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Abstak- Kepuasan pelanggan adalah faktor yang sangat menentukan dari keberhasilan suatu produk agar
dapat diterima dimasyarakat menurut Harum Haidir (2006) faktor yang mempengaruhi kepuasan adalah
kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, Kualitas layanan dan citra perusahaan. Sebagai Contoh adalah
Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan energi
listrik, tepatnya di awal 2008 PT PLN persero mengeluarkan sistem prabayar dengan token dan pengunaan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada kwh meter prabayar. Penerapan ICT yang diterapkan oleh PLN ini
dalam bentuk KWH meter dan merupakan satu buah terobosan teknologi yang diadobsi oleh PLN untuk
menghindari berbagai masalah yang terjadi selama ini di sistem listrik Pasca Bayar, Namun Penerapan Listrik
prabayar semua itu akan terlaksana bila segala fasilitas tercukupi mulai dari loket penyedia Token listrik
hingga layanan konsumen 24 jam sangat menentukan. Menurut John C. Mowen (2000:512), Kepuasan
Konsumen adalah “Consumer Satisfaction is defined as the overall attitude regarding a good or service after its
acquisition and use.” Definisi dari kepuasan konsumen disini adalah keseluruhan sikap yang timbul setelah
membeli atau menggunakan sebuah produk atau jasa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah study
kolerasi antara sistem penerapan prabayar yang dilakukan oleh PT PLN dengan Kwh Meter prabayar dan
referensi pelanggan listrik prabayar dengan skala ordinal Pada sampel yang telah ditentukan, serta menarik
kesimpulan dari hasil yang didapat.
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I.

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan perekonomian yang baik
perlu dibutukan sebuah konsep ekonomi yang
matang dengan penerapan penciptaan tenaga kerja
dan produk ekonomi serta kebutuhan pokok bukan
saja di bidang industri manufaktur penciptaan
produk dan jasa, melainkan dapat ditunjukan dari
sisi kreatifitas penciptaan kreasi, imajinasi dari
seorang interpreneur, dan yang paling populer
dengan sebutan industri kretif terutama di sektor
menengah. Terciptanya berbagai lini di sektor
industri kreatif memacu Negara dalam hal ini
adalah pemerintah untuk terus menciptakan
fasilitas-falitas baru guna menunjang kegiatan
industri kreatif tersebut. Seperti meningkatkan
stabilitas politik dan keamanan, stabilitas ekonomi,
sosial dan kemasyarakatan baik dalam maupun luar
negeri. Keadaan ekonomi yang terpuruk dalam
suatu Negara akan mempengaruhi semua lini
kegiatan. Dan Negara dalam hal ini pemerintah
harus mampu membawa perekonomian serta harus
tetap berjalan, oleh sebab itu harus ditunjang dari
berbagai sarana, Salah satunya adalah Tersedianya
sumber
energi
untuk
menjalankan
roda
perekonomian, sumber daya energi inilah yang
dibutuhkan oleh individu dalam menjalankan
perekonomian,
seorang
wiraswasta
untuk
menjalankan usahanya butuh sumber energi
tersebut. Salah satu energi yang paling banyak di
gunakan Selain bahan bakar minyak adalah energi
Listrik. Pemerintah harus memfasilitasi hal ini
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dengan mendirikan badan usaha Milik Negara atas
nama Perusahaan listrik Negara energi listrik di
produksi dan disalurkan ke masyarakat agar roda
perekonomian berjalan. Namun apakah masyarakat
sudah mendapatkan energi ini dengan mudah dan
dengan biaya terjangkau tanpa harus adanya
pemadaman listrik bergilir setiap saat, kasus
pencurian berkedok pencatatan listrik, biaya
abodemen listrik dll. Dan tanpa adanya kenaikan
tarif dasar listrik yang membuat pengusaha micro
bertahan dengan usaha rintisannya. Sehingga dapat
ikut menjalankan roda perekonomian Negara.
Dikutip dari http://www.antaranews.com
"Perusahaan-perusahaan kecil dan UKM tidak akan
bisa menanggung beban yang sangat besar, dan ada
kemungkinan harus ditutup apabila kenaikan TDL
tetap dilakukan," kata Ketua Asosiasi Pengusaaha
Indonesia (APINDO), di Jakarta, Rabu. Sofyan
mengatakan bahwa yang akan terkena dampak dari
kenaikan TDL untuk pertama kali adalah UKM
yang kebanyakan masih berada dalam skala industri
sangat kecil. "Apabila pemerintah bersikeras untuk
menaikkan TDL maka industri kecil bisa tutup, dan
harus diingat saat ini kita sudah tidak bisa bersaing
dengan barang-barang impor yang harganya jauh
lebih murah," tambah Sofyan. Apabila banyak
UKM dan perusahaan kecil yang tutup, lanjut
Sofyan,
bukan
hanya
akan
menambah
pengangguran, namun kemiskinan akan meningkat
dan perekonomian nasional akan kehilangan
momentum untuk bisa berkembang dengan lebih
baik lagi”.
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Dari kasus tersebut jelaslah bahwa energi
listrik sangat mempengaruhi perekonomian
terutama disektor usaha kecil dan menengah yang
berdampak serius pada industri kreatif.
1.1 Tujuan
1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna
listrik prabayar yang digunakan pada sektor
industri kretif Dan UKM
2. Mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas
dari Listrik prabayar
3. Untuk Mengetahui faktor apa yang paling
diminati berdasarkan preferensi pengguna
1.2 Metode penelitian:
Penelitian ini menggunakan study kolerasi
antara sistem penerapan prabayar yang dilakukan
oleh PT PLN dengan Kwh Meter prabayar dan
kepuasan pelanggan listrik prabayar, apakah
pelanggan merasa puas dengan sistem ini.
Berdasarkan
hasil
data
primer
dengan
menggunakan kuesioner yang diolah dengan
mengguanakan Conjoint Analisis dengan skala
ordinal yaitu dengan menentukan rangkin disetiap
faktor/atribut dan level yang telah ditentukan.
Populasi dan sampel serta teknik pengumpulan data
dengan 25 responden para wirausaha pengguna
listrik prabayar yang menciptakan industri kreatif
seperti usaha kuliner 5 usaha, warnet 1, usaha butik
10, usaha percetakan 4, dan usaha kontrakan 5, Dan
penggunakan teknik (Study Pustaka) untuk
mendukung data sekunder yang didapat dari buku
referensi di perpustakaan dan penganbilan
keputusan dari hasil yang didapat.
II.
PEMBAHASAN
2.1 Listrik Prabayar
Perusahaan Listrik Negara atau PLN
merupakan perusahaan satu satunya penyedia listrik
di Indonesia dimana pada januari 2008 ini
mengeluarkan sistem prabayar, yaitu Pelanggan
menggunakan energi listrik terlebih dahulu dulu
selanjutnya membayar diakhir penggunaan, pada
periode berikutnya. Tetapi berbeda dengan listrik
pascabayar
PLN
dalam
setiap
bulannya
melakukukan penagihan, menghitung dan mencatat
dan melakukan penagihan dan jika pelanggan
terlambat membayar rekening listrik akan memutus
secara sepihak dalam waktu tertentu. Sistem
prabayar pada layanan Listrik milik PLN biasa
disebut listrik pintar, pelanggan mengeluarkan
sejumlah Uang lebih dulu untuk membeli energi
listrik yang akan digunakannya Besarnya jumlah
energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan
diinput ke dalam Meter Prabayar (MPB) yang
terpasang dilokasi Pelanggan melalui sistem ‘token’
(pulsa) atau stroom. MPB menyediakan informasi
jumlah energi listrik (kWh) yang masih bisa
dikonsumsi. Dengan menggunakan Listrik Pintar,
pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan
meter yang biasanya dilakukan setiap bulan, dan
tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran

listrik bulanan serta kegiatan mengantri diloket
pembayaran listrik pascabayar.
Listrik Sistem Prabayar merupakan bentuk
terobosan dari PLN yang paling efisien dan praktis
dalam masalah pembayaran listrik untuk
mengurangi kelalaian dalam pencatatan dan kontrol
penggunaan listrik bagi pemakaian rumah tangga.
Dari Disisi Pelanggan hanya dibebankan membeli
sejumlah kredit dengan melakukan kegiatan isi
ulang, untuk kemudian dapat digunakan sampai
kWh listrik tersebut habis. Kegiatan ini sama
seperti penggunaan isi ulang telepon selular yang
biasa kita gunakan. pelanggan tidak akan
mendapatkan energi listrik, bila belum membeli
voucher listrik,
Sebenarnya dengan prosedur
seperti itu, pelanggan pun dapat mengontrol dirinya
dalam menggunakan listrik Menurut Purnomo
Dalam http://www.tabloidnova.com Cara ini, lanjut
Purnomo, lebih menguntungkan masyarakat.
Mereka bebas menentukan pilihannya. “Kami, kan,
punya beragam segmen pelanggan. Ada yang
penghasilannya harian, mingguan, atau bulanan.
Mereka bisa menyesuaikan diri. Bisa membeli
tergantung
keuangannya,”
jelas
Purnomo.
Kesamaan pulsa prabayar HP dan LPB, keduanya
sama-sama tidak berfungsi saat pulsa habis.
Pengguna HP tak bisa menghubungi relasinya dan
pelanggan LPB pun akan mengalami pemadaman
listrik. Bedanya untuk HP, dalam kurun waktu
tertentu, pulsa menjadi tidak aktif, “Tapi, LPB tidak
dibatasi tenggang waktu,” kata Purnomo.
Dikutip
dari
http://bisniskeuangan.kompas.com
“PLN
menentukan tarif khusus listrik prabayar lebih
murah 3-5 persen dari pada listrik pascabayar.
Secara konsep, listrik prabayar lebih murah karena
banyak proses pelayanan dipotong sehingga biaya
bisa dihemat. Misalnya, tidak ada petugas baca
meter dan tidak ada proses pencetakan rekening.
Listrik prabayar merupakan layanan terbaru PLN
untuk konsumen. ”Dengan cara ini, pelanggan
terpacu menggunakan listrik secara efisien dan
berhemat. Pelanggan juga tidak dikenakan biaya
beban,” kata pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa.
Menurut www.pln.co.id 7 alasan keunggulan listrik
prabayar:
1. Lebih mudah kendalikan pemakaian listrik,
Melalui meter elektronik prabayar pelanggan
dapat memantau pemakaian listrik sehari-hari.
Di meter tersebut akan tertera angka sisa
pemakaian kwh terakhir. Bila dirasa boros,
pelanggan
dapat
menahan
pemakaian
listriknya sesuai kebutuhan.
2. Bebas kesalahan catat meter Keluhan
terbanyak saat ini terhadap PLN adalah
pencatatan meteran yg tidak konsisten.
3. Membeli
sesuai
kemampuan
Dengan nilai voucher STROOM bervariasi
dari
Rp.20.000,s/d
Rp.1.000.000,memberikan keleluasaan bagi pelanggan
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4.

5.
6.

7.

8.

dalam membeli listrik sesuai kemampuan &
kebutuhan.
Tidak akan terkena biaya keterlambatan
Tidak ada lagi biaya tambahan bayar listrik
dikarenakan terbebani biaya keterlambatan
akibat lupa bayar rekening listrik.
Privacy lebih terjaga Kasus kemalingan
berkedok pencatat meteran listrik
Bebas biaya abodemen bebas tarif pergolongan per-kwh plus beban, PPJ, dan
meterai
Jaringan luas pembelian STROOM isi ulang
prabayar

Gambar 2.2 keterangan Display

Alat yang digunakan:

Gambar 2.3 Kartu kendali depan

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Gambar 2.1 kwh meter
Nomor seri Meter merupakan nomor seri
yang terdapat pada komponen peralatan
kwh meter.
Led Indikator angka yang tercantum untuk
menunjukan Tarif untuk keterangan tarif
dan pembacaan display.
Status led Menyatakan status ada atau
tidaknya arus listrik.
Layar lcd untuk menunjukan keterangan
digital pada led indikator.
Tombol backspace untuk membatalkan
penginputan token.
Tombol
enter
mengiakan
penginputan/masukan token.

Gambar 2.4 kartu kendali belakang
ketika pelanggan resmi menjadi pengguna kWh
meter prabayar maka tiap pelanggan akan diberi
sebuah semacam ID card yang disebut
kartu "kendali listrik prabayar". Kredit daya listrik
pada kWh meter prabayar PLN atau yang biasa kita
sebut pulsa pada ponsel ini diberi nama Stroom,
Nomor kartu ini lah yang akan menjadi nomor
acuan dalam membeli token listrik.
Selain membeli Dengan sistem voucher
dapat juga membeli dengan sistem elektrik
sistemnya sama dengan pengisian pulsa pada
handphone nomor kartu yang ada pada kartu
ditujukan ketika membeli pulsa dan penjual akan
memberikan 20 digit nomor token sesuai harga
yang di kehendaki. Namun sekarang apakah
konsumen sudah merasa puas dengan menerapan
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listrik prabayar dengan sistem token dan kwh
meter?.... terutama bagi penguna yang mempunyai
usaha pribadi atau industri kreatif, Menurut John C.
Mowen (2000:512), Kepuasan Konsumen adalah
“Consumer Satisfaction is defined as the overall
attitude regarding a good or service after its
acquisition and use.” Definisi dari kepuasan
konsumen disini adalah keseluruhan sikap yang
timbul setelah membeli atau menggunakan sebuah
produk atau jasa.
Menurut Kompas.com -Pelanggan listrik
prabayar kini semakin mudah membeli setrum atau
voucher isi ulang. Saat ini sebanyak 30.000 unit
Anjungan Tunai Mandiri atau ATM siap melayani
pembelian setrum isi ulang. Menurut Manajer
Komunikasi Korporat PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) Bambang Dwiyanto, Senin (10/1)
Beberapa bank itu antara lain, Bukopin, BCA, BNI,
BRI, Mandiri, BPR-KS, dan NISP. Bank-bank lain
yang kini juga melayani pembelian setrum isi ulang
adalah CIMN Niaga, BTN, Danamon, Bank Artha
Graha, Bank Panin dan sejumlah bank lainnya.
Menurut Kompas.com — Jumlah
pelanggan listrik prabayar PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) telah mencapai 1,7 juta
sambungan. Hal ini menempatkan Indonesia
sebagai pengguna listrik prabayar terbesar kedua di
dunia setelah Afrika."Sebagian besar pelanggan
listrik prabayar merupakan kelompok pelanggan
kecil dan menengah," kata Direktur Bisnis dan
Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsuddin
dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII
DPR, Rabu (18/5/2011) di Jakarta. Menurut
Murtaqi dalam kompas.com, pesatnya pertambahan
jumlah pelanggan listrik prabayar dalam tempo
singkat mendapat apresiasi banyak negara karena
merupakan salah satu upaya konservasi energi.
Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan
Jawa-Bali Haryanto menambahkan, penggunaan
listrik prabayar cenderung lebih hemat energi
karena konsumen bisa memantau biaya yang
dikeluarkan untuk listrik. "Dari pengalaman
pribadi, penurunan tagihan listrik bisa 20 persen
dibanding listrik pascabayar," tambah Haryanto.
2.2. Industri Kreatif
Menurut
eddy
soeryanto
soegoto
(2010:34) “industri kreatif adalah industry yang
didsarkan atas daya kreatifitas yang tinggi dengan
sentuhan inovasi guna menghasilkan produk baru
yang berbeda dan berkualitas”. Industri kreatif
menciptakan karya melalui ide, gagasan dengan
menghasilkan suatu nilai lebih melalui karya yang
dihasilkan, dengan tingkat evektifitas dan evisiensi
yang tinggi.
Menurut
eddy
soeryanto
soegoto
(2010:35) “industri kreatif di Indonesia merupakan
industri baru yang berlandaskan inovasi dan
kreatifitas sehingga memaksa produsen dalam
industri ini untuk terus berinovasi dalam
mengembangkan produknya, industri kreatif

merupakan cerminan industri dari usaha kecil dan
menengah”.
Menurut Jakob oetama (2009:127)
“industri kreatif menduduki peringkat ke 7 dari 10
lapangan usaha utama yang ada diindonesia. Dan
masih didominasi oleh kelompok fesyen,
kerajianan, periklanan, dan desain”.
Menurut dety yektiningsih (2010:7)Sektor indusri
kreatif antara lain:
1. Periklanan:kegiatan antaralain riset pasar,
perencanaan komunikasi, promosi kampaye
relasi public tampilan iklan media cetak dan
elektronik dll.
2. Arsitektur : kegiatan cetak biru bangunan dan
informasi produksi seperti artitektur taman,
perncanaaan kota, konservasi bangunan wisata
dll
3. Pasar seni dan barang antik: seperti produk
antic dan hiasan melalui lelang galeri took,
pasar swalayan dan internet.
4. Kerajinan : seperti distribusi produk kerajiana,
asesoris, pandai emas, kayu, kaca, porcelain,
kain marmer, kapur dan besi.
5. Desain sepeti: desain grafis, interior, produk
industry, pengemasan, konsultasi identitas
perusahaaan
6. Desain fesyen: seperti kreasi desain pakaian,
asesoris mode, produksi pakaian, konsultasi
produk fesyen, serta produk fesyen.
7. Video, film dan fotografi seperti produksi
video, film dan jasa fotografi serta distribusi
rekaman video film, termasuk script, dubbing
film, sinmatografi, produksi sinetron.
8. Permainan
interaktif
seperti
produksi
permaiana dan distribusi permaiana komputer,
video yang sifaytnya hiburan, ketangkasan
dan edukasi.
9. Musik seperti: produksi distribusi, ritel
rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi
music, penulis lirik, pencipta lagu atau music,
pertunjukan music, penyanyi dan komposisi
music.
10. Seni
pertunjukan
seperti:
produksi
pertunjukan, tarian tradisional,, music teater,
tur music etnik, desain dan pembuatan
busanan pertunjukan, tata panggung, dan tata
pencahayaan.
11. Penerbitan dan pencetakan seperti: konten dan
penerbitan buku, jurnal, majalah, tabloid dan
konten digital, serta kegiatan kantor berita
12. Layanan komputer dn piranti lunak seperti
jasa layanan komputer, pengembangan piranti
lunak, integrasi sistem, desain dan analisis
sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain
prasarana pinati lunak dan piranti lunak,
desain portal.
13. Televisi radio seperti usaha kreasi produksi
dan pengemasan, penyiaran dan transmisi
televise dan radio.
14. Riset dan pengembangan seperti kreasi produk
baru, proses baru, material baru alat baru,
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metode baru, dan teknologi baru yang dapat
menunjukan kebutuhan pasar.
2.3. Hasil
Dari hal tersebut diatas bahwa penguaan
ICT yang diterapkan PLN dengan pengunaan kwh
meter prabayar dan dengan hasil dari data primer
yang didapat berdasarkan 25 orang responden yang
di survey di daerah bekasi yang termasuk dalam
kategori wiraswasta indutri kreatif, apakah listrik
prabayar
sudah
dapat
memuaskan
para
konsumet?.... terutama listrik untuk kebutuhan
industry kreatif, Menurut penelitian yang dilakukan
oleh haidir harun (2006) faktor yang mempengaruhi
kepuasan pelanggan antara lain:
a. kepuasan pelanggan
b. loyalitas pelanggan
c. Kualitas layanan dan

d.

citra perusahaan

a. Orthoplan
Dari faktor diatas seperti kepuasan pelanggan,
loyalitas pelanggan, kualitas, dan citra
perusahaan masing- masing memiliki 2 level.
Dari kegiatan ini akan dibuatkan orthoplan.
Antara lain sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Kepuasan Pelanggann : level Puas dan tidak
puas
Loyalitas pelanggan : level loyal dan tidak loyal
Kualitas Layanan: level berkualitas dan tidak
berkualitas
Citra perusahaan : level baik dan tidak baik.

Lihat gambar 2.5 dan tabel 2.1

Gambar 2.5 output SPSS Orthoplan
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Tabel 2.1 value.
Original Value
KEPUASAN_PELANGGAN

LOYALITAS_PELANGGAN

KUALITAS_LAYANAN

CITRA_PERUSAHAAN

Recoded Value

Value Label

1

1 Puas

2

2 tidak_puas

1

1 Loyal

2

2 tidak_loyal

1

1 berkualitas

2

2 tidak_berkualitas

1

1 Baik

2

2 kurang_baik

Tabel 2.2 Utility
Utility Estimate
KEPUASAN_PELANGGAN

Puas

.337

.215

-.337

.215

.519

.215

tidak_loyal

-.519

.215

Berkualitas

.019

.215

tidak_berkualitas

-.019

.215

Baik

-.048

.215

.048

.215

4.490

.215

tidak_puas
LOYALITAS_PELANGGAN

KUALITAS_LAYANAN

CITRA_PERUSAHAAN

Loyal

kurang_baik
(Constant)

Std. Error

Proceedings SNIT 2012: Hal. A-41

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

Dari hasil responden yang didapat
setelah di generate dengan menggunakan SPSS
maka didapat antara lain:
1. Faktor Kepuasan pelanggan rata-rata
Responden menilai puas
2. Faktor Loyalitas Pelanggan rata-rata
responden menilai Loyal
3. Faktor kualitas Layanan Rata rata
responden menilai Berkualitas
4. Faktor Citra perusahaan Rara Rata
responden menilai Kurang baik
Tabel Utiliteis adapat diartikan sebagai
file pelengkap atau file hasil dari proses conjoint,
yang berisi perhitungan utility dari masingmasing responden terhadap pemilihan dari setiap
stimuli (Gambar 2.2) dan dari hasil generate

Tabel 2.3 Averaged Importance Score
KEPUASAN_PELANGGA

36.458

N
LOYALITAS_PELANGGA

56.250

N
KUALITAS_LAYANAN

2.083

CITRA_PERUSAHAAN

5.208

Nilai presentase dari semua kegiatan
bahwa faktor yang paling besar adalah loyalitas
pelanggan hampir dari setengannya pelanggan loyal
terhadap PLN sekitar 56.250 yang kedua Kepuasan
Penggan 36.458, yang ketiga Citra perusahaan
5.205 dan ke empat 2.083.

Gambar 2.2 Stimuli
III. PENUTUP
a. Kesimpulan
1. Nilai presentase dari semua kegiatan
bahwa faktor yang paling besar adalah
loyalitas
pelanggan
hampir
dari
setengannya pelanggan loyal terhadap
PLN sekitar 56.250 dan kedua adalah
kepuasan pelanggan.
2. Energi listrik adalah sumber energi yang
sangat dibutuhkan terutama pada sektor
industri kreatif sektor Usaha menengah
kecil.
3. Penggunaan Kwh Meter prabayar sangat
membantu mempermudah pengecekan dan
pengontrolan jumlah energi listrik yang
telah di pakai.
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b. Saran
1. Dari kesimpulan yang didapat bahwa
hampir 56% pelanggan loyal terhadap pln
diharapkan hal ini menjadi keunggulan
agar dapat menciptakan inovasi baru lagi
2. Energi listrik sangat di butuhkan untuk
sebuah usaha alangkah baiknya bila tarif
dasar listrik dapat disesuaikan dengan
kemampuan konsumen
3. Untuk token yang di beli disarankan PLN
untuk menjual sesuai nominalnya. Dan
tidak diberikan pajak sehingga harganya
melebihi harga nominalnya
4. Penelitian ini hanya melibatkan 25
responden untuk kedepannya disarannya
lebih banyak lagi agar datanya akurat
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