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PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TEHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI PDAM IKK 

SENGAYAM KABUPATEN KOTABARU Siti Fatimah Sitifatimah1302@yahoo.com ABSTRAK 

Strategi dan teknik penjualan yang bagus merupakan sebuah prinsip bagi perusahaan 

ketika menjual produknya sehingga barang atau jasa yang ditawarkannya dapat terjual 

dengan baik.  

 

Adapun salah satu teknik penjualan yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana 

dan seberapa tinggi kualitas pelayanan yang diberikan terhadap kepuasan 

konsumen/pelanggan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan adalah 

merupakan kinerja terpenting perusahaan bagi kepuasan konsumen/pelanggan. PDAM 

IKK Sengayam harus memperhatikan hal-hal penting bagi konsumen, supaya konsumen 

merasakan kepuasan sebagaimana yang diharapkan.  

 

Kualitas Pelayanan PDAM IKK Sengayam yang diharapkan pelanggan pada PDAM IKK 

Sengayam dinilai sangat penting, dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan pernyataan. 

Kepuasan pelanggan IKK Sengayam yang diharapkan konsumen pada PDAM IKK 

Sengayam dapat dinyatakan puas, berdasarkan nilai rata-rata keseluruhan 

pernyataannya. Berdasarkan hasil perhitungan statistik hasil uji validitas menunjukan 

bahwa nilai korelasi tiap item pernyataan dengan total skor yang diperoleh lebih besar 

dari 0.206 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang digunakan adalah 

valid, dan dapat di lanjutkan pada penelitian berikutnya.  

 

Berdaarkan hasil table Anova diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1, X2, 

X3, X4, dan X5 secara simultas terhadap variable Y adalah sebesar 0,000 < 0.05 dan nilai 

Fhitung 8,291 > Ftabel 2,32, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis yang 

diterimayang berarti terdapat pengaruh. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan PDAM 



IKK Sengayam berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, sehingga hipotesis 

yang diajukan bahwa jika kualitas pelayanan semakin baik, maka kepuasan konsumen 

pun semakin tinggi, dapat diterima. Kata kunci : Kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan.  

 

ABSTRACK A good sales strategy and technique is a principle for companies when 

selling their products so that the goods or services they offer can sell well. One of the 

sales techniques in question is related to how and how high the quality of services 

provided to customers satisfaction. The quality of service provided by the company is 

the most important performance for customer satisfaction / customers.  

 

PDAM IKK Sengayam must pay attention to important things for consumers, in order to 

consumers feel satisfaction as expected. Quality of Service IKK Sengayam PDAM 

expected by customers in PDAM IKK Sengayam is highly valued important, seen from 

the average value of the overall statement. Sengayam IKK customer satisfaction which is 

expected by consumers in the Sengayam IKK PDAM can be satisfied, based on the 

average value of the overall statement.  

 

Based on the results of statistical calculations the results of the validity test show that 

the correlation value of each statement item with the total score obtained is greater 

than 0.206 so it can be concluded that the item statement used is valid, and can be 

continued in the next study. variables X1, X2, X3, X4, and X5 in simultas on the Y variable 

is 0,000 <0.05 and the calculated value is 8,291> Ftable 2.32, so it can be concluded that 

the hypotheses that are accepted mean that there is influence.  

 

significant to customer satisfaction, so the hypothesis proposed that if the quality of 

service is getting better, then customer satisfaction is getting higher, acceptable. 

Keyworsd : service quality, customer satisfaction. PENDAHULUAN Air bersih layak 

minum merupakan sesuatu yang sangat penting dan potensial mengingat langsung 

berhubungan dengan masyarakat.  

 

Untuk itulah nampak pentingnya air bersih untuk dapat meningkatkan kesehatan dari 

masyarakat dengan menyediakan air bersih yang layak minum. Untuk itu Perusahaan 

Daerah Air Minum Ikk Sengayam dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air 

minum. Yang dimaksud disini adalah air bersih yang di distribusikan kepada masyarakat 

dengan kualitas, kwantitas serta kontinuitas yang memenuhi persyaratan dan handal.  

 

Agar pengelolaan air minum dapat terlaksana dengan baik dan benar diperlukan 

pengelolaan dengan sistem manajemen yang professional baik dari segi perencanaan, 

kapasitas produksi, sistem pendistrubusian, pengelolaan keuangan serta pengawasan 



sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi. Dengan semakin 

meningkatnya jumlah pelanggan pada PDAM Ikk Segayam Kabupaten Kotabaru setiap 

tahun, tentunya perusahaan juga harus meningkatkan kualitas pelayanannya agar para 

pelanggan merasa puas dengan apa yang telah mereka peroleh sesuai dengan apa yang 

mereka harapkan.  

 

Oleh karena itu kemitraan dalam upaya pemberlayanan pembangunan air bersih pada 

masa depan merupakan langkah paling rasional yang bisa dilakukan oleh pemerintah 

Kotabaru dalam mengembangkan PDAM IKK Sengayam agar peranannya dalam 

mengembangkan pelayanan air bersih dapat optimal dengan kinerja yang semakin baik 

dan profesional. Sebagai sebuah konsep yang bertujuan mengarahkan PDAM agar 

memiliki kinerja yang efisien dan efektif, Langkah kemitraan merupakan alternatif yang 

memadai bagi tercapainya tujuan tersebut.Telah banyak bukti menunjukkan bahwa 

kemitraan lebih banyak memberikan kemungkinan perbaikan sebuah perusahaan dalam 

operasinya dikemudian hari daripada membawa kerugian.  

 

Lebih-lebih secara akademis, bisa ditunjukkan mengapa kemitraan juga merupakan 

alternatif yang perlu dicoba dalam mengahadapi dunia usaha yang iklimnya semakin 

bersaing dimasa mendatang. Walaupun begitu dalam pelaksanaanya tentu langkah 

kemitraan itu tidak begitu saja mudah dilakukan, tetapi justru terdapat beberapa 

persyaratan dan kendala yang harus dihadapi a`gar program kemitraan bisa terlaksana 

dengan baik.  

 

Karena itu dalam merumuskan strategi dan program pelayanan perusahaan harus 

berorientasi pada kepentingan pelanggan dengan memperhatikan cakupan pelayanan, 

sehingga seluruh masyarakat Desa Sengayam dan sekitarnya tak akan memenuhi 

masalah dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Di harapkan 

peningkatan cakupan pelayanan dapat terealisasi, sehingga air bersih mengalir 

keseluruh rumah warga.  

 

Bukan hanya dimusim penghujan, pada musim kemarau pun air dapat mengalir dengan 

lancar dengan apa yang di harapkan masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas 

dapat dirumuskan masalah seabagai berikut;1) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan pada PDAM IKK Sengayam? Sesuai dengan rumusan 

masalah diata, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan menguji 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PDAM IKK. Metode 

Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan 

data menggunakan angket atau kuesioner.  

 

Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan lima kategori 



jawaban Pelayanan yaitu (TP) Tidak Penting,( KP) Kurang Penting,(CP) Cukup Penting, (P) 

Penting, (SP) Sangat Penting dan lima kategori jawaban Kepuasan yaitu (TP) Tidak Puas, 

(KP) Kurang Puas, (CP) Cukup Puas, (P) Puas, (SP) Sangat Puas. Metode analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif presentase dan regresi sederhana.  

 

Penelitian menggunakan teknik probability sampling yaitu simple random samping 

dengan eror tolerance 10%.. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin. Dari jumlah populasi yaitu 1000 dan 

besaran sampel yang akan diteliti adalah 91 orang.  

 

Variabel dalam penelitian ini adalah Persepsi pelanggan mengenai (X1) bukti langsung 

(tangible), (X2) keandalan (reability), (X3) daya tanggap (responsive), (X4) jaminan 

(assurance), dan (X5) empati (empathy). HASIL DAN PEMABAHASAN Hasil deskriptif 

presentase diketahui bahwa pada atribut dimensi Realibility, dari 91 responden yang 

diteliti pada atribut kemudahan dalam proses pendaftaran pelanggan baru mayoritas 

responden sebanyak 61 responden mengganggap atribut itu sangat penting.  

 

Pada factor kemudahan dalam membayar rekening mayoritas 63 responden 

menganggap atribut itu sangat penting. Sedangkan atribut pelaksanaan pencatatan 

dirumah pelanggan mayoritas responden sebayak 62 mengganggap sangat penting. 

dimensi Responsiveness, dari 91 responden yang diteliti pada atribut Kecepatan dan 

ketanggapan karyawan dalam pelayanan administrasi mayoritas responden sebanyak 62 

responden mengganggap atribut itu sangat penting.  

 

Pada factor Kemudahan dalam pembayaran rekening di loket mayoritas 65 responden 

menganggap atribut itu sangat penting. Pada atribut Kecepatan petugas lapangan 

dalam menyelesaikan keluhan mayoritas responden sebayak 56 mengganggap penting. 

Sedangkan untuk atribut Kecepatan petugas lapangan dalam melaksanakan pencatatan 

mayoritas responden sebanyak 50 menyatakan sangat penting.  

 

dimensi Assurance, dari 91 responden yang diteliti pada atribut Keramahan dan 

kesopanan petugas mayoritas responden sebanyak 68 responden mengganggap atribut 

itu penting. Pada factor Kejujuran karyawan dalam proses pembayaran mayoritas 77 

responden menganggap atribut itu penting. Pada Keterampilan karyawan mayoritas 

responden sebayak 59 mengganggap penting.  

 

Sedangkan untuk atribut Keterampilan petugas teknik mayoritas responden sebanyak 

67 menyatakan penting. dimensi Emphaty, dari 91 responden yang diteliti pada atribut 

Sikap petugas di loket pembayaran responden sebanyak 79 responden mengganggap 

atribut itu penting. Pada factor Kepekaan petugas penerima keluhan mayoritas 76 



responden menganggap atribut itu penting.  

 

Sedangkan untuk atribut Sikap petugas teknik terhadap pelanggan mayoritas 

responden sebanyak 55 menyatakan penting. dimensi Assurance, dari 91 responden 

yang diteliti pada atribut Kebersihan dan kerapian pakaian petugas mayoritas 

responden sebanyak 49 responden mengganggap atribut itu penting. Pada atribut 

Kebersihan kantor secara umum mayoritas 52 responden menganggap atribut itu 

penting.  

 

Pada Kenyamanan ruang tunggu kantor pelayanan mayoritas responden sebayak 44 

mengganggap cukup penting. Sedangkan untuk atribut Kemudahan untuk memperoleh 

buku petunjuk/leaflet mayoritas responden sebanyak 74 menyatakan sangat penting. 

dapat dilihat bahwa tanggapan responden terhadap atribut apakah anda terbantu 

dengan adanya PDAM mayoritas responden sebanyak 53 sangat puas.  

 

Pada atribut sikap PDAM dalam memenuhi keluhan mayoritas 63 responden 

menyatakan sangatpuas. Dan pada atribut penyelesaian masalahsebanyak 60 responden 

menyatakan sangat puas. Untuk atribut Adanya kartu komentar yang biasa di isi sebagai 

keluhan langganan sebanyak 64 orang responden.  

 

Sedangkan atribut Posisi/letak kantor pelayanan PDAM mayoritas responden sebanyak 

63 responden menyatakan sangat puas. Hasil table output regresi diperoleh nilai F 

sebesar 8,291. Karena nilai Flebih besar dari F tabel maka hubungan antara Kualitas 

Pelayanan dengan Kepuasan Pelangganterdapat pengaruh secara bersama-sama 

(simultan).  

 

Berdaarkan hasil table Anova diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1, X2, 

X3, X4, dan X5 secara simultas terhadap variable Y adalah sebesar 0,000 < 0.05 dan nilai 

Fhitung 8,291 > Ftabel 2,32, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis yang diterima 

yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, X3, X4, dan X5 secara simultan terhadap variable 

Y. SIMPULAN Setelah penulis melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di PDAM IKK Sengayam, Kotabaru.  

 

Dengan ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Kualitas pelayanan terhadap 

pelanggan sangat penting, tetapi ada nilai yang masih di bawah rata-rata, seperti 

kecepatan karyawan dalam menanggapi keluhan dari pelanggan, sikap pegawai PDAM 

dalam melayani pelanggan, jaminan tidak akan terjadi sesuatu yang berbahaya bagi 

pelanggan pada saat melakukan perbaikan.  

 

Kepuasan pelanggan yang diharapkan semakin baik, apalagi dengan adanya kotak 



saran, dan petugas PDAM IKK Sengayam menjalankan saran dari pelanggan kalau di 

anggap baik untuk perusahaan dan pelanggan itu sendiri. Adanya kerja sama dari pihak 

PDAM IKK Sengayam dengan pihak pelanggan atau masyarakat disekitar, dengan cara 

menjaga kebersihan lingkungan kantor pelayanan PDAM IKK Sengayam.  

 

Berdasarkan hasil perhitungan statistic Regresi diperoleh nilai 8,291 yang artinya 

hubungan antara pelayanan dengan kepuasan pelanggan berpengaruh secara 

signifikan. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan masukan bagi PDAM IKK Sengayam, sehingga dapat diambil 

manfaatnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang akan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen PDAM IKK Sengayam.  

 

Adapun beberapa saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut Dalam menghadapi 

keluhan konsumen sebaiknya lebih cepat ditanggapi, hal ini yang sangat diharapkan 

konsumen, karena cepatnya PDAM IKK Sengayam dalam menanggapi keluhan dapat 

membantu kelancaran konsumen Bagian pelayanan sebaiknya lebih mudah dihubungi, 

karena PDAM sangat dibutuhkan oleh konsumen, sehingga apabila mudah dihubungi 

dapat mempermudah masyarakat untuk menginformasikan mengenai adanya 

gangguan.  

 

Bersikap ramah dalam melayani pelanggan akan menambah rasa semangat dalam 

bekerja dan akan mempererat hubungan antara pihak PDAM IKK Sengayam dengan 

masyarakat. 
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