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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

iBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

disampaikan pada bab sebelumnya, bahwa pelayanan yang dilakukan oleh 

PDAM sudah terlaksana sesuai yang direncanakan perusahaan atau dapat 

dikatakan sudah efektif. Berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan 

yang dapat diambil mengenai Efektivitas Kualitas Pelayanan Dalam 

Prosedur Pemasangan Sambungan Baru - Sambungan Rumah Pada 

Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Surya Sembada Kota 

Surabaya. 

 

1. Responsiveness (daya tanggap) 

Responsiveness (daya tanggap) pada pelayanan 

Pemasangan Sambungan Baru – Sambungan Rumah di Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, dari 

data hasil kuisioner yang telah disebar sebanyak 100 kepada 

pelanggan PDAM Surya Sembada dapat dilihat dari pertanyaan 

kuisioner P2 mengenai kecepatan pelayanan mulai mendaftar 

sampai menerima pemberitahuan pembayaran biaya pasang baru. 

Didapatkan hasil rata – rata sebesar 9,1 yang menandakan 

responden setuju dan merasa puas pada kecepatan pelayanan mulai 

mendaftar sampai menerima pemberitahuan pembayaran biaya 

pasang baru di PDAM Kota Surabaya. Hasil rata-rata dari data 

kuisioner tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan pihak 

perusahaan pada kecepatan pelayanan pasang baru secara standart 

dan ketentuan itu dipenuhi oleh pelanggan dengan teratur maka 

akan jauh lebih cepat dari SOP yang telah ada. 
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Responsiveness pada variabel pertanyaan P6 mengenai 

kejelasan rincian biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan baru. 

dari hasil di atas didapatkan hasil rata – rata sebesar 8,96 yang 

menandakan responden setuju dan merasa puas pada kejelasan 

rincian biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan baru ditentukan 

PDAM. Diperkuat dengan alasanan dari hasil wawancara dengan 

pihak perusahaan adalah ketetapan pada biaya yang ditentukan 

oleh PDAM sesuai dengan harga material yang dibutuhkan. 

2. Assurance (jaminan) 

Assurance (jaminan) pada pelayanan Pemasangan 

Sambungan Baru – Sambungan Rumah di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, dari data hasil 

kuisioner yang telah disebar sebanyak 100 kepada pelanggan 

PDAM Surya Sembada dapat dilihat dari pertanyaan P3 mengenai 

kesesuaian waktu pemasangan baru dengan yang dijanjikan 

(maksimal 14 hari kerja). Dari hasil di atas didapatkan hasil rata – 

rata sebesar 9,15 yang menandakan responden sangat setuju dan 

merasa puas pada waktu pasang baru yang telah dijanjikan oleh 

PDAM Kota Surabaya. 

Assurance (jaminan) untuk P4 – Kualitas hasil pemasangan 

yang dilakukan oleh petugas PDAM pada saat pemasangan baru. 

Dari hasil di atas didapatkan hasil rata – rata sebesar 9,29 yang 

menandakan responden sangat setuju dan merasa puas pada 

jaminan kalitas hasil pemasangan baru yang sudah dilakukan oleh 

petugas PDAM Kota Surabaya. Disisi lain hasil kuisioner tersebut 

diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak perusahaan yaitu 

Pengetahuan dan kemampuan pegawai untuk menumbuhkan rasa 

percaya pada pelanggan yang dibuktikan dengan Adanya Key 

Performance Indicator (KPI). iHasil pasang baru sudah baik dan 

nyaman digunakan oleh  pelanggan. 

3. Reliability (kehandalan) 
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Reliability (kehandalan) pada pelayanan Pemasangan 

Sambungan Baru – Sambungan Rumah di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, dari data hasil 

kuisioner yang telah disebar sebanyak 100 kepada pelanggan 

PDAM Surya Sembada dapat dilihat dari pertanyaan P1 – 

Kemudahan pemasangan baru. iDari hasil di atas didapatkan hasil 

rata – rata sebesar 8,93 yang menandakan responden setuju dan 

merasa puas pada kemudahan pendaftaran  pemasangan baru yang 

diberikan dari PDAM. Selanjutnya pernyataan tersebut juga 

diperkuat dari hasil wawancara dengan pihak internal atau 

perusahaan bahwa ada ketentuan persyaratan yang harus dilengkapi 

diantaranya adalah surat tanah, KTP, KSK, Rekening Listrik, dan 

SPPT PBB. Untuk alur pemasangn baru dimulai dari loket 27 

untuk melakukan pendaftaran. Kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan sesuai waktu yang dijanjikan dan 

melakukan pelayanan pada saat pertama. 

4. Empathy (perhatian) 

Empathy (perhatian) pada pelayanan Pemasangan 

Sambungan Baru – Sambungan Rumah di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, dari data hasil 

kuisioner yang telah disebar sebanyak 100 kepada pelanggan 

PDAM Surya Sembada dapat dilihat dari pertanyaan P5 – Biaya 

yang ditentukan PDAM untuk pasang baru. Dari hasil di atas 

didapatkan hasil rata – rata sebesar 9,13 yang menandakan 

responden sangat setuju dan merasa puas pada biaya yang 

ditentukan PDAM untuk pemasangan baru. Diperkuat dengan 

alasan dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan bahwa 

Perhatian yang diberikan PDAM untuk pelanggannya berupa harga 

yang terjangkau pada pasang baru & tarif sesuai golongan serta 

material yang dibutuhkan. 

5. Tangibles (bukti langsung) 
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Tangibles (bukti langsung) pada pelayanan Pemasangan 

Sambungan Baru – Sambungan Rumah di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, dari data hasil 

wawancara dengan pihak internal perusahaan bahwa bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh PDAM air bersih yang layak 

pakai atau layak untuk dikonsumsi. 

B. Saran  

 

1. Responsiveness (daya tanggap) pada pelayanan Pemasangan 

Sambungan Baru – Sambungan Rumah di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, iDiharapkan 

pihak PDAM Surya Sembada dapat meningkatkan pada kejelasan 

rincian biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan baru. Agar 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dapat 

meningkat dan menimbulkan rasa kepuasan pada pelanggan dapat 

meningkat pada Kota Surabaya terutama pada faktor menjamin dan 

daya tanggap. 

2. Assurance (jaminan) pada pelayanan Pemasangan Sambungan 

Baru – Sambungan Rumah di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, iDiharapkan pihak 

PDAM Surya Sembada dapat meningkatkan pada kesesuaian 

waktu pemasangan baru dengan yang dijanjikan (maksimal 14 hari 

kerja) supaya kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

dapat meningkat dan menimbulkan rasa kepuasan pada pelanggan 

dapat meningkat. 

3. Reliability (kehandalan) pada pelayanan Pemasangan Sambungan 

Baru – Sambungan Rumah di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, iDiharapkan pihak 

PDAM Surya Sembada dapat meningkatkan P1 – Kemudahan 

pemasangan baru. iDari hasil di atas didapatkan hasil rata – rata 

sebesar 8,93 supaya kualitas pelayanan yang diberikan kepada 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

76 

 

TUGAS AKHIR EFEKTIVITAS PELAYANAN DALAM… DIANASRI N.W 

pelanggan dapat meningkat dan menimbulkan rasa kepuasan pada 

pelanggan dapat meningkat. 

4. Empathy (perhatian) pada pelayanan Pemasangan Sambungan Baru 

– Sambungan Rumah di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Surya Sembada Kota Surabaya, iDiharapkan pihak PDAM Surya 

Sembada dapat mempertahankan apa yang sudah terjadi dengan 

baik pada empathy yang sudh terlaksana. 

5. Tangibles (bukti langsung) pada pelayanan Pemasangan 

Sambungan Baru – Sambungan Rumah di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, iDiharapkan 

pihak PDAM Surya Sembada dapat menambahkan tempat duduk 

untuk antrian dan menambahkan bagan alur pemasangan baru 

supaya pelanggan dapat menerima informasi sebelum petugas 

menjelaskan. 

6. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi yang lebih ramah 

bukan hanya pada bagian Front Office Departement dan service 

saja, tetapi semua karyawan yang ada di PDAM Surya Sembada, 

hal ini dimaksudkan agar pada saat melayani pelanggan dapat 

berkomunikasi dengan baik dan dapat meningkatkan citra 

perusahaan.  
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