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ABSTRAK

Pada  penelitian  ini  dengan  variabel
Keandalan  Pegawai  (X1)  dan
Penanganan  Keluhan  (X2),  variabel
Kepuasan  Pelanggan  (Y).  Setelah
dilakukan  perhitungan  dengan  Regresi
Berganda,  persamaan  regresi  linear
berganda yaitu  :  Y =  4,611 + 0,361X1  +
0,396X2  dengan  besaran  Koefisen
Determinasi  diketahui  besarnya  nilai  R
square sebesar 0,454 atau 45,4%. Hal ini
menunjukkan  jika  variabel  Keandalan
Pegawai (X1), dan Penanganan Keluhan
(X2),  dapat  menjelaskan  variabel
Kepuasan  Pelanggan  (Y).  Setelah  diuji
pada  variabel  Keandalan  Pegawai  (X1)
diketahui  thitung  (4,071)  >  ttabel (1,9847)
dengan  nilai  signifikansi  sebesar
0,000<0,005  berarti  Keandalan  Pegawai
berpengaruh  secara  parsial  terhadap
Kepuasan Pelanggan. Setelah diuji  pada
variabel  Penanganan  Keluhan  (X2)
diketahui  thitung  (5,386)  >  ttabel (1,9847)
dengan  nilai  signifikansi  sebesar
0,000<0,005 berarti Penanganan Keluhan
berpengaruh  secara  parsial  terhadap
Kepuasan Pelanggan. Setelah diuji  pada
variabel  Kepuasan  Pelanggan  (Y)
diketahui  fhitung  (40,316)  >  ftabel (3,07)
dengan  nilai  signifikansi  sebesar
0,000<0,005  berarti  Keandalan  Pegawai
dan  Penanganan  Keluhan  berpengaruh
secara  serentak  terhadap  Kepuasan
Pelanggan.

Kata  Kunci : Keandalan  Pegawai,
Penanganan  Keluhan
dan  Kepuasan
Pelanggan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
      Keluhan pelanggan oleh perusahaan
dapat  dijadikan  sebuah  bahan  evaluasi
yang  nyata  dalam  meningkatkan
pelayanan  kepada  pelanggan.  Dengan

adanya  keluhan  pelanggan,  perusahaan
dapat  mengetahui  dengan  mudah
kelemahan yang ada. Banyak perusahaan
yang  berorientasi  kepada  pelanggan
melakukan  usaha  khusus  untuk
menelusuri  kepuasan  ataupun
ketidakpuasan  pelanggan.  Dengan
adanya  keluhan  pelanggan,  perusahaan
harus  mempunyai  mekanisme  untuk
menanganinya.  Penggunaan  nomor
bebas pulsa adalah salah satu menjaring
keluhan  pelanggan  yang  efektif.
Pelanggan  tidak  perlu  mengeluarkan
biaya  komunikasi.  Penanganan  keluhan
yang kurang baik akan berdampak buruk
pada  masa  mendatang. Penanganan
keluhan yang efektif memberikan peluang
untuk mengubah pelanggan yang semula
tidak puas menjadi puas terhadap produk
atau jasa perusahaan.
      PT. PLN (Persero) merupakan salah
satu  Perusahaan  Milik  Negara  yang
memberikan  pelayanan  kepada  calon
pelanggan  dan  masyarakat  dalam
penyediaan  jasa  yang  berhubungan
dengan  penjualan  tenaga  listrik  satu-
satunya  di  Indonesia.  Peningkatan
kebutuhan  listrik  melonjak  drastis,
khususnya  kebutuhan  bagi  industri  dan
diiringi  pula  pesatnya  laju  pertambahan
penduduk.  Dalam  melakukan
kegiatannya,  PT.  PLN  (Persero)
menyediakan  bagian  pelayanan
pelanggan  yang  tugasnya  memberikan
pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh  setiap
pelanggan.
       PT. PLN (Persero) Cabang Indrapura
merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara
(BUMN)  yang  melayani  kepentingan
umum dan bergerak di bidang pelayanan
pembayaran  rekening  listrik,  pelayanan
pemasangan baru  dan  perubahan daya,
pelayanan  keluhan pelanggan  mengenai
pembacaan  meteran,  dan  sebagainya.
Demi terselenggaranya penyaluran aliran
listrik,  dibutuhkan  sarana  penghubung
berupa saluran transmisi, sedangkan jasa
yang disalurkan berupa tenaga listrik. PT.
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PLN  (Persero)  melaksanakan  kegiatan
pembangunan  di  segala  bidang  dalam
upaya  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat,  terutama  dalam  bidang
kelistrikan.  Pembangunan  PT.  PLN
(Persero)  tidak  semata-mata
dimaksudkan  untuk  mencari  keuntungan
laba  semaksimal  mungkin,  tetapi
cenderung untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat.  Oleh  karena  itu,
pembangunan  PT.  PLN  (Persero)  tetap
berjalan  walaupun  menggunakan  biaya
yang sangat mahal. 
      Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya
karakteristik  pembangunan  listrik  yang
memiliki  daya  dorong  ke  belakang
(Backward Linkage) dan daya dorong ke
depan  (Forward  Linkage)  yang  relatif
besar.  Permasalahan  yang  sering
dikeluhkan  pelanggan  PLN  Indrapura
antara lain kurang sigapnya pegawai PLN
ketika  terjadi  gangguan  jaringan,
pemadaman  listrik  yang  sering  terjadi
berulang  kali  mengakibatkan  peralatan
elektronik rusak, adanya oknum pegawai
PLN yang melakukan pencatatan meteran
yang  tidak  benar  sehingga  merugikan
pelanggan,  dan tagihan listrik  yang tiba-
tiba naik drastis.
      Terdapat  beberapa  permasalahan
yang  berupa  keterlambatan  pelayanan,
ketidakpastian  waktu  dan  biaya
pelayanan,  listrik  ilegal  sampai  adanya
orang tertentu yang memanfaatkan situasi
tersebut  untuk  mengambil  keuntungan
sendiri  dengan  cara  memungut  persen
disetiap rumah pada saat membawa struk
pembayaran  listrik  yang  tentunya
merugikan pelanggan PLN sendiri. Fakta
tersebut  akan  menimbulkan  pemikiran-
pemikiran negatif dari pelanggan PLN.

      Berdasarkan  fenomena dan  fakta
yang  telah  dipaparkan  di  atas  dapat
dijadikan  suatu  permasalahan  penelitian
“Pengaruh  Keandalan  Pegawai  Dan
Penanganan  Keluhan  Terhadap
Kepuasan  Pelanggan  (Studi  Kasus
Pada  Pelanggan  PLN  Nonsubsidi  di
Kecamatan Air  Putih,  Kabupaten Batu
Bara)”.

B. Rumusan Masalah
      Berdasarkan uraian di  atas,  maka
masalah-masalah yang dapat dirumuskan
adalah sebagai berikut :

1. Apakah  keandalan  pegawai
berpengaruh  terhadap  kepuasan
pelanggan  PLN  Kecamatan  Air
Putih, Kabupaten Batu Bara?

2. Apakah  penanganan  keluhan
berpengaruh  terhadap  kepuasan
pelanggan  PLN  Kecamatan  Air
Putih, Kabupaten Batu Bara?

3. Apakah  keandalan  pegawai  dan
penanganan  keluhan  berpengaruh
secara  serentak  terhadap
kepuasan  pelanggan  PLN
Kecamatan  Air  Putih,  Kabupaten
Batu Bara?

C. Batasan Masalah
      Adapun  batasan-batasan  dalam
penelitian ini adalah :

1. Objek  penelitian  ini  seluruh
pelanggan PLN yang berdomisili di
Kecamatan  Air  Putih,  Kabupaten
Batu Bara.

2. Agar  objek  penelitian  tidak  terlalu
luas,  maka  peneliti  batasi  pada
pelanggan non subsidi.

D. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Keandalan
Pegawai (X1)

Penanganan
Keluhan (X2)

Kepuasan
Pelanggan (Y)
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E. Hipotesis
      Hipotesis  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah :

1 : Ada Pengaruh Keandalan Pegawai
Terhadap  Kepuasan  Pelanggan
PLN  Kecamatan  Air  Putih,
Kabupaten Batu Bara. 

2 :  Ada  Pengaruh Penanganan
Keluhan  Terhadap  Kepuasan
Pelanggan  PLN  Kecamatan  Air
Putih, Kabupaten Batu Bara.

3 : Ada Pengaruh Keandalan Pegawai
dan  Penanganan  Keluhan  secara
serentak  Terhadap  Kepuasan
Pelanggan  PLN  Kecamatan  Air
Putih, Kabupaten Batu Bara.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

        Adapun tujuan dari  penelitian ini
adalah :

a. Untuk  mengetahui  bagaimana
pengaruh dari keandalan pegawai
terhadap  kepuasan  pelanggan
PLN  Kecamatan  Air  Putih,
Kabupaten Batu Bara.

b. Untuk  mengetahui  bagaimana
pengaruh  dari  penanganan
keluhan  terhadap  kepuasan
pelanggan  PLN  Kecamatan  Air
Putih, Kabupaten Batu Bara.

c. Untuk  mengetahui  bagaimana
pengaruh dari keandalan pegawai
dan  penanganan  keluhan secara
serentak  terhadap  kepuasan
pelanggan  PLN  Kecamatan  Air
Putih, Kabupaten Batu Bara.

2. Manfaat Penelitian
        Manfaat  yang  diharapkan  dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan dan
pengetahuan  penulis  melalui
penerapan  ilmu  dan  teori  yang
penulis  peroleh  dibangku
perkuliahan  dan
mengaplikasikannya  kedalam
teori  penelitian  ini  sehingga
dapat  bermanfaat  bagi  peneliti
khususnya.

b. Bagi Peneliti Lain
Diharapkan  dapat  memberikan
masukan  dan  bahan  referensi
maupun  bahan  pertimbangan
bagi  Mereka  yang  menjadikan
penelitian lebih lanjut khususnya
mengenai  aspek  manajemen
pemasaran serta dapat dijadikan

sebagai  sumber  pembanding
dalam  penelitian  dengan  tema
yang sama.

c. Bagi Akademis
Diharapkan  dapat  dijadikan
sebagai  pembanding  antara
ilmu-ilmu  manajemen  (secara
teori)  dengan  keadaan  yang
terjadi  dilapangan  (praktek)
sehingga  dengan  adanya
pembanding  tersebut  akan
dapat  lebih  memajukan  ilmu
manajemen  yang  sudah  ada
untuk  diterapkan  pada  dunia
usaha secara nyata serta dapat
menguntungkan pihak lain.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di

Kecamatan  Air  Putih,  Kabupaten
Batu Bara. 

Penelitian  ini  dilakukan  dari
bulan Mei 2018 sampai dengan Juli
2018.

2. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini

adalah  Data  Primer  yaitu   data
yang  diperoleh  melalui  penelitian
langsung  ke  objek  penelitian  baik
dengan  kuesioner  maupun
wawancara  langsung  yang  masih
harus diolah penulis.

Sumber  data  penelitian  ini
antara  lain  : Penelitian  Lapangan,
yaitu  penelitian  dimana  penulis
melaksanakan  pengumpulan  data
dan  mengadakan  pengamatan
secara  langsung  pada  pelanggan
PLN non subsidi.

3.  Teknik Pengumpulan Data
Karena  data  yang  akan

digunakan  adalah  data  primer,
maka  metode  pengumpulan  data
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah: 

a. Wawancara 
Teknik  pengumpulan  data
dengan  wawancara
merupakan  teknik
pengumpulan  data  dengan
cara  menggunakan
pertanyaan  lisan  kepada
subyek  penelitian,  Subagyo
(2011:39).  Hal  ini  dilakukan
untuk mendapatkan gambaran
dari  permasalahan  yang
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biasanya terjadi karena sebab-
sebab khusus yang tidak dapat
dijelaskan dengan kuesioner. 

b. Kuesioner 
Teknik  pengumpulan  data
dengan  kuesioner  merupakan
satu teknik pengumpulan data
dengan  memberikan  daftar
pertanyaan  kepada
responden,  dengan  harapan
responden  akan  memberikan
respon  terhadap  pertanyaan
yang  ada  dalam  kuesioner,
Dalam  kuesioner  ini  nantinya
akan  digunakan  model
pertanyaan  tertutup,  yakni
bentuk pertanyaan yang sudah
disertai  alternatif  jawaban
sebelumnya,  sehingga
responden  dapat  memilih
salah  satu  dari  alternatif
jawaban tersebut. 

4. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi  dalam  penelitian  ini
adalah  seluruh  pelanggan  PLN
nonsubsidi  di  Kecamatan  Air
Putih,  Kabupaten  Batu  Bara
yang  berjumlah  13.841
pelanggan.

b. Sampel
Dalam  menentukan  jumlah
sampel digunakan rumus slovin,
yaitu :

n = N/(1 + N.e2)
n = 13841/ (1 + 13841. 0,12)
n = 100 orang

Adapun  sampel  diambil  meng-
gunakan  metode  accidental
sampling, di mana sampel yang
diambil merupakan sampel yang
kebetulan  ditemui  hingga
mencapai 100 sampel.

5. Definisi Operasional Variabel
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No. Variabel Definisi Indikator Skala

1. Kepuasan Pelanggan (Y) Kepuasan  adalah  perasaan
senang  atau  kecewa  yang
timbul  karena
membandingkan  kinerja
yang  dipersepsikan  produk
atau  hasil  terhadap
ekspetasi.

1. Kualitas produk
2. Emosional
3. Harga 
4. Biaya  dan

kemudahan

Likert

2. Keandalan Pegawai (X1) Keandalan  yakni
kemampuan  memberikan
pelayanan  yang  dijanjikan
dengan  segera,  akurat  dan
memuaskan.  Artinya  para
karyawan  memberikan
pelayanan  yang  sesuai
dengan harapan pelanggan

1. Jam  operasional
pelayanan  yang
panjang 

2. Karyawan  yang
handal  dan
cekatan  dalam
melayani
konsumen

3. Karyawan mampu
atau  menguasai
penggunaan
teknologi  secara
baik  yang  ada  di
dalam
perusahaan 

Likert

3 Penanganan Keluhan
(X2)

Penanganan  keluhan
(complaint  handling)  adalah
strategi  yang  digunakan
perusahaan  untuk
menyelesaikan  dan  belajar
dari  kegagalan  jasa  agar
dapat  mendirikan  kembali
kepercayaan  di  mata
pelanggan.

1. Penyelesaian 
masalah

2. Memberikan 
keterangan

3. Saran
4. Menghindari 

konflik,
5. Memberikan solusi

terbaik

Likert
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6. Teknik Analisa Data
a. Uji Instrumen

1) Uji Validitas
 Uji validitas digunakan untuk
mengukur sah atau tidaknya
suatu  kuesioner.  Suatu
kuesioner  dinyatakan  valid

jika  pertanyaan  pada
kuesioner  mampu  meng-
ungkapkan  sesuatu  yang
akan diukur  untuk kuesioner
tersebut. Ghozali (2013:53). 
Rumus  Korelasi  Product
Moment sebagai berikut :

            
   N ∑ XY – (∑ X ) ● ( ∑ Y )

rxy =  √[N ∑ X²     (∑ X )²│N ∑ y²     (∑ y)² ]
Keterangan :
 rXY =  koefisien korelasi antara variabel X dan Y
 X =  nilai skor item pertanyaan ke i
 Y =  total nilai skor item pernyataan variabel ke i
 N =  jumlah responden

2) Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  merupakan
alat  yang  digunakan untuk
mengukur  kuesioner  yang
merupakan  indikator  dari
variabel  atau  konstruk.
Suatu  kuesioner  dikatakan
reliabel  atau  handal  jika
jawaban  seseorang
terhadap  pernyataan
adalah konsisten atau stabil
dari  waktu  ke  waktu
Ghozali (2013:47). 
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Keterangan :
r      = Reliabilitas instrumen
(cronbach alpha)
k  =  Banyaknya  butir
pertanyaan
Σσ2

b = Jumlah Varians butir
σ2

1      = Varians Total
b. Uji Asumsi Klasik

Pengujian  asumsi  klasik  yang
digunakan  yaitu:  uji  normalitas,
multikolinearitas dan
heteroskedastisitas yang secara
rinci  dapat  dijelaskan  sebagai
berikut:
1). Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan
untuk menguji apakah dalam
model  regresi,  variabel
dependen  dan  variabel
independen  mempunyai
distribusi  normal  atau  tidak.
Model  regresi  yang  baik
adalah  yang  memiliki
distribusi  data  normal/
mendekati  normal.  Ada  dua

cara  untuk  mendeteksi
apakah residual berdistribusi
normal  atau  tidak,  yaitu
dengan  analisis  grafik  dan
analisis  statistik  Ghozali
(2013:160).

2). Uji Multikolinearitas
Menurut  Ghozali  (2013:105)
uji  ini  bertujuan  menguji
apakah  pada  model  regresi
ditemukan  adanya  korelasi
antar  variabel  independen.
Pada  model  regresi  yang
baik  antar  variabel
independen seharusnya tidak
terjadi  kolerasi.  Untuk
mendeteksi  ada  tidaknya
multikoliniearitas  dalam
model  regresi  diilakukan
dengan  melihat  nilai
tolerance  dan nilai  Variance
Inflation Factor  (VIF)  yang
dapat  dilihat  dari  output
SPSS.  Sebagai  dasar
acuannya dapat disimpulkan:
a) Jika  nilai  tolerance  >  10

persen dan nilai VIF < 10,
maka  dapat  disimpulkan
bahwa  tidak  ada
multikolineritas  antar
variabel  bebas  dalam
model regresi.

b) Jika  nilai  tolerance  <  10
persen dan nilai VIF > 10,
maka  dapat  disimpulkan
bahwa  ada  multi-
kolinaeritas antar variabel
bebas  dalam  model
regresi.

3). Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedasitas
bertujuan  untuk  menguji
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apakah  dalam  model
regresi  terjadi  ke-
tidaksamaan  variance  dari
residual  satu  pengamatan
ke pengamatan lain. Model
regresi  yang  baik  adalah
yang  terjadi
homokedastisitas atau tidak
terjadi  heteroskedastisitas.
Untuk  mendeteksi  adanya
heterokedastisitas
dilakukan  dengan  melihat
grafik  plot  antara  nilai
prediksi  variabel  terikat
(ZPRED)  dengan
residualnya (SRESID).

Dasar analisisnya:
a) Jika ada pola tertentu,

seperti  titik  –titik  yang
membentuk suatu pola
tertentu,  yang  teratur
(bergelombang,
melebar,  kemudian
menyempit),  maka
mengindikasikan  telah
terjadi
heteroskedastisitas.

b) Jika  tidak  ada  pola
tertentu  serta  titik–titik
menyebar  diatas  dan
dibawah  angka  nol
pada  sumbu  Y,  maka
tidak  terjadi
heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik plot
memiliki  kelemahan yang
cukup  signifikan  oleh
karena  jumlah  peng-
amatan  mempengaruhi
hasil  ploting.  Semakin
sedikit  jumlah  peng-
amatan,  semakin  sulit
untuk  mengintepretasikan
hasil grafik plot.

7. Analisis Regresi Berganda
Metode  analisis  yang  digunakan
adalah  model  regresi  linier
berganda  yang  persamaannya
dapat dituliskan sebagai berikut:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + Ɛ
keterangan:
Y       = Kepuasan Pelanggan
X1     = Keandalan Pegawai
X2     = Penanganan Keluhan
b1….. b2 = Koefisien regresi
α             = konstanta

             = Ɛ error term

8. Koefisien Determinasi
Koefisien determiinasi pada intinya
mengukur  seberapa  jauh
kemampuan  model dalam
menerangkan  variasi  variabel
terikat.  Nilai  koefisien  determinasi
adalah antara 0 dengan 1. Nilai R²
yang  kecil  berarti  kemeapuan
variabel bebas dalam menjelaskan
variabel-variabel  terikat  amat
terbatas. Dengan  rumus  sebagai
berikut : 

Keterangan : 
R2           = Koefisien determinasi
(Y-Ŷ)2   = Kuadrat selisih nilai Y riil
dengan nilai Y prediksi 
(Y-Ȳ)2   = Kuadrat selisih nilai Y riil
dengan nilai Y rata-rata

 .
9. Pengujian Hipotesis

a). Uji Parsial (Uji t)
Uji  t  digunakan  untuk  menguji
signifikansi  variabel independen
terhadap  variabel  dependen.
Oleh  karena  itu  uji  t  ini
digunakan  untuk  menguji
hipotesis  H1 dan  H2.  Langkah–
langkah  pengujian  yang
dilakukan  adalah  dengan
pengujian  dua  arah,  sebagai
berikut :
1) Merumuskan hipotesis (Ha)

Ha diterima:  berarti  terdapat
pengaruh  yang  signifikan
antara  variabel  independen
terhadap  variabel  dependen
secara parsial.

2) Menentukan  tingkat
signifikansi (α) sebesar 0,05

3) Membandingkan thitung dengan
ttabel,.  Jika  thitung lebih  besar
dari ttabel maka Ha diterima.

Nilai  thitung dapat  dicari
dengan rumus :
thitung =   Koefesien Regresi

                                    Standar Deviasi

a) Bila ttabel < thitung, variabel
bebas  (independen)
secara  individu  tak
berpengaruh  terhadap
variabel dependen.

R²    ˭ ₁   ∑(  Y-Ý)²
  ∑(Y-Ý)²
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b) Bila thitung > ttabel, variabel
bebas  (independen)
secara  individu
berpengaruh  terhadap
variabel dependen.

4) Berdasarkan probabilitas
Ha akan  diterima jika  nilai
probabilitasnya kurang dari
0,05 (α)

5) Menentukan  variabel
independen  mana  yang
mempunyai  pengaruh
paling  dominan  terhadap
variabel  dependen.
Hubungan  ini  dapat  dilihat
dari koefisien regresinya.

b). Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  menguji
signifikansi  pengaruh
Kelengkapan Produk dan Lokasi
secara  bersama-sama.
Langkah–langkah  yang
dilakukan adalah:

1) Merumuskan Hipotesis (Ha)
Ha diterima:  berarti  terdapat
pengaruh  yang  signifikan
antara  variabel  independen
terhadap  variabel  dependen
secara bersama-sama.

2) Menentukan  tingkat
signifikansi  yaitu  sebesar
0.05 (α=0,05)

3)  Membandingkan  F-hitung
dengan F-tabel
Nilai  Fhitung dapat  dicari
dengan rumus:

                      Fhitung       =

dimana:
R2= Koefisien Determinasi
K = Banyaknya koefisien 
      regresi
N = Banyaknya Observasi

a) Bila  Fhitung <  Ftabel,
variabel  bebas  secara
bersama-sama  tidak
berpengaruh  terhadap
variabel dependen.

b) Bila  Fhitung >  Ftabel,
variabel  bebas  secara
bersama-sama
berpengaruh  terhadap
variabel dependen.

4) Berdasarkan Probabilitas

Dengan  menggunakan  nilai
probabilitas,  Ha  akan
diterima  jika  probabilitas
kurang dari 0,05.

5) Menentukan  nilai  koefisien
determinasi,  dimana
koefisien  ini  menunjukkan
seberapa  besar  variabel
independen  pada  model
yang  digunakan  mampu
menjelaskan  variabel
dependennya.

LANDASAN TEORI

A. Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan atau satisfaction

berasal  dari  bahasa  Latin  “Satis”  yang
berarti  cukup  baik,  memadai  dan  Facio
yang  berarti  melakukan  dan  membuat.
kepuasan adalah perasaaan senang atau
kecewa  yang  timbul  karena
membandingkan  kinerja  yang
dipersepsikan produk atau hasil terhadap
ekspetasi.  kepuasan merupakan Respon
atau  tanggapan  konsumen  mengenai
pemenuhan kebutuhan mengenai ciri atau
keistimewaan produk atau jasa.

B. Keluhan
     Keluhan merupakan hal yang biasa
disampaikan atau diekspresikan oleh para
konsumen  setelah  mereka  mengalami
ketidaksesuaian  atas  jasa  yang  telah
diberikan.  Keluhan  adalah  salah  satu
bagian  dari  ekspresi  negatif  yang
dihasilkan  karena  ketidaksesuaian
kenyataan  dengan  keinginan  seseorang.
Perilaku keluhan konsumen adalah istilah
yang  mencakup  semua  tindakan
konsumen  yang  berbeda  bila  mereka
merasa  tidak  puas  dengan  suatu
pembelian atau pelayanan.

C. Penanganan Keluhan
       Dalam aktivitasnya, ketika jasa yang
disampaikan tidak sesuai dengan harapan
yang  diinginkan  maka  konsumen  akan
menanggapinya  dengan  keluhan.
complaint  handling  adalah  kelola  dan
organisasikan  proses  penanganan
keluhan  pelanggan  serta  pastikan  tidak
lanjutnya efektif dan cepat.
      Complaining  ialah:  “Expressing
discontent,  dissatisfaction,  protest,
resentment,  or  regret”  Dapat  diartikan
bahwa  complaining  ialah pengekspresian

R2 / (k-1 )

1-R2 / (N – k)
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perasaan tidak puas, protes, kejengkelan,
ataupun penyesalan.

D. Kualitas  Pelayanan  (service
performance)

1. Pengertian Kualitas Pelayanan Jasa
   Menurut   Tjiptono  (2011:180)
kualitas  jasa  sebagai  ukuran
seberapa  bagus  tingkat  layanan
yang  diberikan  mampu  sesuai
dengan  ekspetasi  konsumen.
Berdasarkan  definisi  ini,  kualitas
layanan  ditentukan  oleh
kemampuan  perusahaan
memenuhi  kebutuhan  dan
keinginan  konsumen  sesuai
dengan ekspetasi konsumen. 

           Berdasarkan definisi diatas penulis
menyimpulkan  bahwa  kualitas
pelayanan  merupakan  suatu
penyajian  produk  atau  jasa  yang
sesuai dengan standar perusahaan
dan  diupayakan  dalam
penyampaian  produk  dan  jasa
tersebut  sama  dengan  apa  yang
diharapkan  tamu  restoran  atau
melebihi ekspetasi tamu.

            
2. Dimensi  Kualitas  Pelayanan

(SERVQUAL)
    Menurut  Tjiptono  (2012:152),

kualitas  dapat  diartikan  sebagai
“kondisi dinamis yang berhubungan
dengan produk, jasa, sumber daya
manusia,  proses,  dan  lingkungan
yang  memenuhi  atau  melebihi
harapan”.  Berdasarkan  definisi  ini,
kualitas  adalah  hubungan  antara
produk  dan pelayanan  atau  jasa
yang  diberikan  kepada  konsumen
dapat  memenuhi  harapan  dan
kepuasan konsumen.

3. Hubungan  Antara  Kualitas
Pelayanan  Dengan  Kepuasan
Pelanggan

  Kualitas layanan yang diberikan
apabila  lebih  ditingkatkan,  maka
akan  meningkatkan  kepuasan

konsumen,  dengan kata  lain  yang
akan  diterima  atau  dirasakan
(perceived  service)  sesuai  dengan
yang  diharapkan,  antara  kualitas
layanan  dipersepsikan  baik  dan
memuaskan.  Perilaku  tersebut
dapat  pada  saat,  sebelum  dan
sesudah terjadinya transaksi. Pada
umumnya pelayanan yang bertaraf
tinggi akan menghasilkan kepuasan
yang  tinggi  serta  pembelian  uang
yang  lebih  sering  dilakukan.
Pengaruh  antara  kualitas  layanan
terhadap  kepuasan  pelanggan.
Adanya hubungan dua arah antara
kepuasan  dan  kualitas  layanan,
selain itu diharapkan bahwa kulitas
layanan  akan  menjadi  salah  satu
penentu kepuasan dan loyalitas. 35
Hasil penelitian menunjukan hampir
43  persen  perubahan  kepuasan
pelanggan dijelaskan  oleh  kualitas
layanan.  Di  sisi  lain,  kualitas
layanan  memiliki  hubungan
langsung  dengan  loyalitas,  dan
hampir  45  persen  dari  perubahan
loyalitas  adaat  dijelaskan  oleh
perubahan kualitas layanan.

PEMBAHASAN

A. Identitas Responden 
       Pengambilan  data  terhadap
responden pelanggan PT. PLN (Persero)
Cabang  Indrapura  Kecamatan  Air  Putih,
Kabupaten  Batu  Bara  yang  menjadi
sampel  penelitian  ini  menggunakan
kuisioner  dengan  cara  menyebarkan
langsung  ke  lapangan.  Sampel  dalam
penelitian  ini  terdiri  dari  100  orang
responden. 

Dari  100  kuesioner  yang  disebar,
keseluruhan  responden  mengembalikan
kuesioner.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua
responden  bersedia  mengisi  kuesioner
dan  tidak  keberatan  menjadi  sampel
dalam  penelitian  ini.  Karakteristik
responden  penelitian  dapat  dilihat  pada
Tabel 1 berikut :
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Tabel 1. Karakteristik Responden

No Karakteristik Responden Frekuensi Persentase
%

1 Jenis Kelamin Laki laki 54 54%

  Perempuan 46 46%

 Total  100 100%

2 Usia ≤ 25 Tahun 37 37%

  26-35  Tahun 30 30%

  ≥ 36 Tahun 33 33%

 Total  100 100%

3 Pendidikan terakhir ≤ SMP 31 31%

  SMU 54 54%

  ≥ Sarjana 15 15%

 Total  100 100%

     Berdasarkan  tabel  1  karakteristik
pelanggan  berdasarkan  jenis  kelamin  ,
responden  berjenis  kelamin  laki-laki  54
orang  (54%)  sedangkan  perempuan
berjumlah  46  orang  (46%).  Data  ini
menunjukkan bahwa semua pekerjaan di
kantor  PT.  PLN  (Persero)  Cabang
Indrapura  dapat  dikerjakan  oleh  semua
jenis kelamin.

Berdasarkan  usia  menunjukkan  usia
pelanggan  paling  dominan  adalah  di
antara  ≤25  Tahun yang  berjumlah  37
orang (37%), usia  ≥ 36 Tahun berjumlah
33  orang  (33%),  usia  26-35   Tahun
berjumlah  30  orang  (30%).  Data  ini
menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan
berada di usia muda dan produktif.

Selanjutnya  karakteristik  pelanggan
berdasarkan  tingkat  pendidikan

menunjukkan  mayoritas  pelanggan
berpendidikan  SMA,  yaitu  54  orang
(54%),  sama  seperti  pelanggan  yang
berpendidikan ≤ SMP sebanyak 31 orang
(31%),  dan  pelanggan  yang
berpendidikan  Strata-1   ada  15  orang
(15%).  Data  ini  menunjukkan  bahwa
mayoritas pelanggan berpendidikan SMA.

B. Analisis Deskriptif Variabel 
Penelitian
1. Variabel Keandalan Pegawai

Berdasarkan Lampiran 1, diketahui
jumlah  dan  persentase  jawaban
responden  mengenai  Keandalan
Pegawai  seperti  yang  disajikan
pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Deskripsi Skor Jawaban Responden Mengenai Keandalan Pegawai
No Pernyataan SS S KS TS STS
11 Pegawai  PLN  memberikan

pelayanan  yang  sesuai
dengan  permintaan
pelanggan  meskipun  di
malam hari

228
(28,0%)

445
(45,0%)

111
(11,0%)

88
(8,0%)

88 
(8,0%)

22 Kemampuan  Pegawai  PLN
cepat  dalam  menangani
permasalahan di lapangan 

114
(14,0%)

335
(35,0%)

220
(20,0%)

225
(25,0%)

16 
(6,0%)

33 Berbagai masalah yang 
dihadapi pelanggan dapat 
diselesaikan oleh Pegawai 
PLN

114
(14,0%)

337
(37,0%)

117
(17,0%)

118
(18,0%)

114
(14,0%)

Sumber : Data diolah dari lampiran 1 (2018)

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata
jawaban  responden  berada  pada  skala

kurang setuju dan setuju dengan rata-rata
nilai jawaban adalah sebesar 3,4 (tinggi).
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Hal  ini  menunjukkan  dari  3  indikator
pengukuran  Keandalan  Pegawai  dapat
disimpulkan  bahwa  rata-rata  Keandalan
Pegawai  yang bekerja di kantor PT. PLN
(Persero) cabang Indrapura berada pada
kategori sedang.

2. Variabel Penanganan Keluhan
Berdasarkan  Lampiran  1,  diketahui

jumlah  dan  persentase  jawaban
responden  mengenai  Penanganan
Keluhan seperti yang disajikan pada Tabel
3 berikut :

Tabel 3. Deskripsi Skor Jawaban Responden Mengenai Penanganan Keluhan
No Pernyataan SS S KS TS STS
11 Pegawai  PLN  mampu

menyelesaikan masalah yang
muncul di lapangan

332
(32,0%)

440
(40,0%)

115
(15,0%)

6
6

(6,0%)

77 
(7,0%)

32 Pegawai PLN sering 
memberikan saran kepada 
pelanggan mengenai 
keamanan penggunaan listrik

220
(20,0%)

445
(45,0%)

115
(15,0%)

113
(13,0%)

77
(7,0%)

43 Ketika terjadi komplain, 
pegawai PLN akan 
menghindari konflik dengan 
pelanggan

115
(15,0%)

336
(36,0%)

222
(22,0%)

115
(15,0%)

112
(12,0%)

54 Pegawai PLN mampu 
memberikan solusi terbaik 
dari keluhan pelanggan

113
(13,0%)

228
(28,0%)

227
(27,0%)

114
(14,0%)

118
(18,0%)

Sumber : Data diolah dari lampiran 1 (2018)

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata
jawaban  responden  berada  pada  skala
kurang setuju dan setuju dengan rata-rata
nilai jawaban adalah sebesar 3,4 (tinggi).
Hal  ini  menunjukkan  dari  5  pernyataan
pengukuran  Penanganan  Keluhan  dapat
disimpulkan  bahwa  rata-rata  skor
Penanganan Keluhan di  kantor  PT. PLN

(Persero) Cabang Indrapura berada pada
kategori sedang.

3. Variabel Kepuasan Pelanggan
Berdasarkan  Lampiran  1,  diketahui

jumlah  dan  persentase  jawaban
responden  mengenai  Kepuasan
Pelanggan  seperti  yang  disajikan  pada
Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Deskripsi Skor Jawaban Responden Mengenai Kepuasan Pelanggan
No Pernyataan SS S KS TS STS
11 Menurut  saya  selama ini  PT.

PLN  (Persero)  memberikan
pelayanan  jasa  penerangan
yang  memuaskan  sesuai
dengan yang diharapkan

229
(29,0%)

337
(37,0%)

117
(17,0%)

77 
(7,0%)

110
(10,0%)

22 Menurut  saya  PT.  PLN
(Persero) mempunyai jaringan
yang  cukup  luas  dan
terjangkau

227
(27,0%)

447
(47,0%)

113
(13,0%)

110
(10,0%)

33
(3,0%)

33 Pihak  PT.  PLN  (Persero)
selalu  menanggapi  keluhan
kami dengan cepat dan tepat.

115
(15,0%)

330
(30,0%)

221
(21,0%)

117
(17,0%)

117
(17,0%)

44 Secara  keseluruhan  saya
menilai  bahwa  PT.  PLN
(Persero)  memiliki  citra  yang
positif dan baik

115
(15,0%)

335
(35,0%)

113
(13,0%)

220
(20,0%)

117
(17,0%)

Sumber : Data diolah dari lampiran 1 (2018)

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata
jawaban  responden  berada  pada  skala
kurang setuju dan setuju dengan rata-rata
nilai jawaban adalah sebesar 3,4 (tinggi).
Hal  ini  menunjukkan  dari  4  indikator

Kepuasan  Pelanggan  dapat  disimpulkan
bahwa  rata-rata  skor  Kepuasan
Pelanggan  di  kantor  PT. PLN  (Persero)
Cabang Indrapura  berada  pada kategori
sedang.



84
Sarwoto : Pengaruh Keandalan Pegawan dan Penanganan Keluhan ………………………….

C. Uji Instrumen
1. Uji Validitas

Pengujian  validitas  menggunakan
 SPSS versi 22.00 dengan  kriteria
berdasarkan  nilai  r  hitung sebagai
berikut:
a)   Jika r hitung > r tabel atau – r

hitung  <  -  r  tabel  maka
pernyataan dinyatakan valid.

b)  Jika  r  hitung<  r  tabel  atau  –  r
hitung  >  -  r  tabel  maka

pernyataan  dinyatakan  tidak
valid.

Pengujian  ini  dilakukan  pada  100
orang responden, maka df = 100-2
=  98,  dengan  α  =  5%  maka
diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361
(Ghozali,  2016:463),  selanjutnya
nilai  r  hitung  akan  dibandingkan
dengan nilai  r  tabel  seperti  dalam
tabel 5 berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Validitas
Variabel Keandalan Pegawai (X1)
Pernyataan rhitung rtabel Validitas

1 0,577 0,361 Valid
2 0,523 0,361 Valid
3 0,734 0,361 Valid

Variabel Penanganan Keluhan (X2)
Pernyataan rhitung rtabel Validitas

1 0,464 0,361 Valid
2 0,342 0,361 Tidak Valid
3 0,691 0,361 Valid
4 0,728 0,361 Valid
5 0,627 0,361 Valid

Variabel Kepuasan Pelanggan (Y)
 Pernyataan rhitung rtabel Validitas

1 0,440 0,361 Valid
2 0,533 0,361 Valid
3 0,616 0,361 Valid
4 0,697 0,361 Valid

            Sumber : Data diolah dari lampiran 2 (2018)

Tabel  5  menunjukkan  bahwa  seluruh
poin pernyataan baik variabel Keandalan
Pegawai,  Penanganan  Keluhan  maupun
Kepuasan  Pelanggan  memiliki  nilai  r
hitung yang lebih besar dibandingkan niai
r  tabel,  kecuali  untuk  pernyataan  kedua
variabel  penanganan  keluhan  dimana  r
hitung  lebih  kecil  dari  r  tabel  untuk
selanjutnya pernyataan ini akan dibuang. 

2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas   adalah  indeks   yang

menunjukkan  sejauh   mana   suatu   alat
 pengukur   dapat   dipercaya  atau   dapat
 diandalkan.  Menurut Sugiyono (2013:64)
Sebuah  faktor dinyatakan reliabel/handal
jika  Cronbach Alpha  lebih besar dari 0,6.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data
menggunakan  SPSS  22.00  diperoleh
hasil sebagai berikut :

Tabel 6.  Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach 

Alpha
Konstanta Reliabilitas

Keandalan Pegawai (X1) 0,708 0,6 Reliabel
Penanganan Keluhan (X2) 0,718 0,6 Reliabel
Kepuasan Pelanggan (Y) 0,704 0,6 Reliabel

Sumber : Data diolah dari lampiran 2 (2018)

Berdasarkan  uji  reliabilitas
menggunakan  Cronbach  Alpha,  semua
variabel  penelitian adalah reliabel/handal
karena Cronbach Alpha  lebih  besar  dari
0,6,  maka  hasil  penelitian  ini

menunjukkan  bahwa  alat  pengukuran
dalam  penelitian  ini  telah  memenuhi  uji
reliabilitas  (reliable  dan  dapat  dipakai
sebagai alat ukur).
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D. Uji Asumsi Klasik
       Adapun pengujian terhadap asumsi
klasik dengan program SPSS 22,00 yang
dilakukan pada penelitian ini meliputi :

1. Uji Normalitas
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk
menguji  apakah  dalam  model
regresi,  variabel  terikat  dan
variabel  bebas  keduanya

mempunyai  distribusi  normal
ataukah  tidak.  Pengujian
normalitas  data  dapat  dilakukan
dengan  uji  one  sample
Kolmogorov  Smirnov  Test.
Adapun  hasil  pengujiannya
menggunakan  SPSS 22  sebagai
berikut :

Tabel 7. Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual
N 100
Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 2,14958616
Most Extreme 
Differences

Absolute ,084
Positive ,047
Negative -,084

Test Statistic ,084
Asymp. Sig. (2-tailed) ,082c

Monte Carlo Sig. (2-
tailed)

Sig. ,466d

99% Confidence 
Interval

Lower 
Bound

,453

Upper 
Bound

,478

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : Data diolah dari lampiran 3 (2018)

Dari  output dalam  tabel  7  dapat
diketahui  bahwa  nilai  signifikansi
(Asymp.Sig  2-tailed)  seluruh  variabel
sebesar  0,82.  Jika  signifikansi  lebih
dari 0,05, maka nilai residual tersebut
telah  normal,  sehingga  dapat
disimpulkan  jika  seluruh  variabel
berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk
mengetahui apakah di  dalam model

regresi  terdapat  korelasi  antar
variabel  independen.  Uji
multikolinieritas  dalam  penelitian  ini
dilihat  dari  nilai  tolerance  atau
variance  inflation  factor  (VIF).
Adapun  perhitungan  nilai  tolerance
atau  VIF  dengan  program  SPSS
22.00  for windows dapat dilihat pada
Tabel 8 berikut:

Tabel 8.  Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 4,611 1,039 4,440 ,000

X1 ,361 ,089 ,340 4,071 ,000 ,805 1,242
X2 ,396 ,073 ,450 5,386 ,000 ,805 1,242

a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data diolah dari lampiran 3 (2018)
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Berdasarkan  tabel  8  dapat
diketahui  bahwa  nilai  tolerance
dari  variabel Keandalan Pegawai
(X1)  sebesar  0,805,  variabel
Penanganan  Keluhan  (X2)
sebesar 0,805 di mana semuanya
lebih  besar  dari  0,10  sedangkan
nilai  VIF dari  variabel Keandalan
Pegawai  sebesar  1,242,  variabel
Penanganan  Keluhan  sebesar
1,242  di  mana  semuanya  lebih
kecil  dari  5.  Berdasarkan  hasil
perhitungan  di  atas  dapat  dilihat
bahwa  nilai  tolerance  semua
variabel  bebas  lebih  besar  dari
0,10 dan nilai VIF semua variabel
bebas  juga  lebih  kecil  dari  5
sehingga  tidak  terjadi  gejala
korelasi  pada  variabel  bebas.
Sehingga  dapat  disimpulkan
bahwa  tidak  adanya  gejala

multikolinearitas  antar  variabel
bebas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan
untuk menguji apakah dari model
regresi  terjadi  ketidaksamaan
varians  dari  residual  satu
pengamatan ke pengamatan yang
lain.  Model  regresi  yang  baik
adalah  yang  homoskedastisitas
atau  tidak  terjadinya
heteroskedastisitas.  Salah  satu
cara  untuk  mendeteksi  ada  atau
tidaknya  heteroskedastisitas
adalah  dengan  Scatterplot.
Berdasarkan  hasil  pengolahan
data,  uji  heteroskedastisitas
dalam  penelitian  ini  ditunjukkan
pada gambar 1 berikut :

Gambar 1. Scatterplot

Berdasarkan  gambar    tersebut,
dapat  dilihat  jika  pola  data
menyebar  sempurna,  sebagian
berada  di  atas  titik  nol  dan
sebagian lagi menyebar di bawah
titik  nol.  Karena  ini  dapat
disimpulkan tidak terdapat  gejala
heteroskedastisitas  dalam  model
regresi.

E. Pengujian Regresi Linier Berganda 
       Pengujian regresi linear berganda
menjelaskan  besarnya  peranan
Keandalan  Pegawai  dan  Penanganan
Keluhan  terhadap  Kepuasan  Pelanggan.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini
menggunakan  analisis  regresi  linier
berganda  dengan  menggunakan  SPSS
22.0 for windows. Analisis masing-masing
variabel dijelaskan dalam uraian berikut: 
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Tabel 9. Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 4,611 1,039 4,440 ,000

X1 ,361 ,089 ,340 4,071 ,000 ,805 1,242
X2 ,396 ,073 ,450 5,386 ,000 ,805 1,242

a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data diolah dari lampiran 3 (2018)

       Berdasarkan hasil tersebut maka 
persamaan regresi linier berganda yang 
mempunyai formulasi : Y = a + b1X1 + 
b2X2 + ɛ , sehingga diperoleh persamaan :
Y = 4,611 + 0,361X1 + 0,396X2.

Deskripsi dari persamaan regresi 
linear berganda di atas adalah sebagai 
berikut :

a. Nilai konstanta (a) sebesar 4,611
menunjukkan besarnya Kepuasan
Pelanggan  (Y)  jika  variabel
Keandalan  Pegawai  (X1)  dan
Penanganan  Keluhan  (X2)  sama
dengan nol.

b. Nilai  koefisien  regresi  variabel
Keandalan Pegawai  (b1)  sebesar
0,361 menunjukkan  besarnya
peranan  Keandalan  Pegawai
terhadap  Kepuasan  Pelanggan
dengan  asumsi  variabel
Penanganan  Keluhan  konstan.
Artinya  apabila  faktor  Keandalan
Pegawai meningkat 1 satuan nilai,
maka  diprediksi  Kepuasan
Pelanggan  meningkat  sebesar
0,361 satuan nilai dengan asumsi
variabel  Penanganan  Keluhan
konstan.

c. Nilai  koefisien  regresi  variabel
Penanganan  Keluhan  (b2)

sebesar  0,396  menunjukkan
besarnya  peranan  Penanganan
Keluhan  terhadap  Kepuasan
Pelanggan  dengan  asumsi
variabel  Keandalan  Pegawai
konstan.  Artinya  apabila  faktor
Penanganan  Keluhan  meningkat
1  satuan  nilai,  maka  diprediksi
Kepuasan  Pelanggan  meningkat
sebesar  0,396  satuan  nilai
dengan  asumsi  variabel
Keandalan Pegawai konstan.

F. Koefisien Determinasi (R2)
       Koefisien  determinasi  digunakan
untuk  melihat  seberapa  besar  kontribusi
variabel  bebas terhadap  variabel  terikat.
Dengan  kata  lain  nilai  koefisen
determinan  digunakan  untuk  mengukur
besarnya kontribusi variabel yang diteliti X
dan  Y  sebagai  variabel  terikatnya.
Semakin besar nilai koefisien determinasi
maka semakin baik kemampuan variabel
X  menerangkan  variabel  Y.  Jika
determinasi  (R2)  semakin  besar
(mendekati  1),  maka  dapat  dikatakan
bahwa pengaruh variabel X adalah besar
terhadap  variabel  Y.   Koefisien
determinasi  dapat  dilihat  pada  Tabel  10
berikut :

Tabel 10. Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model R
R

Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Change Statistics
R Square
Change

F
Change df1 df2

Sig. F
Change

1 ,674a ,454 ,443 2,17163 ,454 40,316 2 97 ,000
a. Predictors: (Constant), X2, X1

 b. Dependent Variable: Y
 Sumber : Data diolah dari lampiran 3 (2018)

       Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui
besarnya  nilai  R  square sebesar  0,454
atau  45,4%.  Hal  ini  menunjukkan  jika
variabel  Keandalan  Pegawai  (X1)  dan

Penanganan  Keluhan  (X2)  dapat
menjelaskan  variabel  Kepuasan
Pelanggan  (Y)  sebesar  45,4%,  sisanya
sebesar 54,6% (100% - 45,4%) dijelaskan
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oleh variabel lain di luar model penelitian
ini.

G. Uji Hipotesis
1. Uji t (Parsial)

Uji  statistik  t  disebut  juga  sebagai
uji  signifikasi  individual.  Uji  ini
menunjukkan  seberapa  jauh

pengaruh  variabel  independen
secara  parsial  terhadap  variabel
dependen.  Dalam penelitian ini, uji
hipotesis  parsial  dilakukan  pada
setiap  variabel  indepenen  seperti
pada Tabel 11 berikut ini :

Tabel 11. Uji Parsial (t) 
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 4,611 1,039 4,440 ,000

X1 ,361 ,089 ,340 4,071 ,000 ,805 1,242
X2 ,396 ,073 ,450 5,386 ,000 ,805 1,242

a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data diolah dari lampiran 3 (2018)

a. Uji  Hipotesis  Pengaruh
Keandalan  Pegawai  Terhadap
Kepuasan Pelanggan.
Bentuk  pengujian  hipotesis
berdasarkan  statistik  dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1) Hipotesis  :  Keandalan

Pegawai  berpengaruh
terhadap  Kepuasan
Pelanggan PT. PLN cabang
Indrapura 

2) Kriteria  Pengambilan
Keputusan
a) Terima   H0 Jika  thitung  <

ttabel atau  -thitung  >  -  ttabel

atau nilai Sig. > 0,05
b) Tolak H0 Jika thitung  ≥  ttabel

atau -thitung  ≤ -  ttabel   atau
Sig. < 0,05

3) Hasil Pengujian 
Dari tabel 4.11 diperoleh nilai
thitung sebesar 4,071. Dengan
α  =  5%,  dk=  100-2-1=  97
diperoleh  nilai  ttabel sebesar
1,9847  (Ghozali,  2016:464).
Dari  angka  tersebut  dapat
diketahui bahwa thitung (4,071)
>  ttabel (1,9847),  demikian
pula  dengan  nilai
signifikansinya  sebesar
0,000  <  0,05  maka  dapat
disimpulkan  jika  hipotesis
diterima,  artinya  Keandalan
Pegawai  berpengaruh
terhadap  Kepuasan
Pelanggan PT. PLN Persero
Cabang Indrapura.

a. Uji  Hipotesis  Pengaruh
Penanganan  Keluhan  terhadap
Kepuasan   Pelanggan.
Bentuk  pengujian  hipotesis
berdasarkan  statistik  dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1) Hipotesis  :  Penanganan

Keluhan berpengaruh
terhadap  Kepuasan
Pelanggan  PT. PLN Cabang
Indrapura.

2) Kriteria  Pengambilan
Keputusan
a) Terima  H0 Jika thitung  <

ttabel atau -thitung  > -  ttabel

atau nilai Sig. > 0,05
b) Tolak  H0 Jika  thitung  ≥

ttabel atau -thitung  ≤ -  ttabel

atau Sig. < 0,05
3) Hasil Pengujian 

Dari tabel 4.11 diperoleh nilai
thitung sebesar 5,386. Dengan
α  =  5%,  dk=100-2-1=97
diperoleh  nilai  ttabel sebesar
1,9847  (Ghozali,  2016:444).
Dari  angka  tersebut  dapat
diketahui bahwa thitung (5,386)
>  ttabel (1,9847),  demikian
pula  dengan  nilai
signifikansinya  sebesar
0,000  <  0,05  maka  dapat
disimpulkan  jika  hipotesis
diterima, artinya Penanganan
Keluhan berpengaruh
terhadap  Kepuasan
Pelanggan  PT.  PLN
(Persero) cabang Indrapura.
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2. Uji f (Simultan)
Uji  f  ini  pada  dasarnya
menunjukkan  apakah  semua
variabel  independen  yang
dimasukkan  dalam  model  ini

mempunyai  pengaruh  secara
bersama-sama  terhadap  variabel
dependen.  Hasi  uji  F  dapat  dilihat
dalam tabel 12 berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Simultan (F)
ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 380,259 2 190,129 40,316 ,000b

Residual 457,451 97 4,716
Total 837,710 99

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data diolah dari lampiran 3 (2018)

Bentuk  pengujian  hipotesis
berdasarkan  statistik  dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1) Hipotesis : Keandalan Pegawai

dan  Penanganan  Keluhan
berpengaruh  secara  serentak
terhadap Kepuasan Pelanggan
Pegawai  PT.  PLN Cabang
Indrapura.

2) Kriteria Pengambilan 
Keputusan

a) Jika nilai F hitung > F tabel atau
Sig.  <  0,05 maka  Ha

diterima dan H0 ditolak.
b) Jika nilai F hitung < F tabel atau

Sig. > 0,05  maka Ha ditolak
dan H0 diterima.

3) Hasil Pengujian 
Dari  tabel  4.12  diperoleh  nilai  Fhitung

sebesar  40,316.  Dengan  α  =  5%,
dk1=100-2-1= 97, dk2= 2 diperoleh nilai
Ftabel sebesar 3,07 (Ghozali, 2016:448).
Dari  angka  tersebut  dapat  diketahui
bahwa  Fhitung (40,316)  >  Ftabel (3,07),
demikian  pula  dengan  nilai
signifikansinya  sebesar  0,000  <  0,05
maka  dapat  disimpulkan,  hipotesis
diterima,  artinya  Keandalan  Pegawai
dan  Penanganan  Keluhan
berpengaruh secara serentak terhadap
Kepuasan  Pelanggan  Pegawai  PT.
PLN Cabang Indrapura.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
 Penelitian  ini  mencoba  untuk

menjawab  tujuan  penelitian,  yaitu  untuk
mengetahui pengaruh keandalan pegawai
dan  penanganan  keluhan  terhadap

kepuasan  pelanggan  PLN  cabang
Indrapura. Setelah dilakukan pengolahan
data  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai
berikut :

1) Persamaan  regresi  linier
berganda  yaitu  Y  =  4,611  +
0,361X1   +  0,396  X2  artinya
variabel  keandalan  pegawai  dan
variabel  penanganan  keluhan
memiliki hubungan positif dengan
kepuasan pelanggan.

2) Koefisien  determinan  R2  sebesar
0,454  atau  45,4%  artinya
kepuasan  pelanggan  dapat
dijelaskan  oleh  variabel
keandalan  pegawai  dan
penanganan  keluhan  sebesar
45,4  sisanya  sebesar  54,6%
(100%  -  45,4%)  dijelaskan  oleh
variabel lain diluar dari penelitian
ini.

3) Hipotesis  pertama yang diajukan
menyatakan  bahwa  :  Keandalan
Pegawai  berpengaruh  terhadap
Kepuasan  Pelanggan  PT.  PLN
cabang  Indrapura.  Setelah
diketahui  uji  hipotesis  pertama
bahwa  thitung (4,071)  >  ttabel

(1,9847),  demikian  pula  dengan
nilai signifikansinya sebesar 0,000
<  0,05  maka  dapat  disimpulkan
jika hipotesis diterima.

4) Hipotesis  kedua  yang  diajukan
menyatakan bahwa : Penanganan
Keluhan  berpengaruh  terhadap
Kepuasan  Pelanggan   PT.  PLN
cabang  Indrapura.  Setelah
diketahui  uji  hipotesis  kedua
bahwa  thitung (5,386)  >  ttabel

(1,9847),  demikian  pula  dengan
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nilai signifikansinya sebesar 0,000
<  0,05  maka  dapat  disimpulkan
jika hipotesis diterima.

5) Hipotesis  ketiga  yang  diajukan
menyatakan  bahwa  Keandalan
Pegawai  dan  Penanganan
Keluhan   berpengaruh  secara
serentak  terhadap  Kepuasan
Pelanggan  Pegawai  PT.  PLN
cabang  Indrapura.  setelah
diketahui  uji  hipotesis  ketiga
bahwa  Fhitung (40,316)  >  Ftabel

(3,07), demikian pula dengan nilai
signifikansinya  sebesar  0,000  <
0,05  maka  dapat  disimpulkan,
hipotesis diterima.

B. Saran
      Saran  penulis  untuk  penelitian  ini
adalah sebagai berikut :

1) Dari  hasil  penelitian  diketahui
bahwa  Variabel  Keandalan
Pegawai  dan  Penanganan
Keluhan   berpengaruh  secara
serentak  terhadap  Kepuasan
Pelanggan  Pegawai  PT.  PLN
cabang  Indrapura,  sehingga
penulis  harapkan hasil  penelitian
ini  dapat  dijadikan  bahan
pertimbangan  untuk  penelitian
selanjutnya. 

2) Kepada  PT.  PLN  cabang
Indrapura  disarankan  untuk
meningkatkan keandalan pegawai
dan  kemampuan  menangani
keluhan  karena  menurut
penelitian  ini  kedua  variabel
tersebut  berpengaruh  positif  dan
signifikan  pada  kepuasan
pelanggan. 

3) Untuk  peneliti  selanjutnya
diharapkan dapat meneliti tentang
faktor-faktor  lain  yang  tidak
diungkap dalam penelitian ini.
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