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MOTTO 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QR. Ar Ra’d : 11) 

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang 

ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan 

kedudukan kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga 

nanti pada hari kiamat  (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)”.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dimensi dalam kualitas 

pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di PDAM Tirta Merapi Klaten 

(Karanganom di Desa Kunden),  dan menganalisis faktor yang paling dominan 

dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan di PDAM Tirta Merapi.  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelanggan yang menggunakan 

PDAM Tirta Merapi. Sampel yang di ambil 50 responden dengan menggunakan 

teknik Non Probability Samplingdengan pendekatan sampling Purposive, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan seleksi khusus.  

 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 12,008 + 0,338 X1 + 0,068 X2 + 0,431 X3 + 0,115 X4 + 0,353 X5, 

Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator pada penelitian ini bersifat 

valid dan variabelnya bersifat reliabel. Ada variabel Tangible/ Nyata tidak 

reliabel. Urutan secara individu darimasing-masing variabel yang paling 

berpengaruh adalah variabel assurance dengan koefisien regresi sebesar 0,431, 

lalu tangible dengan koefisien regresi sebesar 0,353, kemudian diikuti dengan 

reliabilitydengan koefisien regresi sebesar 0,338, dan emphatydengan koefisien 

regresi sebesar 0,115, sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah adalah 

responcivenessdengan koefisien regresi sebesar 0,0,068. PDAM Tirta Merapi 

perlu mempertahankan kepuasan yang sudah dinilai baik oleh pelanggan serta 

perlu memperbaiki hal-hal yang masih kurang. 

Kata-kata kunci: kualitas layanan, tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), 
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responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty 

(kepedulian), kepuasan konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era perdagangan bebas, setiap perusahaan menghadapi 

persaingan yang ketat. Meningkatnya intensitas persaingan dari pesaing 

menuntut perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta berusaha memenuhi harapan konsumen dengan cara 

memberikan pelayanan yang lebih memuaskan daripada yang dilakukan oleh 

pesaing. Dengan demikian, hanya perusahaan yang berkualitas yang dapat 

bersaing danmenguasai pasar (Atmawati dan Wahyuddin,2007:2).  

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. 

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelangganuntuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan 

seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di mana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan 

(Atmawati dan Wahyuddin,2007:2).  

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik tidak 

berdasarkan persepsi penyedia jasa, akan tetapi berdasarkan persepsi 
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pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan 

penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan. Kualitas pelayanan 

digambarkan sebagai suatu pernyataan tentang sikap, hubungan yang 

dihasilkan dari perbandingan antara harapan dengan kinerja. Harapan 

pelanggan dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor, antara lain 

pengalaman masa lalu, pendapat teman, informasi dan janji perusahaan 

(Assefaff,2009:173).  

Tujuan bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan agar merasa 

puas. Kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan kepuasan 

pelanggan dan akan memberikan berbagai manfaat seperti (Atmawati dan 

Wahyuddin,2007: 2) : hubungan perusahaan dan para pelanggannya menjadi 

harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, dapat 

mendorong terciptanya loyalitas pelangan, membentuk rekomendasi dari 

mulut ke mulut yang menguntungkan perusahaan, reputasi perusahaan 

menjadi baik di mata pelanggan dan laba yang diperoleh dapat meningkat. 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil)produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang diharapkan (Kotler,2005:70). Kepuasan pelanggan 

dipandang sebagai konsep multi dimensional yang melibatkan biaya, 

kemudahan sarana, aspek teknis dan interpersonal serta hasil akhir. Kepuasan 

ini terjadi sebagai hasil berpengaruhnya ketrampilan, pengetahuan, perilaku, 

sikap dan penyedia sarana. Tingkat kepuasan juga amat subyektif dimana satu 

konsumen dengan konsumen lain akan berbeda. Hal ini disebabkan oleh 
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beberapa faktor seperti umur, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis 

kelamin, kedudukan sosial, tingkat ekonomi, budaya, sikap mental dan 

kepribadian (Assefaff,2009:174). Kepuasan konsumen merupakan penentuan 

yang signifikan dari pengulangan pembelian, informasi dari mulut ke mulut 

yang positif dan kesetiaan pelanggan. Kepuasan konsumen akan 

mempengaruhi intensitas perilaku untuk membeli jasa dari penyedia jasa 

yang sama (Assefaff,2009:174).   

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas 

produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat 

situasi sesaat. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan adalah 

persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa yang berfokus padalima dimensi 

kualitas, jasa, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminandan empati 

(Atmawati dan Wahyuddin,2007:3). Bukti fisik merupakan seberapa baik 

penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik harus dapat 

diandalkan. Penampilan fisik pelayanan, kayawan, dan komunikasi akan 

memberikan warna dalam pelayanan pelanggan. Tingkat kelengkapan 

peralatan atau teknologi yang digunakanakan berpengaruh pada pelayanan 

pelanggan. Karyawan adalah sosok yang memberikan perhatian terkait 

dengan sikap, penampilan dan bagaimana mereka menyampaikan kesan 

pelayanan. Dalam hal ini sejauh mana perusahaan memfasilitasi sarana 

komunikasi sebagai upaya untuk memberikan kemudahandalam pelayanan 

adalah hal yang tidak terpisahkan (Assefaff,2009:173).  
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Keandalan merupakan suatu kemampuan dalam memenuhi janji (tepat 

waktu, konsisten, kecepatan dalam pelayanan). Pemenuhan janji dalam 

pelayanan akan terkait dan mencerminkan kredibilitas perusahaan dalam 

pelayanan. Tingkat kompentensi perusahaan juga dapat dilihat dari sini, 

sejauh mana tingkat kemampuan perusahaan dapat ditunjukkan. Keandalan 

berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu produk melaksanakan 

fungsinya secara berhasil dalam periode waktu tertentu dibawah kondisi 

tertentu dengan demikian keandalan merupakan karakteristik yang 

merefleksikan kemungkinan atau probabilitas tingkat keberhasilan 

(Assefaff,2009:172).  

Daya tanggap merupakan suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan. Pada pelayanan, 

kemampuan untuk segera mengatasi kegagalan secara profesional dapat 

memberikan persepsi yang positif terhadap kualitas pelayanan. Adapun 

bentuk kepedulian tersebut dapat dilakukan baik melalui pencapaian 

informasi atau penjelasan-penjelasan ataupun melalui tindakan yang dapat 

dirasakan manfaatnya oleh pelanggan (Assefaff,2009:172).  

Jaminan merupakan pengetahuan dan keramahan karyawan serta 

kemampuan melaksanakan tugas secara spontan yang dapat menjamin kerja 

yang baik, sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan. 

Tingkat pengetahuan mereka akan menunjukkan tingkat kepercayaan bagi 

pelanggan, sikap ramah, sopan bersahabat adalah menunjukkan adanya 

perhatian pada pelanggan (Assefaff,2009:173).  
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Empati adalah memberikan jaminan yang bersifat individual atau 

pribadi kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan 

pelanggan. Tingkat kepedulian dan perhatian perusahaan pada pelanggannya 

secara individual akan sangat didambakan oleh pelanggan. Persoalan dan 

masalah dapat muncul dan sejauh mana tingkat kepedulian untuk 

menyelesaikan masalah, mengerti kemauan dan kebutuhan pelanggan dapat 

diaktualisasikan. Kepedulian terhadap masalah yang dihadapi pelanggan, 

mendengarkan serta berkomunikasi secara individual, kesemuanya itu akan 

menunjukkan sejauh mana tingkatpelayanan yang diberikan 

(Assefaff,2009:173).  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun 

tugas akhir kuliah ini dengan judul “ANALISIS KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI PDAM 

TIRTA MERAPI DI KECAMATAN KARANGANOM”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pada dasarnya pemilihan judul yang mendasari penulis untuk 

mengamil tema diatas dibagi menjdi alasan objektif dan subjektif , adapun 

yang menjadi alasan adalah sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui lebih dalam tentang pentingnya kualitas pelayanan 

dalam meningkatkan kepuasan pelanggan PDAM TIRTA MERAPI DI 

KECAMATAN KARANGANOM. 
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2. Pentingnya pengetahuan tentang kualitas pelayanan yang harus dimiliki 

oleh setiap karyawan PDAM Tirta Merapi Klaten yang akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan penggunaan jasa PDAM Tirta Merapi di 

Kecamatan Karanganom. 

C. Penegasan Judul 

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam menafsirkan maksud dari 

penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan atas istilah yang terdapat 

dalam judul penelitian ini.  

1. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Lewis and 

Booms,1983). 

2. Kepuasan pelanggan adalah tingkat keadaan perasaan seseorang yang 

merupakan hasil perbandingan antara penilaian kinerja/hasil akhir produk 

dalam hubungannya dengan harapan pelanggan (Kotler & Keller, 2013). 

D. Pembatasan Masalah  

Sehubungan dengan keterbatasan waktu, biaya, dan luasnya lingkup 

masalah pada penelitian ini, maka dalam penelitian ini batasan masalah yang 

akan penulis kaji adalah sebagai berikut :  

1. Yang menjadi subyek penelitian adalah pelanggan yang menggunakan 

layanan instalasi PDAM TIRTA MERAPI DI KECAMATAN 

KARANGANOM. 
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2. Menganalisa faktor-faktor kualitas pelayanan PDAM yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan seperti : Reliability /Keterhandalan, 

Responsiceness/ Kesiagapan, Assurance/jaminan, Emphaty/Empati, 

Tangible/ Nyata.  

E. Perumusan Masalah 

Pentingnya perumusan masalah adalah untuk mempertegas agar 

penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah tidak melenceng dari topik 

dan mengenai apa yang dimaksud, sehingga akan memudahkan dalam 

penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya diatas, maka 

permasalahan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam layanan 

distribusi air bersih di PDAM TIRTA MERAPI di Kecamatan 

Karanganom ? 

2. Faktor apa yang dominan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan 

dalam layanan distribusi air bersih di PDAM TIRTA MERAPI di 

Kecamatan Karanganom ? 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen dari pelayanan distribusi air bersih di PDAM TIRTA 

MERAPI di Kecamatan Karanganom. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dominan dalam mempengaruhi 

kepuasan pelanggan layanan distribusi air bersih di PDAM TIRTA 

MERAPI di Kecamatan Karanganom. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan khususnya dalam menghasilkan 

konsep mengenai kepuasan pelanggan, dan memenuhi syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

2. Bagi pengelola PDAM TIRTA MERAPI di Kecamatan Karanganom. 

Hasil penelitian dapat di pergunakan sebagai masukan guna 

merumuskan kebijakan PDAM TIRTA MERAPI Klaten terutama yang 

berhubungan dengan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan 

pelanggan. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang 

dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, kerangka pemikiran, landasan teori, 

hipotesis dan sistematika penulisan, daftar pustaka. 

BAB II LANDASARAN TEORI 

Berisi tentang pengertian pemasaran, pengertian kualitas, pengertian 

pelayanan atau jasa, unsur-umsur pelayanan, pengertian kualitas pelayanan, 
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karakteristik jasa, dimensi kualitas pelayanan, konsep kepuasan pelanggan, 

dan program-program PDAM dalam pelayanan pelanggan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas metode penelitian dan gambaran umum 

perusahaan PDAM TIRTA MERAPI Karanganom Klaten, yang meliputi 

tinjauan umum, visi-misi, pelayanan yang di sediakan dan struktur organisasi 

PDAM TIRTA MERAPI Karanganom Klaten. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Berisi tentang metode pembahasan analisis data. Karakteristik sampel 

pelanggan, dan hasil analisis data dan uji hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa digunakan pihak PDAM 

TIRTA MERAPI Karanganom Klaten, sebagai masukan dalam bidang 

pelyanan pelanggan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. 

I. Kerangka Pemikiran 

Kepuasan merupakan suatu hal yang ingin diperoleh oleh setiap 

pelanggan dalam menggunakan pelayanan suatu jasa. Sehingga setiap 

pelanggan akan selalu berusaha supaya mencapai kepuasan dalam 

menggunakan jasa itu. Kepuasan pelanggan dalam menggunakan pelayanan 

itu berkaitan dengan pelayanan yang berkualitas yang dapat memberikan 

kepuasan bagi pelanggan. Pelanggan pasti memiliki harapan-harapan yang 

ingin mereka wujudkan. Harapan dari pelanggan yang terwujud itu akan 

membuat mereka mencapai kepuasan. Supaya harapan-harapan pelanggan itu 

dapat terwujud maka pelanggan harus memilih dan menentukan produk yang 
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dapat mewujudkan harapan itu. Pelanggan sebelum menentukan dan 

menggunakan produk yang berkualitas yang dapat membuat mereka puas 

maka pelanggan terlebih dahulu akan memperhatikan persepsi dirinya tentang 

tujuan atau hasil akhir dari harapan pelanggan akan pelayanan tersebut. 

J. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:93) “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah”. Karena sifatnya sementara maka perlu 

dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. Dengan 

demikian pada hakekatnya hipotesis adalah sebuah kesimpulan yang masih 

bersifat sementara, karena masih harus diuji kebenarannya secara empiris. 

Maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Di duga faktor-faktor (Reliability/ Keterhandalan, Responsiceness/ 

Kesiagapan, Assurance/ Jaminan, Emphaty/ Empati, Tangible/ Nyata) 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di PDAM 

Kecamatan Karanganom. 

2. Di duga faktor : Reliability/ Keterhandalan memiliki pengaruh paling 

dominan terhadap kepuasan pelanggan layanan distribusi air bersih di 

PDAM Kecamatan Karanganom. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Reliability/  

Keterhandalan, Responsiveness/ Kesiagapan, Assurance/ Jaminan, 

Emphaty/ Empati, Tangible/ Nyata terhadap kepuasan Pelanggan di 

PDAM Tirta Merapi Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagai besar responden 

penelitian ini berusia antara 26 tahun s/d 22 tahun sebanyak 24 orang 

atau 44% , jenis kelamin yang dominan dalam pengisian kuesioner 

adalah laki-laki sebanyak 26 orang atau 52 % , dan pendidikan terakhir 

didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 21 orang atau 42 %, dan 

pekerjaan didomisili oleh lain-lain (Buruh) sebanyak 19 orang atau 38 

%.  

b. Berdasarkan hasil rumus korelasi dapat diketahui ada pengaruh antara 

Assurance/ Jaminan antara kepuasan pelanggan di PDAM Tirta Merapi 

Karanganom adalah terdapat hubungan positif dan signifikan dengan 

diperoleh r hitung 0,377 untuk variabel Assurance/ Jaminan untuk 

Kepuasan pelanggan apabila dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf 

signifikan 5% untuk N = 50 sebesar 0,279, sehinggan r hitung lebih 

besar dari r tabel. Dan berdasarkan hasil rumus korelasi dapat diketahui 

tidak ada pengaruh antara Relibility/ Keterhandalan, Responciveness/ 

Kesiagapan, Emphaty/ empati, dan Tangible/ Nyata antara kepuasan 
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pelanggan di PDAM Tirta Merapi adalah tterhadap hubungan negatif 

dan signifikan dengan diperoleh r hitung sebesar 0,066 untuk variabel 

Relibility/ keterhandalan, r hitung 0,086 untuk variabel Responsiveness/ 

Kesiagapan, r hitung 0,205 untuk variabel Emphaty/ empati, r hitung  

0,075 untuk variabel Tangible/ Nyata apabila dikonsultasikan dengan r 

tabel pada taraf signifikan 5 % untuk N = 50 sebesar 0,279, sehingga r 

hitung lebih kecil dari r tabel. 

c. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu  Y = 12,008 + -0,338 X1 + -0,068 X2 + 

0,431 X3 + 0,115 X4 + 0,353 X5 , menunjukan bahwa konstanta dalam 

pengujian ini sebesar 12,008 berarti tanpa ada  X1 ( Reliability/ 

Keterhandalan ), X2 ( Responsiveness/ Kesiagapan ), X3 ( Assurance/ 

Jaminan ), X4 ( Emphaty/ Empati), X5 ( Tangible/ Nyata) akan terjadi 

peningkatan kepuasan pelanggan sebesar 12,008 satuan kinerja. 

d. Variabel yang terdiri dari Reliability/ Keterhandalan, Responsiceness/ 

Kesiagapan, Assurance/ Jaminan, Emphaty/ Empati, Tangible/ Nyata  

berpengaruh secara signifikan. Pada variabel Reliability/ Keterhandalan 

sebesar -0,338 satuan,  Responsiceness/ Kesiagapan sebesar -0,068 , 

Assurance/ Jaminan sebesar 0,431 , Emphaty/ Empati sebesar 0,115, 

Tangible/ Nyata sebesar 0,353 Sehingga semakin besar variabel 

Reliability/ Keterhandalan , semakin besar Responsiceness/ Kesiagapan, 

semakin besar Assurance/ Jaminan, semakin besar Emphaty/empati, 
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semakin besar Tangible/ Nyata yang baik di PDAM  maka akan 

membuat tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat. 

e. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh 

Reliability/ Keterhandalan, Responsiceness/ Kesiagapan, Assurance/ 

Jaminan, Emphaty/ Empati, Tangible/ Nyata terhadap kepuasan 

pelanggan di PDAM Klaten secara komprehensif, karena F hitung = 

1,781 > F tabel = 1,682. 

f. Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa terdapat tidak ada pengaruh 

signifikan Reliability/ Keterhandalan, Responsiceness/ Kesiagapan, 

Assurance/ Jaminan, Emphaty/ Empati, Tangible/ Nyata r terhadap 

kepuasan pelanggan di PDAM Tirta Merapi Klaten, karena t hitung  

Reliability/ Keterhandalan = -0,511  ( lebih rendah t tabel = 1, 682 ), 

Responsiceness/ kesiagapan = -0,418 ( lebih rendah t tabel = 1, 682  ) 

dan Assurance/ Jaminan = 2,500 ( lebih besar t tabel = 1, 682), 

Empathy/ Empati = -0,115 (lebih rendah t tabel = 1, 682), Tangible/ 

Nyata = -0,353  ( lebih besar t tabel = 1, 682). 

g. Dari hasil Koefisien Determinan R2 diperoleh nilai Adjusted R2  = 0,74 

= 74%. Ini berarti besarnya pengaruh Relibility/ Keterhandalan, 

Responciveness/ Kesiagapan, Assurance/ Jaminan, Emphaty/ Empati, 

Tangible/ Nyata terhadap kepuasan pelanggan PDAM Tirta Merapi 

karanganom adalah 74% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak masuk dalam penelitian ini.  
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h. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa Assurance/ Jaminan 

lebih dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di PDAM 

Klaten, ini  ditunjukan dari tingkat signifikan pada uji t bahwa 

Assurance/ Jaminan lebih besar dari pada Relibility/ Keterhandalan dan 

Responsiceness/ Kesiagapan, Emphaty/ Empati, Tangible/ Nyata. 

B. SARAN 

1. Sehubungan dengan standard kualitas pelayanan PDAM Tirta Merapi 

jalankan selama ini, sekiranya penelitian dapat dijadikan acuan dalam 

mengambil kebijakan kualitas pelayanan terutama mengenai 

Assurance/ Jaminan kepada pelanggan yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Tirta Merapi 

Karanganom. 

Dalam hal ini, usaha yang harus dilakukan oleh PDAM Tirta Merapi 

Karanganom yaitu : 

a. Dengan memberikan pengetahuan dari petugas dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. 

b. Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen.  

c. Memberikan kesopanan dan kesantunan dalam melayani 

pelanggan. 

d. Memberikan ketenangan bagi konsumen bahwa transaksi 

pembayaran yang dilakukannya terjamin kebenarannya. 
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2. Kualitas Pelayanan yang selama ini dinilai positif oleh konsumen 

seperti : Reability/ keterhandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya, Responsiveness/ Kesiagapan yaitu suatu kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat 

kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas, 

Assurance/ Jaminan yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan, Emphaty/ Empati yaitu 

memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen, Tangible/ Nyata yaitu penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya, harus selalu di tingkatkan dalam bentuk 

pelatihan kepada petugas PDAM Tirta Merapi agar karyawan 

mengetahui tentang pentingnya kualitas pelayanan dalam 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya untuk Variabel Tangible harus diperhatikan 

lagi atau melakukan uji yang lebih relevan. 

4. Untuk peneliti selanjutnya jumlah responden ditambah dengan uji-uji 

model signifikan dan ditambah model-model perhitungan selanjutnya. 
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