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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa pengguna jasa air 

bersih PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati wilayah Pati Kota merasa puas 

terhadap layanan tersebut, dan tingkat kepuasan pelanggan PDAM Tirta 

Bening Kabupaten Pati Wilayah Pati Kota dinilai baik oleh mayoritas 

responden dan menganggap seluruh atribut pada dimensi kualitas jasa adalah 

penting. Didasarkan pada penialaian pelanggan terhadap pelayanan yang 

diterima oleh pelanggan PDAM Tirta Bening. Dari 100 responden yang 

berpartisipasi dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini diperoleh hasil tingkat 

kesesuaian dari perhitungan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati wilayah Pati Kota. 

 Hal tersebut terbukti dengan adanya survey kepuasan pelanggan 

PDAM Tirta Bening. Dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan PDAM 

Tirta Bening Kabupaten Pati wilayah Pati Kota penulis menggunakan 5 

dimensi kualitas pelayanan menurut Kotler (2007) antara lain; Tangible (bukti 

fisik), Reliability (kepercayaan), Responsiveness (daya tanggap), Assuranc 

e (jaminan), Emphaty (empati). Berdasarkan hasil tabulasi data yang 

sudah diolah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tangible (Bukti fisik)

Bukti fisik dari pelayanan jasa air bersih PDAM Tirta Bening wilayah

Pati Kota dapat dikatakan baik dan sudah memenuhi kepuasan

pelanggan. Hal ini terbukti dari kualitas air yang dikelola PDAM

memenuhi standar kesehatan. Selain itu sarana fasilitas yang ada sudah

memenuhi kriteria, dan petugas dalam berpakaian sudah rapi dan

bersih. Hasil perhitungan pada skala likert penilaian sangat setuju
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adalah 3,22 sehingga pada skala likert tersebut termasuk dalam 

penilaian netral skor positif. Pada penilaian setuju rata – rata adalah 

2,38 sehingga pada skala likert tersebut termasuk dalam penilaian tidak 

setuju skor positif. Penilaian netral dengan rata – rata 0,36 itu pun 

belum dikatakan termasuk skor negatif sangat setuju. penilaian sangat 

setuju adalah 3,22 sehingga pada skala likert tersebut termasuk dalam 

penilaian netral skor positif. Pada penilaian setuju rata – rata adalah 

2,38 sehingga pada skala likert tersebut termasuk dalam penilaian tidak 

setuju skor positif. Penilaian netral dengan rata – rata 0,36 itu pun 

belum dikatakan termasuk skor negatif sangat setuju. Dengan rata – 

rata per dimensi sebesar 86%, dimensi ini dengan urutan terakhir 

sehingga perlu diperhatikan lagi. 

2. Realibility (Kepercayaan)

Kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan jasa air bersih sangat

baik. Hal tersebut terbukti dari survey kepuasan pelanggan jasa air

bersih bahwa pegawai PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati wilayah

Pati Kota sudah bersungguh – sungguh dalam melayani membantu

pelanggan untuk membayar dan memberikan kemudahan pelanggan

untuk menjadi pelanggan baru PDAM. Hasil perhitungan skala likert

penilaian sangat setuju dengan rata – rata 2,04 sehingga pada skala

likert termasuk dalam penilaian tidak setuju skor positif. Pada

penilaian setuju dengan rata – rata 0,78 dengan sangat tidak setuju

pada skala likert pada skor positif. Begitu pun juga dengan penilaian

netral dengan rata – rata 0,18 belum bisa dikatakan sangat setuju pada

skala likert skor negatif. Rata – rata per dimensi, dimensi ini jumlah

rata – rata 92,4%, dimensi ini dengan jumlah terbanyak  pertama.

Sehingga sudah bisa dikatakan memenuhi kepuasan pelanggan.

3. Responsiveness (Daya Tanggap)

Berdasarkan hasil tabulasi data PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati

wilayah Pati Kota sudah cepat dalam melayani administrasi mau pun

pembayaran oleh pelanggan, dan petugas lapangan sudah cepat
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menyelesaikan keluhan pelanggan, hal tersebut dapat dikatakan baik. 

Perhitungan skala likert pada penilaian sangat setuju dengan rata – 

rata 1,59 sehingga pada skala likert tersebut termasuk dalam penilaian 

tidak setuju skor positif. Pada penilaian setuju dengan rata – rata 69,35 

belum bisa dikatakan sangat tidak setuju pada skala likert skor positif. 

Dan pada penilaian netral dengan rata – rata 0,35 juga belum bisa 

dikatakan sangat setuju pada skala likert skor negatif. Mempunyai rata 

– rata per dimensi 87,73%, jumlah terbanyak keempat dari lima

dimensi tersebut, sehingga perlu diperhatikan lagi agar dapat 

memenuhi kepuasan pelanggan. 

4. Assurance (Jaminan)

PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati wilayah Pati Kota memberikan

jaminan kepada pelanggan dalam menyelesaikan gangguan akan

diselesaikan oleh petugas teknik yang trampil dan akan mendapat

pelayanan yang ramah beserta sopan, hal tersebut sudah memenuhi

harapan pelanggan. Hasil perhitungan skala likert penilaian sangat

setuju dengan rata – rata 1,17 sehingga pada skala likert tersebut

termasuk dalam penilaian sangat tidak setuju skor positif. Beda halnya

dengan penilaian setuju dengan rata – rata 0,68 termasuk setuju pada

skala likert skor positif. Tanggapan netral dengan rata – rata 0,12

sehingga pada skala likert belum termasuk sangat setuju skor negatif.

Mempunyai rata – rata per dimensi 89,3%. Sehingga sudah dapat

dikatakan pelanggan merasakan puas.

5. Emphaty (Empati)

PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati wilayah Pati Kota dalam

pelayanannya sudah dikatakan memuaskan. Hal tersebut dikarenakan

PDAM Tirta Bening sudah memberikan pelayanan prima dalam

memahami permasalahan terkait pelayanan PDAM serta petugas loket

– loket pembayaran memberikan pelayanan yang ramah dan sopan
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pada pelanggan. Hasil perhitungan skala likert penilaian sangat setuju 

dengan rata – rata 2.44 termasuk dalam skala likert tidak setuju skor 

positif. Pada penilaian setuju dengan rata – rata 1,25 termasuk dalam 

skala likert sangat tidak setuju skor positif. Sedangkan pada penilaian 

netral  dengan rata – rata 0,21 belum bisa dikatakan sangat setuju pada 

skala likert skor negatif. Mempunyai rata – rata per dimensi dengan 

jumlah 89,15%, yang sudah dikatakan memenuhi kepuasan pelanggan. 

4.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diambil dari survey kepuasan pelanggan jasa air 

bersih PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati wilayah Pati Kota, antara lain : 

1. PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati wilayah Pati Kota hendaknya terus

berusaha meningkatkan kualitas pelayanan yang sebaik – baiknya bagi

pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada

pelanggan jasa air bersih, agar pelanggan merasa puas dengan pelayanan

yang diberikan PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati Wilayah Pati Kota

kepada pelanggan jasa air bersih.

2. Pada faktor kualitas air yang di kelola PDAM dan distribusi air setiap hari

tanpa hambatan sebaiknya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya

agar dapat segera memenuhi harapan pelanggan.

3. PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati wilayah Pati Kota hendaknya harus

dapat mempertahankan kinerja kualitas pelayanan pelanggan mudah

melakukan proses pembayaran tagihan di loket – loket pembayaran, dengan

memberikan kemudahan, ketepatan pelayanan dalam proses pembayaran

dapat membantu kelancaran konsumen.

4. Pegawai sudah mengetahui pengetahuan pelayanan, sehingga dapat

melayani dengan cepat dan tanggap apabila menerima keluhan dari

pelanggan karena faktor tersebut sudah dapat memenuhi harapan pelanggan

dimasa depan diharapkan pegawai dapat meningkatkan kinerja baik ini.
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5. Dari Laporan Praktik Kerja Lapangan ini setiap lima dimensi diberikan

penilaian pada pelanggan rata – rata setuju dengan skor positif sangat setuju.

Untuk itu perusahaan diharapkan dapat terus memotivasi karyawan agar

lebih meningkatkan kinerja dan kemampuannya serta dapat lebih

memperhatikan keluhan – keluhan yang disampaikan konssumen seperti

perusahaan hendaknya menyediakan kotak saran, kartu komentar, dan

adanya jaminan untuk menanggulangi keluhan agar konsumen merasa lebih

puas.

6. Berdasarkan dari tabulasi data tersebut ada lima dimensi yang dibahas,

masing – masing dimensi mempunyai atribut yang akan di nilai oleh

konsumen. Dari masing – masing dimensi rata – rata yang tertinggi yaitu

3,22 yang termasuk pada penilaian sangat setuju dengan skor netral positif

pada dimensi bukti langsung. Sedangkan rata – rata terendah adalah 69,35

penilaian setuju dengan skala likert yang belum bisa dikatakan sangat tidak

setuju skala likert skor positif daya tanggap. Sehingga bisa dilihat bahwa

kualitas layanan PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati Wilayah mendapat

tanggapan yang positif pada konsumen. Untuk itu diharapkan tetap

mempertahankan kinerja tersebut dan memperbaiki kekurangan yang ada,

agar konsumen tetap puas akan pelayanan jasa air bersih dari PDAM Tirta

Bening Kabupaten Pati.




