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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya mengenai Pelayanan Keluhan Pelanggan di Customer Service 

PDAM Surya Sembada Surabaya, pelayanan yang dilakukan telah sesuai 

dengan 5 dimensi pelayanan jasa. Hal ini dapat ditarik kesimpulan dengan 

uraian sebagai berikut. 

1. Daya Tanggap (responsiveness) 

Daya tanggap (responsiveness) dalam pelayanan keluhan pelanggan di 

customer service PDAM Surya Sembada Surabaya, dari data hasil 

kuisioner yang telah disebar pada pelanggan dimana hasilnya responden 

banyak yang menjawab bahwa petugas customer service mengucapkan 

salam dengan tersenyum ketika pelanggan datang, petugas juga 

memperkenalkan nama dan mengucapkan apakah ada yang bisa dibantu 

pada pelanggan, tidak lupa petugas mengucapkan terimakasih pada 

pelanggan. Selain itu dari wawancara dengan pihak perusahaan, pihak 

perusahaan juga telah menerapkan daya tanggap melalui SOP yang telah 

ada untuk melayani pelanggan saat melakukan keluhan, salah satunya 

dengan berdiri dan mengucapkan salam tidak lupa tersenyum, sopan, dan 

santun. Dapat dilihat juga pada kuisioner A7 dengan pertanyaan mengenai 

ketanggapan petugas saat melakukan pelayanan rata-rata responden 

menjawab 8,68 hal ini membuktikan petugas tanggap dalam memberikan 

pelayanan pada pelanggan, dan pelanggan puas terhadap pelayanan yang 

ada. Selain itu diperkuat dari wawancara dengan pihak perusahaan bahwa 

untuk menanggapi keluhan pelanggan pihak PDAM Surya Sembada 
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Surabaya  petugas merespon dengan baik apa yang di keluhakan oleh 

pelanggan. 

2. Jaminan (assurance) 

Jaminan atau assurance yang telah dilakukan customer service PDAM 

Surya Sembada Surabaya dalam melakukan pelayanan keluhan pelanggan 

dari pertanyaan kuisioner A8 mengenai kemampuan petugas dalam 

memberikan solusi atas permasalahan mendapat rata-rata skor 8,34. Hal 

ini menunjukan pelayanan pelanggan mengenai  jaminan yang dirasakan 

pelanggan sudah baik, dalam hal ini pihak perusahaan menjalbarkan 

bahwa ada beberapa permaslahan yang sudah ada solusi langsung dari 

pihak PDAM dan permasalahan sebisa mungkin harus di selesaikan hari 

itu juga, apabila permasalahan belum ada solusinya maka petugas 

biasanya akan mengarahkan pelanggan ke supervisor dan ditindaklanjuti 

oleh bagian terkait yang menangani permasalahan yang dikeluhakan oleh 

pelanggan. 

3. Bukti Fisik (tangible) 

Bukti fisik atau tangible yang telah dilakukan customer service PDAM 

Surya Sembada Surabaya dalam melakukan pelayanan keluhan pelanggan 

dapat dilihat pertanyaan kuisioner A6 mengenai penampilan petugas, dari 

hasil jawaban kuisioner mengenai penampilan petugas responden 

menjawab dengan rata-rata nilai 8,8. Dari variabel B mengenai fasilitas 

customer service yaitu kemudahan mesin antrian mendapat rata-rata 

jawaban nilai 8,73, kebersihan ruang mendapat jawaban rata-rata nilai 

8,78, kenyamanan ruang mendapat jawaban rata-rata nilai 8,73, 

kelengkapan fasilitas mendapat rata-rata jawaban 8,32. Dari hasil jawaban 

rata-rata responden menjunjukan bahwa pelayanan terkait bukti fisik yang 
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diberikan customer service PDAM Surya Sembada Surabaya sudah baik. 

Dari pihak perusahaan juga menjalbarkakan bahwa untuk membuat 

pelanggan nyaman pihak PDAM Surya Sembada Surabaya telah 

menyediakan TV, AC, kursi tunggu dan mesin antrian yang dapat 

memudahkan pelanggan dalam menerima pelayanan yang diberikan. 

Selain itu pihak PDAM Surya Sembada Surabaya juga akan berusaha 

untuk membuat pelanggan nyaman lagi. 

4. Reliabilitas (reliability) 

Reliabilitas atau reliability yang telah dilakukan customer service 

PDAM Surya Sembada Surabaya dalam melakukan pelayanan keluhan 

pelanggan. Reliabilitas dapat dilihat dari kuisioner C1 mengenai 

kesesuaian jam operasional terhadap kebutuhan pelanggan, pada 

pertanyaan tersebut responden rata-rata menjawab dengan nilai 8,71 dan 

C2 mengenai kemudahan akses ruang customer service rata-rata 

responden memberi nilai 8,75. Dari rata-rata nilai tersebut menunjukan 

pelayanan yang diberikan sudah baik. Selain itu dari sisi perusahaan juga 

menjalbarkan bahwa jam operasional yang diberikan pasti sesuai dengan 

jam buka kantor PDAM Surya Sembada Surabaya, dan untuk kemudahan 

akses ruangan pihak PDAM Surya Sembada Surabaya sudah memberikan 

rambu-rambu arahan menuju ruang customer service serta disediakan 

satpam di pintu masuk untuk memudahkan pelanggan mengetahui ruangan 

apabila pelanggan bingung. 

5. Empati (empathy) 

Empati yang telah dilakukan customer service PDAM Surya Sembada 

Surabaya dalam melakukan pelayanan keluhan pelanggan dapat dililhat 

dalam jawaban pertanyaan kuisioner A7 mengenai ketanggapan petugas 
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memberikan pelayanan, dimana dalam pertanyaan tersebut mendapat nilai 

rata-rata 8,68 dan A8 mengenai kemampuan petugas dalam memberikan 

solusi dengan rata-rata nilai 8,34. Data dari kuisioner tersebut menunjukan 

empati karena petugas peduli terhadap permasalahan yang dialami 

pelanggan dan bertindak tanggap serta segera memberikan solusi terkait 

permasalahan pelanggan. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh 

pihak perusahaan dimana perusahaan menjelaskan bahwa petugas sangat 

peduli dengan permasalahan yang dialami pelanggan. Petugas selalu 

berusaha memberikan solusi sebaik dan secepat mungkin. Apabila tidak 

bisa diselesaikan oleh petugas, akan diarahkan pada supervisior atau 

bagian terkait. 

4.2. Saran. 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1) Daya tanggap perusahaan terhadap pelanggan sudah cukup baik dari 

kuisioner rata-rata menjawab 8,67. Meskipun demikian pihak PDAM 

Surya Sembada harus tetap meningkatkan daya tanggap sehingga 

pelanggan atau responden puas dan memberi nilai 10 untuk 

kedepannya. 

2) Jaminan yang diberikan pihak customer service PDAM Surya 

Sembada Surabaya sudah baik, hanya saja kadang ada beberapa 

permasalahan yang tidak bisa diselesaikan hari itu juga. Sebaiknya 

pihak PDAM Surya Sembada Surabaya mengkaji lagi beberapa 

permasalahan yang tidak bisa langsung di selesaikan saat itu juga dan 

mencari solusi agar permasalahan tersebut menjadi langsung ada 

solusi hari itu juga. Sehingga ketika pelanggan datang menyampaikan 
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