
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem kehidupan (way of life) atau tuntutan hidup yang

menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia,

termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan permanen,

sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.

Agama dalam dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi yang panjang di

kalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah

sebuah keniscayaan.1

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang tumbuh, maka

perusahaan harus bisa senantiasa memenuhi keinginan dan memanjakan

pelanggannya. Salah satu caranya adalah dengan senantiasa meningkatkan

pelayanan yang prima demi memenangkan persaingan didalam dunia bisnis.

Pelayanan bagi suatu perusahaan merupakan hal yang tidak terpisahkan

dari aktivitas bisnisnya. Demi aktivitas bisnisnya mendapatkan keuntungan

banyak, maka ia harus senantiasa meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan.

Hopson dan Scally melukiskan “good service is not smilling at the costumer but

getting the costumer to smile at you”2. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa

pelayanan yang bagus bukan hanya sekedar memberi senyuman kepada

1 P3EI. Ekonomi Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 2011),  h. 11.
2 Hopson, Barrie and Scally, 12 Steps to Succes Through Service, (New Delhi : Shri

Jaihendra Press, 1994), h. 35.



pelanggan, lebih dari itu bagaimana membuat pelanggan puas hingga ia bisa

“menyunggingkan” senyumnya pada pemberi layanan.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, selain mengatur juga

mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hal pelayanan

,Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang

maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas,jangan

memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain.Seperti

dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 :














Artinya  : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji.”

Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pemasar. Tanpa sikap

melayani, yang melekat dalam kepribadiannya, dia bukanlah seorang yang berjiwa

pemasar. Melekat dalam melayani ini adalah sikap sopan, santun, dan rendah hati.

Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat



saat berelasi dengan mitra bisnisnya.3. Rasulullah bersabda, “Semoga Allah

memberikan rahmat-Nya kepada orang yang murah hati , sopan pada saat ia

menjual , membeli, atau saat menuntut haknya “ (H.R. Bukhari)

“Allah memberkahi penjualan yang mudah, pembelian yang mudah, pembayaran

yang mudah dan penagihan yang mudah”. (HR. Aththahawi)

Pelayanan pada saat melakukan transaksi merupakan hal yang menjadi

perhatian bagi seorang Muhammad. Ia yang awal telah menciptakan image

sebagai orang yang ramah dan baik saat ia sebagai pengusaha, lebih lagi dalam

kesehariannya. Sikap ikhlas mewarnai setiap langkah beliau.4

Abdullah ibn Abdul Hamzah mengatakan, “Aku telah membeli sesuatu

dari Muhammad sebelum beliau menerima tugas kenabian dan karena masih ada

suatu urusan dengannya maka aku menjanjikan untuk mengantarkan padanya

tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian , akupun pergi ke tempat

tersebut dan menemukan Muhammad masih berada disana. “Muhammad berkata,

“Engkau telah membuatku resah , aku berada di sini selam tiga hari

menunggumu” (H.R. Abu Dawud)

PLN (Perusahaan Listrik Negara) adalah BUMN yang menyediakan listrik

di negara Indonesia. Pada tahun 1994.  PLN perubahan status dari perusahaan

umum menjadi perusahaan PERSERO. Sejak berstatus Perusahaan PERSERO,

PLN dituntut untuk meningkatkan pelayanan karena PLN juga berorientasi pada

niaga.

3 Hermawan Kartajaya, M. Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung : Mizan Pustaka,
2006), h. 113

4 Thorik, Utus Hardiono, Marketing Muhammad : Strategi Andal dan Jitu Bisnis Nabi
Muhammad SAW, (Bandung : Madania Prima, 2007), h. 88



Pelayanan merupakan unsur yang sangat penting di dalam usaha

meningkatkan kepuasan konsumen. Pada dasarnya posisi pelayanan ini

merupakan fakor pendukung terhadap aktivitas pemasaran jasa PT. PLN

(Persero). Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik oleh

PT. PLN (Persero) kepada masyarakat pada umumnya dan pelanggan khususnya,

maka berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan bahwa,

tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam

mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik

dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan

perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang

cukup, merata, dan bermutu. Untuk itu PT. PLN (Persero) memberikan perhatian

khusus kepada kegiatan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan

agar dalam pelaksanaannya dapat memuaskan pelanggannya.

Peraturan Mentri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang

penerapan GCG pada BUMN mewajibkan perusahaan BUMN termasuk PT. PLN

meningkatkan pelayanan dalam penerapan Good Corporate Governance.

Penerapan GCG seharusnya tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja,

namun harus menjadi kebutuhan PT. PLN dalam menjalankan kegiatan bisnis

perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan,

meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar Perusahaan mampu

bertahan dalam persaingan.

Peraturan Mentri tersebut mewajibkan PLN meningkatkan pelayanannya,

namun pengaduan PLN masih termasuk 5 besar pengaduan ke YLKI (Yayasan



Lembaga Konsumen  Indonesia). Pengaduan tersebut selalu mengenai

permasalahan yang sama yaitu ketidakjelasan soal pemasangan baru, biaya

tambahan yang tidak transparan  dan tidak memiliki standar karena dikelola oleh

pihak ketiga (outsourcing PLN), pemadaman listik, dan sebagainya. 5

Tabel I.1

Peningkatan Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga

Tahun 2013

No.
Batas Daya

(VA)

Biaya Rp / KWH ( PascaBayar/ Prabayar)

Bulan

Januari- Maret

Bulan April

- Juni

Bulan Juli –

September

Bulan

Oktober -

Desember

1 s/d 450 415 415 415 415

2 900 605 605 605 605

3 1.300 833 879 928 979

4 2.200 843 893 947 1.004

5
3.500 s/d

5.500
986 1.009 1.075 1.145

6 6.600 keatas 1.336 1.342 1.347 1.325

Sumber : Diolah dari Lampiran Peraturan Menteri ESDM No. 30 Tahun 2012

Keputusan pemerintah yang menetapkan menaikkan tarif dasar listrik

tahun 2013 ini sebesar 15 % secara bertahap per tiga bulan juga menuai

kontroversi, karena selain kurangnya peningkatan pelayanan oleh PLN Hal ini

juga diproyeksikan akan mengakibatkan kenaikan harga dan inflasi sebesar 5 %.

Alasan inefisiensi PLN sebesar 867 Miliar pada tahun 2012 dalam menaikkan tarif

5 YLKI, Menyambut 2013: Kenaikan Tarif Dasar Listrik (Tdl) Vs Inefisiensi Pln, Artikel
diakses pada 30 April 2013 dari  http://www.ylki.or.id/menyambut-2013-kenaikan-tarif-dasar-
listrik-tdl-vs-inefisiensi-pln.html



dasar listrik juga patut dipertanyakan, karena hingga Desember awal 2012 lalu,

penggunaan APBN masih tersisa Rp 363 Trilyun, yang dihabiskan oleh

pemerintah dengan pertemuan pertemuan, seminar, studi banding, dan lain lain.

Kegiatan yang terkesan terburu buru dan tanpa manfaat yang besar bagi rakyat.

Provinsi Riau sendiri masih banyak kekurangan listrik, kebutuhan listrik di

Riau sendiri baru terpenuhi 56 %. Hal ini diakui Direktur Utama PLN Nur

Pamudji. Ia mengatakan saat ini kebutuhan listrik di Riau meningkat hingga 365

MW , dari total tersebut yang baru terpenuhi sebesar 56 %.6

PT. PLN sendiri telah berupaya meningkatkan pelayanannya dengan

mendirikan pusat layanan keluhan sumatera terutama provinsi Riau, Medan dan

Aceh. PT PLN (PERSERO) bekerja sama dengan anak perusahaan PLN yaitu PT

Icon Plus membangun kontak center tersebut. Pelanggan cukup menekan 123 di

ponsel mereka untuk mendapatkan layanan ini dengan bebas pulsa dan 24 jam

terkoneksi. Bahkan PLN bulan Maret tahun ini, telah meluncurkan layanan self

service center. Dengan layanan ini, pelanggan akan dilayani dengan sistem

komputerisasi, melalui layanan ini diharapkan penangan keluhan akan cepat

diselesaikan.

Upaya peningkatakan pelayanan telah mereka tingkatkan menurut

pendapat pihak PLN, namun apakah upaya dan strategi yang dilakukan tersebut

telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan PT. PLN terutama masyarakat Riau

sendiri terkhusus Kota Pekanbaru yang merupakan bagian jantung perekonomian

provinsi Riau.

6 Tribun , Kebutuhan Listrik Riau Baru Terpenuhi 56 Persen, Artikel diakses pada 30
April 2013 dari http://pekanbaru.tribunnews.com/mobile/index.php/2012/09/05/kebutuhan-listrik-
riau-baru-terpenuhi-56-persen



Adapun fenomena-fenomena yang peneliti dapatkan yaitu:

1. PT. PLN (PERSERO) masih masuk dalam 5 besar pengaduan buruk ke

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)

2. Tarif Dasar Listrik mengalami kenaikan 15 % namun belum diimbangi

peningkatan pelayanan

3. PT. PLN (PERSERO) telah berupaya melakukan peningkatan pelayanan

namun masih belum berdampak signifikan terhadap pelayanan

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti

tentang : “Analisis Pelayanan Terhadap Pelanggan di PT. PLN (Persero) Cabang

Pekanbaru Rayon Panam ditinjau menurut ekonomi Islam”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, agar penelitian ini terarah, maka

penulis membatasi masalah penelitian ini pada Analisis Pelayananan Terhadap

Pelanggan di PT. PLN (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Panam Ditinjau

Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelayanan terhadap pelanggan di PT. PLN (Persero) Cabang

Pekanbaru Rayon Panam ditinjau menurut ekonomi Islam?

2. Upaya apa yang sudah dilakukan PT. PLN (PERSERO) Cabang Pekanbaru

Rayon Panam dalam meningkatkan Pelayanan ?



3. Bagaimana persepsi pelanggan tentang upaya peningkatan  pelayanan

yang telah dilakukan PT. PLN (PERSERO) Cabang Pekanbaru Rayon

Panam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pelayanan terhadap pelanggan ini terdiri dari

beberapa poin sebagai berikut :

a. Mengukur kualitas pelayanan PT. PLN (Persero) Cabang Pekanbaru

Rayon Panam kepada Pelanggan ditinjau menurut ekonomi Islam

b. Mengetahui upaya peningkatan  pelayanan terhadap pelanggan di PT.

PLN (PERSERO) Cabang Pekanbaru Rayon Panam?

c. Mengetahui persepsi pelanggan terhadap upaya peningkatan pelayana

oleh PT. PLN (PERSERO) Cabang Pekanbaru Rayon Panam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian pelayanan terhadap pelanggan ini terdiri dari

beberapa poin sebagai berikut :

a. Masukan bagi PT. PLN (Persero) kedepannya dalam meningkatkan

kinerja pelayanannya kepada pelanggan.

b. Bahan kajian bagi  penulis/ peneliti lainnya dalam melaksanakan

penelitian tentang kinerja pelayanan

c. Persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang ekonomi

Islam



E. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pekanbaru, tepatnya di

Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT. PLN (Persero)

Cabang Pekanbaru Rayon Panam. Kantor ini berada di Jalan HR Subrantas

KM. 12,5 No. 83 Kecamatan Tampan Pekanbaru,  Riau. Alasan peneliti

mengambil lokasi tersebut adalah karena keterbatasan dana dan waktu

dalam penelitian ini serta jarak penelitian tidak jauh dari domisili peneliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah pelanggan dan pegawai PT. PLN

(Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Panam, sedangkan yang menjadi

objek penelitian ini adalah Pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN

(Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Panam terhadap pelanggan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah  pelanggan PT. PLN (Persero)

Cabang Pekanbaru Rayon Panam dan pegawai PT. PLN Rayon Panam.

Sampel dari pegawai terdiri dari 1 orang supervisor bagian pelayanan

secara porpusive dan sampel untuk pelanggan diambil secara Accidental

Sampling, yaitu pelanggan yang sedang berurusan atau memiliki

keperluan dengan bagian pelayanan PT. PLN Rayon Panam kebetulan

bertemu dengan peneliti. Total populasi pelanggan PT. PLN adalah 88.124

pelanggan dikarenakan populasi yang terlalu banyak dan dengan



keterbatasan waktu dan biaya, maka peneliti mengambil sampel yang

cukup layak mewakili secara accidental sebanyak 70 orang pelanggan.

4. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari angket dan wawancara

secara langsung dengan dengan responden penelitian.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen PT.

PLN (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Panam, buku–buku, literatur,

dan penelitian sebelumnya baik berupa bahan-bahan bacaan maupun

data angka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan

langsung di lapangan untuk melihat secara dekat tentang kegiatan

yang diteliti.

b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses

tanya jawab langsung kepada supervisor bagian pelayanan.

c. Angket yaitu membuat daftar pertanyaan tertentu yang diajukan pada

sumbernya yang dapat memberikan jawaban yang penulis butuhkan.

d. Studi Pustaka yaitu usaha menghimpun informasi yang relevan

dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti baik melalui

buku-buku ilmiah, laporan peneelitian, karangan-karangan ilmiah,

peraturan, buku tahunan, dan informasi tertulis maupun elektronik.



6. Metode Analisa Data

Menganalisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti

secara tepat sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara

kualitatif.

Dalam menganalisa pelayanan terhadap pelanggan di PT PLN

Rayon Panam, penulis menggunakan 5 dimensi kualitas oleh Parasuraman

yaitu Tangible (Fisik dan sarana), Reliable (Kehandalan), Responsiveness

(Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Emphaty (Empati).

7. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yaitu setelah data-data terkumpul kemudian data

disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil

kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil

kesimpulan secara khusus.

c. Metode Deskripsi yatu suatu uraian penulisan yang menggambarkan

secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambah

sedikitpun.



F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman para

pembaca dan agar lebih terarah oleh karena itu disusun menjadi beberapa bab

sebagai berikut:

BAB I Merupakan Pendahuluan yang meliputi latar  belakang masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang lokasi penelitian, terdiri dari sejarah

berdirinya PT. PLN (PERSERO) Cabang Pekanbaru Rayon Panam,

Struktur Organisasi, Visi dan Misi dan Job description

BAB III Tinjauan teoritik tentang , pelayanan terhadap pelanggan, kualitas

pelayanan, dimensi kualitas pelayanan, hak dan kewajiban

konsumen, dan pelayanan / service dalam ekonomi Islam.

BAB IV Hasil dan  pembahasan penelitian, yaitu kualitas pelayanan oleh

PT. PLN (PERSERO) cabang Pekabaru Rayon Panam , upaya

peningkatan pelayanan di PT. PLN (PERSERO) Rayon Panam,

persepsi pelanggan terhadap upaya peningkatan pelayanan di PT.

PLN (PERSERO) Rayon Panam , dan pelayanan PT. PLN

(PERSERO) cabang Pekanbaru Rayon Panam menurut perspektif

ekonomi islam

BAB V Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran


