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Abstrak – Listrik Prabayar (LPB) merupakan program unggulan PT. PLN (Persero). Namun penggunaan listrik
prabayar ini masih banyak menuai masalah. Mulai dari perangkat kwH meter yang tidak berjalan dengan baik,
tempat-tempat penjualan pulsa listrik (token/stroom) yang tidak semuanya buka 24 jam sampai ke masalah cara
perhitungan pemakaian pulsa listriknya. Maka untuk dapat mengetahui suksesnya pemanfaatan teknologi
informasi pada listrik prabayar perlu diadakan penelitian lebih lanjut.
Data dari hasil penelitian ini dianalisis
dengan menggunakan teknik statistik multivariat SEM dan kemudian diolah dengan software statistik AMOS.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perusahaan PLN untuk lebih meningkatkan kepuasan
pelanggan dan menyelesaikan permasalahan sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa
efektifitas pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan.
Kata Kunci: teknologi informasi, listrik prabayar, token.

1. PENDAHULUAN
Peranan listrik dapat dikatakan menjadi
kebutuhan yang amat penting atau vital bagi
kehidupan manusia, hampir sebanding dengan
kebutuhan primer. Hampir seluruh kegiatan manusia
ditunjang oleh energi listrik seperti sekolah, rumah
sakit, rumah tangga, kantor, pabrik dan lain-lain. PT.
PLN (Persero) adalah
sebuah BUMN
yang
menyediakan dan mengurusi semua aspek kelistrikan
yang ada di Indonesia.
Listrik Prabayar (LPB) merupakan program
unggulan PT PLN (Persero) yang dibuat guna
meningkatkan efektivitas waktu dan sumber daya
manusia.
Keberadaan teknologi informasi tersebut dapat
memenuhi kebutuhan informasi dengan cepat, tepat,
relevan dan akurat sehingga dapat digunakan oleh
pengguna teknologi dalam membantu menyelesaikan
pekerjaan. [WILKINSON 1997].
Suksesnya penerapan teknologi informasi
sangat bergantung pada penerimaan oleh user sebagai
pengguna teknologi, maka untuk mengetahui apakah
penggunaan Listrik Prabayar yang dilakukan PT PLN
(Persero) dengan Listrik Prabayar memberikan
dampak pada kepuasan pelanggan perlu diadakan
suatu penelitian lebih lanjut, sehingga akan diperoleh
informasi pendukung untuk meningkatkan kualitas
layanan di segmen tertentu secara efektif dan efisien.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
CRM (Customer Relationship Management).
Kepuasan pelanggan, merupakan bagian dari
Customer Relationship Management (CRM). Semakin
tinggi kepuasan pelanggan akan mengurangi tingkat
keluhan pelanggan terhadap kualitas layanan.

Pelanggan akan merasa puas jika segala kebutuhannya
selalu dilayani dengan baik, dengan kepuasan
pelanggan akan memberikan pengaruh kepada produk
yang ditawarkan atau yang sedang digunakan. Faktorfaktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan
adalah memberikan berbagai alternatif pilihan kepada
pelanggan/pengguna jasa layanan terhadap produk
atau jasa yang ditawarkan. Pelaku bisnis juga harus
memberikan pelayanan yang terbaik kepada
pelanggannya, agar pelanggannya setia dengan produk
yang ditawarkan atau yang telah digunakan oleh
pelanggan selama ini.
Oleh karena itu pengukuran kepuasan
pelanggan yang diberikan oleh PLN pada masyarakat
harus selalu dilakukan untuk mengetahui dan
merencanakan strategi yang lebih baik dimasa
mendatang dan lebih meningkatkan kualitas
pelayanannya agar dapat memenuhi keinginan dan
kebutuhan konsumen serta untuk meminimalisasikan
masalah.
2. LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1.

Teknologi Informasi
Teknologi
Informasi
pengembangan dari teknologi
yang dipadukan dengan teknologi
Teknologi Informasi adalah suatu
berhubungan dengan pengolahan
informasi dan proses penyaluran
tersebut [INDRAJIT 2000].

merupakan
komputer
telekomunikasi.
teknologi yang
data menjadi
data/informasi
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Teknologi informasi adalah segala bentuk
teknologi yang diterapkan untuk memproses dan
mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis
(Lucas, 2000).

([IQBARIA
1994],83)
menyatakan
bahwa, secara individu maupun kolektif
penerimaan teknologi dapat dijelaskan dari
variasi penggunaan suatu sistem, karena diyakini
bahwa penggunan suatu sistem yang berbasis TI
dapat meningkatkan kinerja individu atau kinerja
organisasi.
Untuk
mengetahui
indikator
penerimaan TI, secara umum diketahui bahwa
penerimaan TI dapat dilihat dengan adanya
indikator penggunaan sistem dan frekuensi
penggunaan komputer, atau dari aspek kepuasan
pengguna dan ada juga yang menjadikan
penggunaan sistem sebagai indikator utama
penerimaan teknologi oleh penggunanya.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
meluncurkan program layanan "Listrik Prabayar
(LPB) " merupakan salah satu lompatan inovasi
yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam
mengkonsumsi energi listrik melalui pembelian
voucher yang didalamnya tersimpan sejumlah
energi listrik (kWh) yang besarnya sesuai dengan
besaran nilai yang dibeli.
2.1.2.

Kualitas Layanan (SERVQUAL)

SERVQUAL merupakan model yang begitu
powerful di awal tahun 1990-an yang mempengaruhi
seluruh orang pemasaran di dunia dalam menilai
kualitas layanan. Valarie A. Zeithaml, A.
Parasuraman, dan Leonard L. Berry, para pencipta
model ini pada intinya mengatakan bahwa kualitas
layanan ditentukan oleh lima dimensi layanan yaitu
Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan
Empathy [KERTAJAYA 2004].
Lima dimensi untuk mengukur kualitas
layanan [ZEITHAML 1990] dan disingkat RATER
[KERTAJAYA 2004]:
1. Reliability/reliabilitas adalah kemampuan untuk
melaksanakan dan memenuhi kualitas layanan
yang telah dijanjikan secara tepat waktu, akurat,
dan dapat dipercaya;
2. Assurance/ jaminan adalah pengetahuan dan sopan
santun dari para karyawan serta kemampuan untuk
memberikan rasa aman dan kepercayaan;
3. Tangibles/bukti fisik adalah tampilan fasilitas fisik,
perlengkapan, karyawan bersih dan atraktif, hingga
alat komunikasi yang digunakan oleh sebuah
layanan;
4. Empathy/empati adalah perhatian dan pelayanan
secara personal yang diberikan perusahaan kepada
pelanggan;
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5. Responsiveness/ daya tanggap adalah keinginan
dan kemampuan untuk membantu pelanggan dan
memberikan layanan yang tepat dengan
memandang setiap pelanggan sebagai prioritas.
Menurut Hermawan Kertajaya (2004),
kualitas layanan (service quality) atau yang dikenal
luas sebagai ServQual adalah kemampuan suatu
perusahaan untuk secara konsisten memenuhi
keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan.
Layanan pelanggan yang bagus biasanya akan
mengasilkan
kepuasan
pelanggan
(customer
satisfaction). Kepuasan ini tercapai bila layanan yang
diharapkan (expected service) pelanggan sama dengan
persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterimanya
(perceived service). Pelanggan akan semakin puas jika
gap antara expected service dan perceived service
kecil. Begitu juga sebaliknya, pelanggan akan semakin
tidak puas jika gap antara expected service dan
perceived service besar [KERTAJAYA 2004].
2.1.3.

Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah persepsi
terhadap produk atau jasa yang telah memenuhi
harapannya, (Irawan, 2008: 9). Indikator pengukur
kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:
a. Pelanggan puas dengan harga yang dibayarkan.
b. Terpenuhinya harapan pelanggan.
c. Merekomendasikan kepada pihak lain.
d. Kepuasan jasa secara menyeluruh.
e. Akan menggunakan jasa kembali.
Menurut J. Supranto (2006, p233), kepuasan
adalah
tingkat
perasaan
seseorang
setelah
membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan
harapannya. Harapan pelanggan dapat dibentuk dari
pengalaman masa lalu, komentar dari kerabatnya serta
janji dan informasi pemasar dan saingannya,
Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang
sensitif terhadap harga dan memberikan komentar
yang baik terhadap perusahaan.
Menurut Irawan (2003,p16), kepuasan
pelanggan dapat dianggap sebagai pengukuran
kualitatif dari output yang dikonsumsi atau digunakan
oleh konsumen.
Kata kepuasan (Satisfaction) dalam Tjiptono
(2005) berasal dari bahasa Latin satis yang berarti
cukup baik atau memadai dan kata facio yang berarti
melakukan atau membuat, jadi kepuasan bisa diartikan
sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat
sesuatu memadai (Tjiptono, 2005). Berikut beberapa
definisi menyangkut kepuasan pelanggan:
“Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi pembeli,
dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya
memberikan hasil sama atau melampaui harapan
pelanggan sedangkan ketidakpuasan timbul apabila
hasil diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan”.
(Engel, et.al., 1990 Dalam Nasution, M.N, 2004).
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Dari beberapa definisi diatas terlihat tentang adanya
harapan dan kinerja/ hasil yang diharapkan atau
persepsi pada komponen kepuasan pelanggan.
“Harapan pelanggan merupakan perkiraan atau
keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterima
bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk
(barang atau jasa). Sedangkan kinerja yang disarankan
adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia terima
setelah mengkonsumsi produk yang ia beli”.
(Nasution, M.N, 2004). Secara konseptual, kepuasan
pelanggan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Konsep Kepuasan Pelanggan

2.1.4.

CRM (Customer Relationship Management)

CRM (Customer Relationship Management)
adalah suatu pendekatan strategis untuk meningkatkan
nilai perusahaan melalui pengembangan hubungan
timbal balik yang baik dengan pelanggan inti dan
terklasifikasi. CRM merupakan gabungan potensi
teknologi informasi dan strategi pemasaran untuk
mendapatkan hubungan timbal balik jangka panjang
yang menguntungkan. Dapat juga disimpulkan bahwa
CRM merupakan strategi dan usaha untuk menjalin
hubungan dengan pelanggan dan memberikan
pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan.
Utamanya, CRM memperluas kesempatan
dengan menggunakan data dan informasi untuk
memahami pelanggan dan mengimplementasikan
lebih baik strategi pemasaran. Hal ini memerlukan
integrasi lintas fungsi dari kemampuan orang, operasi,
proses, dan pemasaran yang dimungkinkan melalui
informasi, teknologi, dan aplikasi komputer [PAYNE
2006].
Seringkali
CRM
dikaitkan
dengan
peningkatan kepuasan pelanggan, yang dalam jangka
panjang akan meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM
juga dianggap bagian dari kampanye public relation
untuk meningkatkan image perusahaan [BERGERON
2002].
2.1.5

SEM (Structural Equation Modeling)

Structural Equation Modeling (SEM)
merupakan salah satu metodologi statistik dengan
menggunakan
pendekatan
konfirmasi
untuk
menganalisa teori struktural hubungan kausal variabel

secara kompleks yang dibangun berdasarkan
fenomena-fenomena [BYRNE 2001].
SEM adalah teknik statistik multivariat yang
merupakan kombinasi antara analisis faktor dan
analisi regresi (korelasi), yang bertujuan untuk
menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada
pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan
konstruknya, ataupun hubungan antar konstruk Teknik
analisis data dilakukan untuk menjelaskan secara
menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam
penelitian. SEM digunakan bukan untuk merancang
suatu teori, tetapi lebih ditujukan untuk memeriksa
dan membenarkan suatu model. Oleh karena itu,
syarat utama menggunakan SEM adalah membangun
suatu model hipotesis yang terdiri dari model
struktural dan model pengukuran dalam bentuk
diagram jalur yang berdasarkan justifikasi teori. SEM
adalah merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik
yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian
hubungan secara simultan. Hubungan itu dibangun
antara satu atau beberapa variabel independen
[SANTOSO 2007].
Sebuah model struktural berisi variabel laten
dan variabel manifes. Jika ada sebuah variabel laten,
pastilah akan ada dua atau lebih variabel manifes dan
disarankan sebuah variabel laten dijelaskan oleh
paling tidak tiga variabel manifes terkait dengan
penghitungan degree of freedom. Tampilan visual
lengkap SEM dinamakan path diagram, yang meliputi
juga sejumlah tanda hubungan di antara variabelvariabel. Dari path diagram ini akan dilakukan path
analysis, yakni mencari kekuatan hubungan di antara
variabel-variabel [SANTOSO 2007].
Pada SEM, khususnya pada pengukuran
indikator atau pada sebuah variabel laten, akan
terdapat variabel error. Ada dua macam error, yakni:
1. measurement error
2. structural error.
Mesurement error terjadi pada suatu
indikator akibat dari kesalahan yang tidak dapat
diobservasi secara langsung. Untuk itu pada setiap
pengukuran indikator akan disertai dengan suatu
variabel error [SANTOSO 2007].
Structural error terjadi pada model struktural
akibat dari variabel independen yang tidak dapat
menjelaskan semua hal pada variabel dependen atau
dapat dikatakan bahwa akan ada kesalahan saat
melakukan prediksi pada variabel dependen. Error
pada model struktural sering disebut residual error
atau disturbance terms, merefleksikan varians yang
tidak dapat dijelaskan dalam variabel endogen
(dependen) akibat tidak semua faktor dapat diukur.
Oleh karena itu, sama seperti pada sebuah indikator,
pada sebuah variabel endogen harus disertai dengan
sebuah variabel error [SANTOSO 2007].
Oleh karena SEM berisi dua jenis model,
yakni measurement model dan structural model,
maka alat analisis yang digunakan juga terkait dengan
tujuan analisis kedua jenis model tersebut, yaitu
[SANTOSO 2007]:
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1. Confirmatory Factor Analysis (CFA),
2. Multiple Regression Analysis (MRA).
CFA digunakan untuk menguji sebuah
measurement model. Dengan alat ini, akan diketahui
apakah indikator-indikator yang ada memang benarbenar dapat menjelaskan sebuah konstruk (variabel
laten). Hasil dari CFA, bisa saja sebuah indikator
dianggap tidak secara kuat berpengaruh atau dapat
menjelaskan sebuah konstruk.
MRA digunakan untuk menguji sebuah
structural model. Dengan alat ini dapat diketahui
apakah ada hubungan yang signifikan di antara
variabel-variabel eksogen (independen) dengan
endogen (dependen). Jika memang ada hubungan, bisa
diketahui kuatnya hubungan tersebut.
Selain regresi, alat analisis lain adalah
korelasi dan kovarians yang mempunyai tujuan sama,
yakni mengukur hubungan dua variabel.
Dari uraian di atas, terlihat bahwa SEM lebih
digunakan untuk melakukan confirmatory analysis
daripada exploratory analysis. Sebuah model dibuat
berdasarkan teori tertentu, kemudian SEM digunakan
untuk menguji model tersebut, dapat diterima atau
ditolak. Di sini model yang dibuat sudah didasarkan
atas teori tertentu, sehingga SEM tidak digunakan
untuk membangun sebuah model baru tanpa dasar
teori yang sudah ada sebelumnya [SANTOSO 2007].
Proses SEM tidak bisa dilakukan secara
manual karena keterbatasan kemampuan manusia dan
kompleksitas model dan alat statistik yang digunakan.
Kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam
pengembangan pembuatan software, telah mendorong
munculnya software khusus untuk perhitungan alat
statistik dasar dari SEM, yakni analisis faktor dan
analisis regresi berganda, seperti LISREL, AMOS,
EQS, dan Mplus [SANTOSO 2007].
Ada beberapa tahapan pokok yang akan
dilalui untuk menggunakan SEM dengan AMOS
dalam sebuah kegiatan penelitian [SANTOSO 2007]:
1. membuat sebuah model struktural (model
specification),
2. menyiapkan disain penelitian dan pengumpulan
data,
3. model identification,
4. menguji model (model testing dan model
estimation).
2.1.5. AMOS
AMOS (Analysis of Moment Structures)
dikembangkan oleh James L. Arbuckle dan sejak
diakuisisi oleh SPSS (Statistical Package for Social
Science), software statistik paling populer di dunia,
mulai banyak digunakan baik oleh kalangan peneliti,
akademisi, ataupun para praktisi. Kelebihan software
AMOS terutama karena user friendly, menggunakan
antar muka Microsoft Windows sehingga dapat
digunakan bagi para pemula sekalipun [BYRNE 2001]
[SANTOSO 2007] [WIDODO 2007]. Saat ini
software AMOS merupakan software yang dapat
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diandalkan dalam menyelesaikan permasalahan sosial
karena kemampuannya dalam mengukur variabel yang
bersifat laten atau tidak dapat diukur secara langsung
tetapi dapat diukur melalui indikatornya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.

Pengelompokkan Data
Responden atau sampel penelitian ini diambil
dari pelanggan Listrik Prabayar (LPB) PT PLN kota
Depok yang berjumlah 100 orang. Dari populasi
tersebut
diambil individu yang dapat dijadikan
responden atau sampel mencakup pelanggan LPB
dengan Tarif/Daya R1/900VA, R1/1300 VA dan
R1/2200 VA.
100 responden berasal dari 5 kecamatan yang
terdapat di wilayah kota Depok dengan rincian sebagai
berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

Kecamatan Beji
Kecamatan Cimanggis
Kecamatan Cipayung
Kecamatan Sukmajaya
Kecamatan Cinere
Jumlah keseluruhan =

27 orang
11 orang
10 orang
29 orang
11 orang
100 orang

Penggambarannya adalah seperti pada beberapa grafik
(pie chart) berikut ini :

Gambar 3.1. Komposisi Jumlah Responden Perkecamatan

Gambar 3.2. Komposisi Jumlah Jenis Kelamin Responden
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Gambar 3.3. Komposisi Kelompok Usia Responden

questions yang jawabannya terdiri dari skala interval
atau semantec differential untuk pengukuran indikator
dan multiple choice untuk mengumpulkan informasi
tambahan. Dengan demikian responden secara mudah
dapat menjawab kuesioner dan data yang dihasilkan
dapat dianalisis secara statistik dan ditabulasikan.
Skala interval dibuat antara 1 sampai 100 untuk
memudahkan dalam pengisian kuesioner karena
pengisian dilakukan oleh responden
sehingga
jawaban antara 1 sampai 100 akan lebih mudah tanpa
ada angka pecahan, kemudian pada saat pengolahan
data angka-angka tersebut dengan dibagi dengan 6
sehingga diperoleh skala lebih kecil.
3.3

Gambar 3.3. Komposisi Pendidikan Terakhir Responden

Gambar 3.4. Komposisi Pekerjaan Responden

Hasil Penelitian
Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara
yang digunakan untuk mengumpulkan data dan ini
merupakan bagian paling penting dalam sebuah
penelitian. Ketersediaan data akan sangat menentukan
dalam proses pengolahan dan analisa selanjutnya.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
merupakan data primer (berdasarkan kuesioner yang
dibagikan langsung pada responden) dan data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber (studi
pustaka yang dapat dilihat dari internet ataupun
dengan melihat tinjauan studi dan organisasi)
Dalam
penelitian ini untuk penentuan
pengambilan sampel dilakukan dengan purposive
sampling. Setelah data diperoleh dari kuesioner yang
disebar, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan
teknik analisis data Structural Equation Modeling
(SEM) dan kemudian diolah dengan menggunakan
software AMOS (Analysis of Moment Structure) versi
7.0.
Hasil akhir model penelitian menunjukkan bahwa :
1. Variabel Pemanfaatan TI (PT) yang terdapat
pada Listrik Prabayar memiliki hubungan
kausal terhadap variabel Kepuasan Pelanggan
(KP)
2. Variabel Kepuasan Pelanggan (KP) yang
terdapat pada Listrik Prabayar memiliki
hubungan kasual terhadap Kualitas Layanan
(KL)
3. Sedangkan variabel Kualitas Layanan (KL)
yang terdapat pada Listrik Prabayar tidak
memiliki hubungan kausal terhadap variabel
Pemanfaatan TI (PT)
4. KESIMPULAN

Gambar 3.4. Komposisi Rata-rata Pembelian Token
Perbulan

3.2.

Instrumentasi
Alat
utama
yang
digunakan
untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah
kuesioner, dibuat dengan menggunakan closed

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan
bahwa :
1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas
Layanan Listrik Prabayar dalam Penelitian ini
diantaranya :
a. Petugas Pendaftaran yang membantu
pelanggan saat pengisian formulir
b. Petugas Instalasi yang hadir dan bekerja tepat
waktu
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c.

2.

3.
4.

Petugas Instalasi yang bekerja secara
profesional
d. Petugas Instalasi yang melakukan konfirmasi
jadwal instalasi
e. Petugas Instalasi yang menjelaskan cara
pengoperasian dengan baik
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan
Pelanggan Listrik Prabayar dalam Penelitian ini
meliputi :
a. Kemudahan dalam mendapatkan (tempat
membeli) Token LPB
b. Privasi pelanggan yang tidak terganggu
c. Banyaknya pilihan nilai Token yang tersedia
Kualitas Layanan memiliki pengaruh terhadap
Kepuasan Pelanggan Listrik Prabayar.
Hasil Penelitian ini tidak dapat diberlakukan
untuk populasi Penelitian tetapi hanya dapat
diberlakukan untuk sampel Penelitian saja.
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