunikasi Customer Service PT. PLN 

(Persero Rayon Tampan) terhadap peningkatan kepuasan pelanggan di 

Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh komunikasi Customer Service PT. PLN 

(Persero Rayon Tampan) terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir melalui penelitian ilmiah serta 

melatih penulis menerapkan teori-teori yang di dapat selama 

perkuliahan. 

b. Secara praktis kegunaan penelitian ini yaitu sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak PT. PLN (Persero Rayon Tampan) terhadap 

peningkatan kepuasan pelanggan. 
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c. Sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelas Sarjana S1 Program 

Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relations di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menayangkan VI bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini, berisikan Latar Belakang masalah, penegasan 

istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini terdiri atas kajian teori, kajian teoritis, definisi 

konsepsional dan operasional, hipotesis. 

BAB III : METODOLODI PENELTIAN 

  Pada bab ini berisikan  jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari profil 

Kecamatan Tampan, letak geografis, visi misi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 


