
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan ketat yang terjadi dalam masa globalisasi sekarang ini sangat 

terkait dengan kinerja organisasi. Setiap organisasi harus mampu memberikan 

pelayanan yang berkinerja tinggi salah satunya yang diselenggarakan pemerintah 

melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Salah satu BUMN yang bergerak di 

sektor hajat hidup masyarakat yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) 

Persero, yang menyediakan tenaga listrik. Listrik sendiri di masa kini telah 

menjadi kebutuhan primer yang sulit dipisahkan dari segala kehidupan manusia. 

Salah satu tolok ukur kinerja pengusahaan ketenagalistrikan adalah kontinyuitas 

atau berlangsungnya penyaluran tenaga listrik ke pelanggan yang seharusnya 

tanpa ada henti-hentinya, artinya PLN sebagai monopoli pensuplai kebutuhan 

listrik harus mampu memberikan tenaga listrik yang dibutuhkan oleh pelanggan 

sesuai dengan kehendak dari para pelanggan PLN dengan mutu penyaluran yang 

baik serta tanpa terputus. Penyaluran tenaga listrik tersebut senantiasa harus selalu 

siap tersedia apabila pelanggan PLN menghendaki, jadi apabila terjadi 

pemadaman maka akan timbul 2 (dua) hal yang mempengaruhi 

kinerja/kemampuan kerja dari PLN, yaitu hilangnya kesempatan menjual, 

memproduksi dan kenyamanan dari para pelanggan PLN, hilangnya energi listrik 

(yang dihitung dalam satuan kWh) yang seharusnya dapat dijual ke para 

pelanggan PLN (Panduan Sistem Informasi Manajemen Teknik Distribusi, 2008). 
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PLN memiliki unit pelayanan tingkat rayon yang merupakan unit terkecil 

yang langsung menghadapi dan melayani kebutuhan listrik masyarakat. Kota 

Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah sekaligus salah satu kota terbesar di 

Indonesia menjadi fokus dalam penelitian ini.Unit-unit se AREA Semarang 

meliputi Rayon Semarang Tengah, Rayon Semarang Timur, Rayon  Semarang 

Selatan, Rayon Semarang Timur, Rayon  Boja, Rayon  Weleri, dan Rayon  

Kendal, dimana tiap rayon  memiliki Divisi teknik Pelayanan Gangguan yang siap 

melayani dan dituntut tanggap dalam merespon gangguan listrik padam yang 

menyebabkan kerugian oleh pihak PLN jika tidak segera diperbaiki. 

Semarang memiliki wilayah yang luas dan masih banyaknya pepohonan, 

sehingga dari sisi tipologi serta kondisi alamnya tersebut menyebabkan sering 

terjadinya gangguan non teknis baik berupa hewan maupun pohon tumbang akibat 

angin kencang.  Penyebab-penyebab gangguan tersebutlah yang sering menjadi 

masalah utama bagi PLN Semarang lewat dinas gangguan yang menjadi kendala 

serta tuntutan keandalan untuk menciptakan suplai listrik yang 

berkesinambungan, tuntutan respon, serta penanganan yang cepat agar pasokan 

listrik ke pelanggan normal kembali. 

Performa pelayanan listrik di Semarang nampak pada Tabel 1.1 berikut ini 

dimana tercatat secara rata-rata periode bulan Mei sampai dengan Juli 2017, 

laporan gangguan yang terjadi adalah sebanyak 1835 laporan. (Sumber : Data 

SAIDI-SAIFI “Laporan Gangguan TM” Semarang Timur Periode, Mei, Juni, Juli 

2017) akibat gangguan-gangguan baik teknis maupun non teknis, dimana dari 

sekian banyaknya laporan gangguan pada Tabel 1.1 nampak bahwa dominasi 
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laporan gangguan lebih banyak pada wilayah posko Semarang Timur, yaitu 

sebanyak 3819 laporan, Semarang Tengah, yaitu sebanyak 3571 laporan, dan 

Semarang Barat, yaitu sebanyak 2641. 

Tabel 1. 

Data Laporan Gangguan Per Posko PT. PLN (Persero) Se-Area Semarang 

(Rata-rata Periode Mei - Juli 2017) 

No Posko Laporan Response Time Recovery Time

1 Posko Semarang Tengah 3.571 1.050 1.051

2 Posko Boja 412 296 296

3 Posko Semarang Timur 3.819 1.795 1.797

4 Posko Kendal 621 408 408

5 Posko Weleri 256 189 191

6 Posko Semarang Selatan 1.522 648 648

7 Posko Semarang Barat 2.641 989 1.007

1.835 768 771Rata-rata Mei-Juli 2017

Sumber : Data laporan Saidi Saifi Se-Area Semarang (Mei, Juni, Juli 2017) 

 

Laporan Data Gangguan Per Posko di Semarang berdasarkan jumlah 

laporan dalam breakdown per bulan selama bulan Mei sampai dengan Juli 2017 

adalah sebagaimana nampak pada Gambar 1.1 dimana Semarang Timur yang 

mendominasi dalam rentang 3 bulan tersebut nyata mempunyai angka laporan 

gangguan tertinggi dibanding Posko Rayon Semarang lainnya, yaitu sebanyak 

4717 laporan pada bulan Mei 2017, 4033 laporan pada bulan Juni 2017, dan 2708 

laporan pada bulan Juli 2017, yang merupakan angka cukup tinggi, sementara 

rayon posko Semarang lainnya tidak ada yang menyentuh  di atas 4000 laporan 

setiap bulannya. 
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Laporan Per Posko PT. PLN (Persero) Se

(Periode Mei 
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Grafik Performa Data Gangguan Berdasarkan Jumlah 

Laporan Per Posko PT. PLN (Persero) Se-Area Semarang 
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Sumber : Data Laporan Saidi Saifi Se-Area Semarang (Mei -Juli 2017)

Kesigapan petugas Petugas Divisi Teknik Pelayanan Gangguan Listrik di 

Semarang nampak pada informasi Response Time yang merupakan waktu yang 

dibutuhkan petugas dari status “Lapor” ke petugas “tiba” di aplikasi 

Berdasarkan Data Gangguan Per Posko di Semarang berdasarkan 

per bulan selama bulan Mei sampai dengan Juli 2017 adalah 

sebagaimana nampak pada Gambar 1.2. Dari Gambar 1.2 nampak bahwa 

dibandingkan Posko Rayon lainnya, Posko Rayon Semarang Timur cenderung 

Response Time yang jauh lebih lama dibandingkan Posko Rayon 

lainnya, dimana Posko Rayon Semarang Timur mencapai angka 2086 pada bulan 

Mei 2017, 1742 pada bulan Juni 2017, dan 1558 pada bulan Juli 2017, sementara 

POSKO 
BOJA

POSKO 
SMG TMR

POSKO 
KENDAL

POSKO 
WELERI

POSKO 
SMG SLTN

4
7

1
7

5
7

7

2
8

3

2
1

4
4

4
0

3
3

6
7

6

2
4

5

1
2

2
4

4
0

9

2
7

0
8

6
1

1

2
4

1

1
1

9
9

Laporan Mei-17 Laporan Jun-17 Laporan Jul-17

4 

Grafik Performa Data Gangguan Berdasarkan Jumlah 

Area Semarang 

 
Juli 2017) 

Kesigapan petugas Petugas Divisi Teknik Pelayanan Gangguan Listrik di 
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Posko Rayon Semarang lainnya bahkan tidak ada yang menyentuh 

di atas 1200. 

Gambar 2.  Grafik Performa Data Gangguan Berdasarkan 
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Juli 2017)

Sumber : Data Laporan Saidi
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Posko Rayon Semarang lainnya bahkan tidak ada yang menyentuh 

Grafik Performa Data Gangguan Berdasarkan 

Per Posko PT. PLN (Persero) Se-Area Semarang (Periode Mei 

Juli 2017) 

Sumber : Data Laporan Saidi Saifi Se-Area Semarang (Mei -Juli 2017)
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Posko Rayon Semarang lainnya bahkan tidak ada yang menyentuh Response Time 

Grafik Performa Data Gangguan Berdasarkan Response Time 

Area Semarang (Periode Mei - 
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lebih lama dibandingkan Posko Rayon lainnya, dimana Posko Rayon S

Timur mencapai angka 2089 pada bulan Mei 2017, 1744 pada bulan Juni 2017, 

dan 1558 pada bulan Juli 2017, sementara Posko Rayon Semarang lainnya tidak 

ada yang menyentuh 

Gambar 3.  Grafik Performa Data Gangguan Berdasarka

Per Posko PT. PLN (Persero) Se

Juli 2017)

Sumber : Data Laporan Saidi Saifi Se
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lebih lama dibandingkan Posko Rayon lainnya, dimana Posko Rayon S

Timur mencapai angka 2089 pada bulan Mei 2017, 1744 pada bulan Juni 2017, 

dan 1558 pada bulan Juli 2017, sementara Posko Rayon Semarang lainnya tidak 

ada yang menyentuh Response Time di atas 1500. 

Grafik Performa Data Gangguan Berdasarkan 

Per Posko PT. PLN (Persero) Se-Area Semarang (Periode Mei 

Juli 2017) 

Sumber : Data Laporan Saidi Saifi Se-Area Semarang (Mei -Juli 2017)
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dimana akan sangat berdampak kerugian besar bila terjadi Gangguan Padam 

listrik dan tidak segera di tanggulangi secara cepat.  Kawasan-kawasan industri 

besar di daerah Semarang Timur meliputi Kawasan Industri L.I.K, Kawasan 

Industri Terboyo Park, dan Kawasan Industri Terboyo Megah, dan Kawasan 

Industri Banjardowo yang jumlahnya 532 pelanggan industri besar maupun kecil 

(tarif I/ industri) dan menyerap hampir separuh energi listrik yang tersedia dari 

PLN Semarang Timur. PT PLN (Persero) Rayon Semarang Timur bertempat di 

jalan Unta Raya No. 4B merupakan kantor unit pelayanan jaringan listrik yang 

mensuplai listrik untuk sebagian besar wilayah kecamatan semarang timur, yang 

memiliki prospek industri yang besar dan sangat bergantung pada suplai aliran 

listrik dari PLN serta memiliki wilayah terluas se-area semarang, dan memiliki 

potensi pelanggan tarif rumah tangga yang besar karena banyaknya pembangunan 

perumahan baru.   

PLN Rayon Semarang Timur sangat dirasakan perlu memiliki sumberdaya 

manusia yang memiliki kinerja yang tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja, 

hal tersebut perlu dilakukan guna mengatasi kerugian yang harus ditekan dan 

secepatnya ditanggulangi akibat terjadinya gangguan listrik padam.  Peran 

sumberdaya manusia yang bekerja dalam dinas gangguan sangat penting dalam 

operasional untuk menekan lamanya penormalan aliran listrik yang padam, 

terciptanya kenyamanan dan kepuasan pelanggan serta terciptanya citra baik bagi 

PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Timur sebagai pemasok utama aliran listrik 

wilayah Semarang Timur. 
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Peningkatan kinerja dengan perbaikan sumberdaya manusianya sangat 

diperlukan, karena hal tersebut untuk mencapai jaminan kenyamanan dan 

kepuasan pelanggan pada PT PLN (Persero) Rayon Semarang Timur. Sumberdaya 

manusia mempunyai peranan penting baik secara perorangan ataupun kelompok, 

dan sumberdaya manusia merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran 

jalannya kegiatan usaha dalam hal ini penanganan gangguan listrik akibat 

gangguan teknis oleh petugas teknik serta koordinasinya dengan petugas lainnya.  

Pentingnya sumberdaya manusia erat hubungannya dengan kinerja untuk suatu 

organisasi tersebut sebagai penggerak utama bagi jalannya kegiatan usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi tersebut yaitu terciptanya kelancaran aliran listrik dari 

suplai jaringan Listrik PLN kepada para pelanggan, maupun terciptanya 

keandalan dalam kinerja petugas penanganan gangguan dengan response yang 

cepat serta handal dalam perbaikan.Dengan kinerja karyawan yang baik dan 

sebagaimana yang diharapkan, maka pencapaian tujuan sebuah organisasi akan 

terlaksana dengan baik.  

Subhan,dkk (2014:3) menyatakan bahwa dalam tiap personal maupun 

kelompok kerja dalam perusahaan terdapat proses dari awal hingga akir kegiatan 

dalam peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi yang disebut manajemen 

kinerja, serta hasil dari pencapaian suatu tujuan perusahaan disebut kinerja.  

Penempatan kerja dalam pekerjaan harus berdasar pada deskripsi kerjadan 

spesifikasi pekerjaanyang telah ditentukan berdasarkan penempatan orang yang 

tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang 

tepat.Sedangkan deskripsipekerjaan menurut Riniwati(2016:110)adalah proses 
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mengumpul dan mengolah informasi seputar pekerjaan sebagai rangkaian 

kegiatan atas hasil dari analisa pekerjaan, sedangkan kemampuan dalam 

melaksanakan pekerjaan dengan memiliki karakteristik kerja disebut spesifikasi 

pekerjaan. Penempatan kerja yang tepat harus dilaksanakan secara konsisten 

supaya pekerja dapat bekerja sesuai dengan keahliannya, maka ada 

kecenderungan bahwa kinerja petugas ada hubungannya dengan kesesuaian 

kualifikasi pendidikan yang sebelumnya sudah ditekuninya. 

“Pendidikan dapat diartikan sebagai pendidikan formal yang diperoleh di 

bangku sekolah. Pendidikan formal yang ditempuh merupakan bekal yang amat 

penting dalam suatu lingkungan kerja karena dengan pendidikan seseorang 

mempunyai kemampuan dan dapat dengan mudah mengembangkan diri dalam 

bidang kerjanya. Setiap manusia dituntut untuk memiliki pendidikan yang siap 

bersaing sehingga mampu bekerja sesuai keahlian yang dimikinya” (Koyongian, 

2015:2), atas pendidikan yang dilalui tersebut ada kesesuaian atas klasifikasi 

pendidikan atas pekerjaan yang di kemudian hari dijalaninya.Terkait pendidikan, 

penelitian Mifta Septarina (2017) telah menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, tetapi hasil berbeda dikemuakkan 

oleh Andreas Koyongian (2015) yang dalam penelitiannya telah menyimpulkan 

bahwa tingkat pendidikan merupakan variabel yang berpengaruh negatif terhadap 

kinerja pegawai.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kesesuaianklasifikasi pendidikan 

atas variabel pendidikan, dimana atas dasar hal tersebut kesesuaian kualifikasi 

pendidikan diduga mempengaruhi kinerja, yang dalam hal ini kinerja petugas 



10 
 

 
 

Divisi Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon 

Semarang Timur. 

Frekuensi gangguan/pekerjaan yang menumpuk berdampak pada aktifitas 

penanganan gangguan karena kondisi dan stamina yang kelelahan akan 

mengakibatkan turunnya response serta perbaikan gangguan yang terjadi. Kondisi 

tubuh petugas terutama yang dilapangan sangatlah diandalkan mengingat 

pekerjaan yang dilakukan memiliki tanggungjawab yang tinggi serta dituntut 

kesalahan yang minim bahkan menurut motto dinas gangguan yaitu “Zero 

Accident”, maka stamina dan konsentrasi sangatlah berpengaruh. Diharapkan 

dengan metode ini terjadi pembagian beban kerja yang berimbang. Pada PT PLN 

Persero Rayon Semarang Timur, dalam operasional dinas gangguan dipekerjakan 

oleh beberapa Petugas Divisi Teknik Pelayanan Gangguan Listrik yang dibagi jam 

kerjanya secara parsial (shift), yaitu shift pagi, sore dan malammemiliki regu 

gangguan yang terbagi dalam tiap mobil dinas gangguan yang berisikan 2 petugas. 

Adanya beberapa regu memungkinkan petugas lebih cepat dalam penanganan 

laporan gangguan padam dan kelistrikan karena terdapat pembagian tugas di lain 

lokasi oleh beberapa regu tersebut.   

Seseorang dalam keadaan normal dalam waktu tertentu dapat 

menyelesaikan jumlah kegiatan dapat didefinisikan sebagai beban pekerjaan.  

Ketika pekerja merasa terlalu banyak pekerjaan yang harus dihadapi dan merasa 

tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka 

kondisi ini disebut beban pekerjaan yang berlebihan.  Menurut (Fajriani, 2015:2), 

menyebutkan terlalu sulitnya suatu pekerjaan untuk dilakukan oleh karyawan 
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disebut sebagai kelebihan beban pekerjaan kualitatif dan terlalu banyaknya 

pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan disebut sebagai kelebihan beban 

pekerjaan kuantitatif.  Berbagai penelitian tentang kaitan antara beban kerja 

dengan kinerja menunjukkan hasil beragam. Penelitian Arie Fajriani (2015) dalam 

hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh antara beban kerja 

dengan kinerja, hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Muh Ramli (2010) 

yang menunjukkan bahwa usia tidak terdapat hubungan antara beban kerja dengan 

kinerja, atas dasar hal tersebut beban kerja dan rasio beban kerja regu diduga 

mempengaruhi kinerja, yang dalam hal ini kinerja petugas Divisi Teknik 

Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon Semarang Timur. 

Problematika yang dihadapi divisi teknik penanganan gangguan sangatlah 

bervariasi dan beresiko.  Jaringan listrik yang panjang dan kompleks dari gardu 

induk utama pensuplai listrik hingga ke rumah-rumah pelanggan sangatlah 

panjang dan kompleks yang akan membingungkan bagi orang awam.  Dibutuhkan 

waktu yang tidak sedikit untuk menghafal jaringan tersebut dalam mengantisipasi 

dalam pelacakan penyebab padam akibat gangguan jaringan listrik.  Kemudian 

dilihat dari luas wilayah area Semarang Timur, yang memiliki 193.091 pelanggan 

PLN yang tersebar.  Dibutuhkan petugas yang handal dan berpengalaman dalam 

menangani gangguan listrik padam karena lebih mengetahui seluk beluk jaringan 

listrik untuk lebih cepat tiba dialamat pelapor maupun perbaikan hingga listrik 

nyala normal kembali. 

Perusahaan pasti akan mengharapkan karyawannya mempunyai prestasi 

kerja yang semakin meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan semakin lama 
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masa kerja karyawan dalam perusahaan, dengan kata lain, sejalan dengan 

bertambahnya masa kerja karyawan dalam perusahaan maka ketrampilan 

karyawan semakin bertambah dan karyawan tersebut akan semakin berkembang 

(arhiza, 2009:20).Berbagai penelitian tentang kaitan antara masa kerja dengan 

kinerja menunjukkan hasil beragam. Penelitian Mifta Septarina (2017) telah 

menyimpulkan bahwa lamanya bekerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, tetapi hasil berbeda terjadi pada penelitian Arhiza (2009) yang 

menyimpulkan bahwa masa kerja tidak ada hubungan yang signifikan dengan 

kinerja, atas dasar hal tersebut masa kerja diduga mempengaruhi kinerja, yang 

dalam hal ini kinerja petugas Divisi Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT 

PLN Persero Rayon Semarang Timur. 

Petugas yang bertugas di Divisi teknik pelayanan gangguan PLN Rayon  

Semarang Timur memiliki variasi usia, dimana faktor usia akan mempengaruhi 

kondisi tubuh, tetapi meskipun secara usia yang lebih muda lebih diandalkan 

dalam kondisi tubuh yang lebih prima, tetapi petugas yang memiliki usia yang 

lebih tua telah bekerja lebih lama dan lebih berpengalaman dalam menghadapi 

gangguan yang terjadi serta lebih cepat dalam mengambil keputusan yang dirasa 

lebih menguntungkan dalam penanganan gangguan serta memiliki pengalaman 

yang lebih tinggi dalam memprediksi gangguan yang terjadi untuk mempercepat 

penormalan gangguan, terutama gangguan padam masal, atas dasar hal tersebut 

faktor usia diduga mempengaruhi kinerja, yang dalam hal ini kinerja petugas 

Divisi Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon 

Semarang Timur. 
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Selama dekade terakhir terdapat keyakinan bahwa kinerja memiliki 

hubungan terbalik dengan faktor usia. Kinerja akan merosot seiring dengan 

bertambahnya usia. Pekerja dengan usia tua dianggap kurang dinamis dan susah 

beradaptasi dengan hal baru, meskipun di sisi lain pekerja tua memiliki 

pengalaman, etos kerja dan komitmen terhadap mutu. Usia juga memiliki 

pengaruh terhadap produktivitas, dimana makin tinggi usia pekerja makasemakin 

menurun produktivitasnya, karena ketrampilan, kecepatan, kecekatan, kekuatan 

dan koordinasi menurun dengan berjalannya waktu (Robbins, 2003, dalam 

Subkhan, 2014:3). Di sisi lain banyak orang yang percaya bahwa produktivitas 

menurun dengan bertambahnya usia.Berbagai penelitian tentang kaitan antara usia 

dengan kinerja menunjukkan hasil beragam. Penelitian Ratih Kusumastuti (2017) 

telah menunjukkan bahwa usia mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, tetapi hasil berbeda terjadi pada penelitian Arhiza 

(2009) yang dalam penelitiannya telah menyimpulkan bahwa usia tidak ada 

hubungan yang signifikan dengan kinerja, sedangkan Endang Raino Wirjono 

(2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel umur terbukti tidak 

mempengaruhi kinerja individual. 

Pada pembahasan ini mengangkat permasalahan yang terjadi pada Divisi 

Teknik Gangguan PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Timur.  Dimana divisi 

teknik pelayanan gangguan merupakan divisi penanganan listrik padam akibat 

terjadinya gangguan yang dampaknya akan sangat dirasa baik oleh PLN maupun 

kenyamanan pelanggan pengguna listrik, karena jika terjadi gangguan listrik 

padam, PLN yang seharusnya dapat menjual listriknya menjadi nihil karena 
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gangguan tersebut, sedangkan dari pihak pelanggan sendiri merasa telah 

membayar tepat waktu untuk kenyamanan pemakaian listrik, malahan tidak dapat 

menikmati pemakaian listrik tersebut. Jika terjadi hal-hal yang menyangkut 

gangguan listrik, petugas dituntut memiliki response yang cepat untuk perbaikan 

serta pemulihan padam aliran listrik yang dialami pelanggan, karena semakin 

lama response dan penanganan gangguan listrik tersebut akan berdampak pada 

KWH yang tidak bisa terjual serta ketidaknyamanan atas pelayanan terhadap 

pelanggan.Berdasarkan kondisi, teori, dan keberagaman hasil penelitian yang 

berbeda-beda di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Petugas Divisi Teknik 

Pelayanan Gangguan (Studi Kasus pada PT PLN Rayon Semarang Timur)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diajukan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh kesesuaian kualifikasi pendidikan terhadap kinerja 

petugas Divisi Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero 

Rayon Semarang Timur ? 

2. Apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja petugas Divisi Teknik 

Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon Semarang Timur ? 

3. Apakah terdapat pengaruh jumlah regu terhadap kinerja petugas Divisi 

Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon Semarang 

Timur ? 
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4. Apakah terdapat pengaruh masa kerja terhadap kinerja petugas Divisi Teknik 

Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Rayon Semarang Timur ? 

5. Apakah terdapat pengaruh faktor usia terhadap kinerja petugas Divisi Teknik 

Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon Semarang Timur ? 

6. Apakah terdapat pengaruh kesesuaian kualifikasi pendidikan, beban kerja, 

masa kerja, dan faktor usia secara simultan terhadap kinerja petugas Divisi 

Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon Semarang 

Timur ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kualifikasi pendidikan terhadap 

kinerja petugas Divisi Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN 

Persero Rayon Semarang Timur ; 

2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah regu terhadap kinerja petugas Divisi 

Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon Semarang 

Timur ; 

3. Untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja petugas Divisi 

Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon Rayon 

Semarang Timur ; 
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4. Untuk menganalisis pengaruh masa kerja terhadap kinerja petugas Divisi 

Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon Rayon 

Semarang Timur ; 

5. Untuk menganalisis pengaruh faktor usia terhadap kinerja petugas Divisi 

Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon Rayon 

Semarang Timur ; 

6. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kualifikasi pendidikan, beban kerja, 

masa kerja, dan faktor usia secara simultan terhadap kinerja petugas Divisi 

Teknik Pelayanan Gangguan Listrik pada PT PLN Persero Rayon Semarang 

Timur ; 

 

D. Manfaat Praktik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Divisi Teknik PLN Semarang Timur 

Diharapkan dapat memberikan informasi manfaat variabel kesesuaian 

pendidikan, jumlah regu, beban kerja, usia, dan masa kerja petugas yang 

dapat digunakan sebagai acuan untuk proses seleksi rekruitment petugas 

gangguan PLN, dan sebagai pengambilan keputusan dalam kebijakan 

operasional dinas gangguan baik dalam pembuatan shift kerja, serta 

pengembangan petugas untuk optimalisasi kinerja petugas guna kepentingan 

perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja sumberdaya manusia dalam 

instansinya dan menghindari berbagai kemungkinan yang berdampak pada 

turunnya kinerja serta kerugian perusahaan. 


	Judul skripsi dan abstraksi
	SKRIPSI FINAL SINJO
	BAB II 
	LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
	A.1. Kinerja  
	Penilaian karyawan merupakan proses untuk mengetahui perkembangan karakteristik karyawan secara individu, terukur, dan perubahannya guna mendapatkan dukungan atasan perusahaan merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam penilaian kinerja, karena hubungan antara atasan dalam menentukan target dan standar kinerja yang akan dibuat untuk dicapai dalam suatu periode tertentu.  Peningkatan kinerja karyawan individu dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang lain maupun keseluruhan pegawai dalam perusahaan di masa mendatang karena dengan penilaian tersebut, diharapkan tiap pegawai mendapatkan pembanding atas kinerjanya dan diharapkan mencapai perolehan kinerja terbaik bagi perusahaan tempatnya bekerja. 
	Service Level Agreement (SLA) merupakan ukuran kinerja petugas divisi teknik pelayanan gangguan (yan-gu) yang dinyatakan dalam menit. SLA merupakan standarisasi pengukuran kinerja divisi teknik pelayanan gangguan yang ditetapkan oleh PT PLN AREA Semarang untuk memantau tiap unit-unitnya sebagai wujud toleransi PT. PLN AREA Semarang terhadap program World Class Service (WCS) dalam peningkatan mutu terhadap pelayanan pelanggan untuk jaminan kepuasan penyaluran listrik kepada pelanggan se-AREA Semarang. 
	A.2. Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan 
	 Menurut (Septiarina, 2017:42) mengemukakan bahwa pendidikan formal erat kaitannya dengan tingkat perkembangan peserta didik, kemampuan yang dikembangkannya dan tujuan yang akan dicapai merupakan tahapan pendidikan menjadikan dasar ketetapan atas tingkat pendidikan.  Untuk mendapatkan karyawan dengan kinerja yang baik bagi suatu perusahaan memerlukan analisa atas kriteria seseorang sebelum di rekrut dengan berdasarkan kesesuaian atas jurusan akademiknya, untuk menempati posisi atas jabatan dengan kualifikasi pendidikan tersebut.  Karyawan dengan kinerja yang optimal sangat diharapkan pada perusahaannya bekerja, dengan modal dasar kesesuaian pendidikan yang ditempuh pegawainya sesuai penempatan deskripsi kerja yang tepat. 
	A.3. Beban Kerja 
	Kondisi operasional maupun tugas yang diembat karyawan dalam lingkungan kerjanya dapat mempengaruhi mental karyawan tersebut oleh beban kerja yang di embannya.  Motivasi dalam menjalankan tugasnya sangat mempengaruhi karyawan tersebut.  kondisi kelebihan beban pekerjaan merupakan kondisi dimana karyawan mendapatkan berbagai hal yang beragam untuk dilakukan namun waktu yang tersedia tidak cukup, maka karyawan tersebut akan merasa terlalu banyak pekerjaan yang harus dilaksanakannya.  Menurut (Fajriani, 2015:2), menyebutkan terlalu sulitnya suatu pekerjaan untuk dilakukan oleh karyawan disebut sebagai kelebihan beban pekerjaan kualitatif dan terlalu banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan disebut sebagai kelebihan beban pekerjaan kuantitatif.. 
	A.4. Jumlah Regu 
	Teamwork adalah sekelompok orang dengan  kemampuan, talenta, pengalaman dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan dalam satu atau lebih kegiatan. Indikatornya terlihat pada kerjasama, satu arah tujuan,  dialogis, delegasi dan organisasi.  Team work akan berhasil hanya  jika mereka dapat melenyapkan kompetisi dan berkonsentrasi pada perbedaan  pandangan dan keahlian untuk mengatasi masalah atau tantangan dengan cepat.  Kelompok kerja terdiri dari  sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Meskipun  ada perbedaan diantara mereka, namun tujuan bersama merupakan penghubung yang menyatukan sebagai suatu kelompok kerja (Marpaung, 2014:36).   
	A.5. Masa Kerja 
	 Semakin lama masa kerja seorang tenaga kerja seharusnya memiliki keterampilan  dan  kemampuan dalam melakukan  pekerjaan yang ditekuninya juga semakin meningkat.  Kemampuan seorang tenaga kerja untuk menguasai peralatan ataupun lingkungan kerja untuk mendukung kinerja atau produktifitasnya didapatkan ketika pekerja tersebut sudah memiliki pengalaman dengan indikator lamanya sesorang berkecimpung di bidangnya.pengalaman karyawan dalam mengerjakan pekerjaan yang tiap hari dikerjakannya akan memiliki perbedaan dengan karyawan yang baru, dikarenakan lingkungan kerja sangat berbeda dengan lingkungan akademik.  Masa  kerja  dapat didefinisikan atas tingkatan seseorang dalam menguasai dan melaksanakan aspek-aspek  teknik  peralatan  dan teknik  pekerjaan (Selvia, 2017:69)  
	 Berbagai aktivitas dalam lingkungan kerja akan menumbuhkan keterampilan yang secara otomatis berdampak dalam penyelesaian pekerjaan yang diembannya.  Kemampuan serta ketrampilan untuk bekerja dengan baik dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja yang baik. 
	A.6. Faktor Usia 
	Menurut (Priyadi, 2009:4), dalam merekrut karyawannya, usia merupakan salah satu indikator pilihan untuk memilah mana yang baik menurut perusahan tersebut.  karyawan yang memeliki produktifitas tinggi menjadi pilihan utama suatu perusahaan untuk menempati posisi yang dibutuhkan, sedangkan klasifikasi usia didasari oleh tingkat usia yang telah ditentukan perusahaan. Usia antara pegawai muda dan yang tua dapat menjadi pembeda dalam persepsi pada lingkungan kerja karena terdapat padangan negatif terhadap pegawai dengan usia muda lebih gesit, cekatan, kreatif dan produktif dibandingkan pegawai dengan usia tua yang kurang tanggap terhadap perubahan baik teknologi maupun inovasi yang ada. 
	A.7. Kerugian Akibat Beban Padam Gangguan Listrik 
	B.  Pengembangan Hipotesis 
	B1.  Hubungan Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan terhadap Kinerja 
	B2.  Hubungan Jumlah Regu terhadap Kinerja 
	Jumlah regu merupakan bagian penting dalam penanganan beban kerja dalam satuan tertentu.Divisi teknik pelayanan gangguan (Yan-gu) PLN Semarang Timurmerupakan gabungan dari beberapa petugas yang memiliki kompetensi dibidang penormalan gangguan padam listrik diakibatkan terjadinya gangguan.  Seiring dengan banyaknya pelanggan di wilayah PT PLN Persero PLN Semarang Timurbaik itu pelanggan rumahan maupun pabrik berdaya besar, maka seringkali adanya gangguan yang sifat penyebabnya bervariasi.  
	B3.  Hubungan Beban Kerja terhadap Kinerja 
	Penelitian Fajriani (2015) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara beban kerja dengan kinerja karyawan dengan kejenuhan (burnout) sebagai mediasi dengan kesimpulan bahwa Beban kerja berlebih pada karyawan dapan memicu timbulnya kejenuhan (burnout), yang dapat memicu turunnya kinerja.kemampuan petugas dalam menyelesaikan beban kerja yang diberikan harus sesuai dengan kemampuannya sesuai periode waktu yang tersedia.  tenaga yang dikeluarkan serta fasilitas yang dimiliki perusahaan yang tidak sesuai dapat menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk dapat dipahami ketika petugas mendapatkan beban kerja yang berat.   petugas akan cenderung mempunyai kinerja yang rendah apabila mendapati beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, sebaliknya bila beban kerja petugas sesuai dengan kapasitasnya dan tidak terlalu membebani akan memberikan yang terbaik kepada perusahaan akan meningkatkan kinerjanya ke arah yang baik. dampak ketidakpuasan kerja yang berimbas pada turunnya kinerja serta produktifitas akan mutu pelayanan yang turun dapat diakibatkan oleh perencanaan pengelolaan tenaga kerja yang kurang sehingga menyebabkan ketidak efektifan serta efisiensi pekerja (Ramli, 2010:7). 
	Frekwensi banyaknya gangguan tidak bisa diprediksi oleh petugas maupun pelanggan itu sendiri yang mengalami gangguan di tempatnya.Dengan tuntutan pekerjaan yang harus cepat merespon dan memperbaikigangguan yang terjadi, seringkali petugas kewalahan dalam menangani laporan gangguan masuk yang harus segera di tangani karena tiap menit pelanggan padam adalah kerugian bagi pihak PLN Area Semarang.  Petugas yang bekerja dalam kondisi tertekan akibat pekerjaan yang menumpuk dan harus segera diselesaikan akan mengakibatkan stress yang mengakibatkan turunnya motivasi serta kinerjanya.   
	B4.  Hubungan Faktor Usia terhadap Kinerja 
	Terdapat beberapa alasan yang mendasari hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan dengan tidak memperdulikan kebenarannya, namun banyak individu yang yakin dan bertindak atas hal tersebut.  pertama, yaitu pertambahan usia dipercaya dapat menurunkan kinerja pekerjaan.  kedua, terdapat kenyataan bahwa penuaan angkatan kerja (Robbins 2008:63) 
	Secara teori, produktivitas seseorang akan merosot seiring dengan bertambahnya usia.  Seiring bertambahnya usia, secara teori akan mengakibatkan produktifitas seseorang menjadi merosot.  Sejalan dengan waktu, dapat diumpamakan bahwa keterampilan sesorang dalam hal kekuatan fisik, kecepatan kerja serta koordinasi dengan rekan kerja akan menurun(Ramli, 2010:5). 
	Pelayanan yang tiada henti selama 24 jam oleh PT. PLN terhadap petugas gangguan dan tuntutan untuk selalu responsif, tanggap dan cepat dalam menanggapi setiap perkerjaan gangguan listrik padam dirasa memerlukan fisik serta stamina yang prima karena pekerjaan tersebut memiliki resiko yang tinggi.  Faktor usia yang lebih muda sewajarnya akan lebih diandalkan dalam stamina dan kondisi prima untuk menangani gangguan tersebut. 
	B5.  Hubungan Masa Kerja terhadap Kinerja 
	Pekerja dengan masakerja yang cukup dapat diasumsikan dengan pekerja dengan pengalaman yang luas baik kegagalan maupun keberhasilan dalam pencapaian target kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.  Lamanya karyawan atau petugas yang memiliki durasi kerja yang tinggi di pekerjaannya dapat membentuk efektifitas kerja yang memiliki pola tertentu untuk menyelesaikan tugasnya karena pengalamannya dalam mengatasi kendala yang muncul, sehingga karyawan atau petugas yang berpengalaman dapan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik.  (Priyadi, 2009:4).  Namun pendapat berbeda menyebutkan  bahwa kejenuhan yang diakibatkan oleh kondisi serta situasi kerja yang sama juga dapat dialami oleh petugas yang lama bekerja.  hal ini dapat mengakibatkan timbulnya penurunan kinerja dikarenakan kejenuhan yang terjadi akan menyebabkan perasaan malas meskipun pengalaman kerja petugas tersebut tinggi (Ramli, 2010:6).  
	BAB III 
	METODE PENELITIAN 
	B.  Objek dan Lokasi Penelitian 
	C.  Sumber dan Jenis Data 
	D. Populasi dan Sampel 
	D.1. Populasi 
	D.2.  Sampel 
	Sampel merupakan anggota atau sebagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu yang diharapkan dapat mewakili populasi.Teknik penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Sensus, yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan sesuai dengan jumlah populasinya.   
	Rentang Periode Penelitian adalah selama rentang tanggal 1 mei 2017 hingga 31 juli 2017 (Rentang Periode 92 hari), sedemikian hingga total sampel data yang diteliti pada rentang periode 92 hari terdapat 276 shift dengan jumlah 1012 regu, dan 2024 petugas.  Periode tersebut dipilih untuk dijadikan penelitian dikarenakan pada bulan agustus 2017, peneliti memulai tahapan penyusunan tugas akhir skripsi dan mengamati fenomena yang terjadi terhadap perbandingan data laporan Saidi-Saifi PT. PLN Area Semarang pada bulan mei, juni, juli tahun 2017, dan mendapatkan tingginya angkaResponse Time dan Recovery time dibandingkat rayon lainnya se area semarang.Laporan triwulan tersebut dikarenakan pada aplikasi APKT saidi saifi hanya bisa menampilkan laporan maksimal 3 bulan kebelakang. 
	E.  Definisi Dan Pengukuran Variabel 
	E.1. PengukuranKinerja 
	Variabel ini diukur dengan jumlah reguyang bertugas dalam tiap shift nya.  Terdapat perbedaan jumlah regu pada tiap shift nya yaitu 4 regu pada shift pagi, 4 regu pada shift sore dan 3 regu pada shift malam. 
	3. Shift malam : 3 regu 
	E.5. Masa kerja petugas (MKP) 
	E.6. Usia Petugas (UP) 
	F. Alat Pengumpulan Data 
	G. Uji Hipotesis 
	Knj = α + β1Kkp+ β2Jrp + β3Bk + β4Up + β5Mk + ε 
	G.3.1. Uji Normalitas 
	G.3.2. Uji Multikolinearitas 
	G.3.3. Uji Heteroskedastisitas 
	G.3.4. Uji Autokorelasi 
	BAB IV 
	D.1. Uji Normalitas 
	D.2. Uji Heteroskedastisitas 
	D.3. Uji Multikolinearitas 
	Tabel 4.4Persamaan Regresi 
	Kinerja= 139,963 + 0,299(KKP) - 13.519(JRP) + 2,690(BRP) – 0,369(UP) – 0,129(MKP) 
	Tabel 4.5Koefisien Determinasi 
	Tabel 4.6Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 
	Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat diketahui nilai p value sebesar 0,100 > 0.05, sehingga hasil hipotesis gagal menolak H0, dengan kata lain tidak ada pengaruh kesesuaian pendidikan terhadap kinerja petugas. 
	Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat diketahui nilai p value sebesar 0,059> 0.05, sehingga hasil hipotesis gagal menolak H0, dengan kata lain tidak ada pengaruh kesesuaian pendidikan terhadap kinerja petugas. 
	Hipotesisi III 
	Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat diketahui nilai p value sebesar 0,00< 0.05, sehingga hasil hipotesis menolak H0, dan menerima H3 dengan kata lain Beban Kerjaberpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas. 
	BAB V 

	PLAGSCAN



