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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan 

Kabupaten Sarolangun”. Ditulis oleh MARIA ULFA Nim. H0A113060 di 

bimbing oleh Dahmiri, S.E.,M.M dan Sylvia Kartika.W.B. S.E., M.Si. 

Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis begaimana kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah 

terhadap pelanggan Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner adapun jumlah 

sampel dalam penelitian sebanyak 95 responden. Hasil dari penelitian ini adalah 

kualitas pelayanan yang diberikan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirta Sako Batuah Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun 

cukup setuju dan kualitas pelayanan ini berada pada rentang skala 249 – 325. 

Indikator yang tergolong kategori cukup setuju yaitu Tanggible, Reliability, dan 

Empaty kualitas pelayanan ini berada pada skala 249-325. Dan indikator yang 

kurang setuju yaitu Responsiveness dan Assurance kualitas pelayanan ini berada 

pada rentang skala 172 – 248. Saran dari penelitian ini agar Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) bisa meningkatkan pelanggannya di bidang Responsiveness, 

Assurance serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah ada. 

 

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pelanggan, Tangible, Reliability, 

Responsiveness, Assurance dan Emphaty. 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam Era globalisasi sekarang ini, mennuntut perusahaan untuk 

meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Perusahaan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat telah 

mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa  puas 

dengan apa yang telah mereka dapatkan dari perusahaan. Banyak cara yang dapat 

dilakukan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, 

salah satunya yaitu dengan memberikan kesan atau cerita yang baik dalam  hal 

produk maupun pelayanan kepada konsumen (Arianto,2013:1).  

 

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Tentang 

Pelayanan Publik sebagai landasan hukum bagi aparatur dan juga masyarakat dalam 

undang-undang tersebut dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

(Rauda,2015:2). 

Penyediaan air bersih untuk kelangsungan kehidupan merupakan 

kebutuhan primer manusia yang tidak bisa digantikan. Ketika kebutuhan tersebut 

tidak bisa dipenuhi, maka akan timbul matarantai permasalahan-permasalahan 

lainnya, seperti kesehatan, lingkungan, kesejahteraan dan sebagainya. Untuk itu 

diperlukan sebuah upaya yang sungguh-sungguh dari pihak yang terkait untuk 

ketersedian air bersih, baik secara kualitas, kuantitas maupun sisi pemerataan 

penyebarannya. 

Tabel 1.1 

Jumlah pelanggan PDAM Tirta Sako Batuah pada Desa Pulau Aro 

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. 

No 

Tahun  

Anggaran 

Jumlah Pelanggan 

(orang) 

Persentase kenaikan 

jumlah Pelanggan (%) 

1 2014 489 27,84 

2 2015 557 31,71 

3 2016 710 40,43 

Jumlah 1756 99,98 

 

 



 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka yang menjadi masalah utama 

dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana gambaran kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diberkan 

oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Sako Batuah pada pelanggan 

Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat pada perusahaan 

daerah air minum (PDAM) Tirta sako batuah pada pelanggan desa pulau 

aro kecamatan pelawan kabupaten sarolangun. 

b. Untuk menganalisis kualitas pelayanan  kepada masyarakat pada 

perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta sako batuah pada pelanggan 

desa pulau aro kecamatan pelawan kabupaten sarolangun. 

 

Manfaat penelitian 

Manfaat teoritis 

    Dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan manajemen kearsipan,memberikan sumbangan konseptual 

bagi penelitian lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis pada masa yang 

akan datang. 

 

Manfaat Praktis 

Bagi Instansi: hasil penelitian ini dapat digunakan bahan masukan positif yang 

bersangkutan,sebagai konstribusi untuk lebih memperhatikan kemampuan petugas 

kearsipan dalam menunjang pelaksanaan penanganan arsip. 

 

Bagi Penulis: penelitian ini dapat berguna sebagai sarana untuk berlatih 

mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan membandingkan 

teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik dilapangan sehingga 

diperoleh pengalaman praktis. 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Kualitas Pelayanan 

  Kualitas pelayanan (Service Quality) seperti yang dikatakan oleh 

Parasuraman, et, all (19989), dikutip oleh Lupiyoadi dapat didefenisikan yaitu 

Seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas pelayanan 

yang mereka terima/peroleh. 

 

Kerangka Pemikiran 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik serta berkualitas, Perusahaan 

PDAM Tirta Sako Batuah di Pulau Aro harus mengutamakan tangible (kemampuan fisik) 

yang berupa bentuk penampilan fisik, peralatan personal, media komunikasi yang 

digunakan dalam proses pelayanan terhadap pelanggan yang berada di desa pulau aro, 

agar pelanggan atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan dari perusahaan 

PDAM Tirta Sako Batuah di desa pulau aro merasa puas dari pelayanan yang diberikan. 

 

Kepuasan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

kualitas pelayanan, sedangkan kualitas pelayanan terdiri dari lima dimensi yaitu 

bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Bukti Fisik merupakan 

bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, maupun 

representasi fisik dari jasa. Keandalan merupakan konsistensi (performance) dan 

kemampuan untuk dipercaya. Daya Tanggap merupakan kemauan atau kesiapan 

para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. Jaminan 

merupakan pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya, yang 

dimiliki paras taff, bebas dari bahaya, resiko atau keragua-raguan. Empati 

merupakan meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitaif ini merupakan data yang diperoleh dari 

hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode 

pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, mengambar dan lain-lain. 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 

bentuk kuisioner untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan peneliti  

 

 

 

 

 



Jenis Dan Sumber data 

 

Jenis Data 

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang 

sasaran penelitian, berupa data-data yang dihimpun dari kuesioner. Data-data ini 

menjadi informasi utama dalam melakukan pembahasan hasil penelitian.  

2. Data skunder, yaitu data-data ataupun keterangan-keterangan lain yang 

bersumber dari dokumen Perusahaan terkait, melalui informen dari masyarakat 

yang memberikan keterangan dan bersifat sebagai informasi pendukung bagi 

pembahasan hasil penelitian. 

Sumber Data 

Sumber data dari peneliti ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data 

primer diperoleh dari kuisioner dan data sekunder diperoleh dari perusahaan 

daerah air minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kec. Pelawan Kabupaten 

Sarolangun. 

Metode Pengumpulan data 

Dalam metode pengumpulan data ini penulis membuat kuisioner. 

Kuisioner yaitu dengan memberikan suatu daftar pertanyaan kepada sejumlah 

responden, dimana mereka harus mengisi jawaban atas daftar pertanyaan tersebut 

dengan jujur, sungguh-sungguh dan benar. Kuisioner tersebut disebarkan kepada 

responden. Kuisioner yang digunakan bersifat tertutup yaitu pertanyaan yang 

dibuat sedemikian rupa : sangat puas, puas,cukup puas,kurang puas,tidak puas. 

skala likert. Cara pengukurannya adalah dengan menghadapkan responden pada 

beberapa pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban yang 

berupa kata-kata sebagai berikut: 

 

 

Populasi Dan Sampel 

 

Populasi 

Populasi menurut adalah kelompok dimana seseorang peneliti akan 

memperoleh hasil penelitian yang dapat disamaratakan (Sumanto, 2014:160). 

Populasi ialah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, 

tumbuhan, gejala, nilai atau peristiwa sebagai sumberdaya yang memiliki 

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Warsito, 1992: 49).  

Populasi  digunakan sebagai objek penelitian ini adalah masyarakat sebagai 

pelanggan dan penerima layanan PDAM tirta sako batuah desa pulau aro 

kec.pelawan,kab.sarolangun yang berjumlah 1.756 orang. 



 

Sampel 

 Sampel adalah bagian yang mewakili populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik-teknik tertentu. Pengertian menunjukkan bahwa semua ciri 

yang dimiliki oleh populasi terdapat atau cermin dalam sampel. 

Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis 

metode Random Sampling. Teknik sampling ini diberi nama demikian karena 

didalam pengambilan sampelnya, Peneliti Mencampur subjek –subjek dalam 

populasi dianggap sama. Adapun caranya adalah memberikan kuisioner kepada 

pelanggan PDAM Tirta Sako Batuah Pulau Aro, untuk menentukan beberapa 

sampel yang akan digunakan peneliti ini menggunakan teori slovin. 

Untuk mendapat berapa banyaknya sampel maka digunakan rumus yaitu: 

 
Dimana : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = persentase ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

     masih dapat ditolerir atau diinginkan, misal 10%. 

Populasi yang diambil untuk menentukan jumlah sampel dalam pnelitian ini 

adalah jumlah pelanggan PDAM Tirta Sako Batuah Pulau Aro, yaitu sebesar 

1.756 orang. Dengan jumlah populasi sebesar 1.756 orang tersebut, maka jumlah 

sampel yang akan diambil adalah: 

 

Metode Analisis Data  

Analisis Deskriptif 

Membuat gambaran secara sistimatis  dan faktual  mengenai faktor-faktor 

yang ada dilapangan  berdasarkan  teori-teori yang ada dalam  literatur yang 

berkaitan dengan  penelitian ini. 

 

Alat Analisis  

Alat analisis yang digunakan  dalam penelitian ini adalah distribusi frekuensi, 

dengan cara tabulasi langsung. Yaitu data langsung ditabulasikan  dari kuisioner 

kekerangka tabel  yang telah disiapkan, tanpa perantara lainnya (Singarimbun dan 

Effendi, 1995, halaman 248). Menghitung  frekuensi cukup dengan memberi 

tanda coret atau garis talyy. Setelah menghitung  frekuensi  akan didapatkan  

persentase untuk setiap kategori  dari sampel. Tujuan  dari analisis  ini adalah 

mengambarkan karakteristik sampel penelitian, karena setiap sampel biasanya 

diperoleh  dari populasi yang lebih luas,analisis ini juga dianggap menerangkan 

karakteristik populasi.    

 



Tabel 

         Operasional variabel 

 

Variabel/sub 

variabel 
Pengertian indikator Item/Atribut Skala 

Bukti Fisik 

(Tangible) 

 

merupakan bukti 

fisik dari jasa, 

bisa berupa 

fasilitas fisik, 

peralatan yang 

digunakan, 

maupun 

representasi fisik 

dari jasa 

Kecukupan 

dan tampilan 

fisik 

 

 

 

1.   Penampilan  

dalam 

perusahaan 

2.  Penampilan 

luar fasilitas 

fisik 

perusahaan 

3. Tampilan 

gedung 

bagus, bersih 

dan nyaman 

Ordinal 
 

Keandalan 

(Reliability) 

Kemampuan 

perusahaan untuk 

memberikan 

pelayanan sesuai 

yang dijanjikan 

secara akurat dan 

terpercaya 

Kemampuan 

melayani 

dengan tepat 

4.  Memberikan 

pelayanan 

sesuai janji 

5.  Mealakukan 

pelayanan 

pada 

pelanggan 

denagn baik 

6.  Memberikn 

informasi 

pelayanan 

pada 

pelanggan 

Ordinal 

Ketanggapan 

(Responsive

nes) 

Yaitu suatu 

kemauan untuk 

membantu dan 

memberikan 

pelayanan yang 

cepat (responsif) 

dan tepat kepada 

pelanggan, 

dengan 

penyampaian 

informasi yang 

jelas 

Kemauan 

membantu 

kantor 

PDAM pulau 

Aro 

7. Karyawan  

cepat tanggap 

terhadap jasa 

yang 

dibutuhkan 

pelanggan 

yang berupa 

air bersih 

8. pelayanan 

yang tepat 

pada 

pelanggan 

9. Respon 

karyawan 

terhadap 

kritikan 

pelanggan 

 

 

 

Ordinal 



Jaminan 
(Assurance) 

Yaitu 
pengetahuan, 
kesopansantunan
, dan kemampuan 
para pegawai 
perusahaan untuk 
menumbuhkan 
rasa percaya para 
pelanggan kepada 
perusahaan. 

Pengetahuan 
dan kesopan 
karyawan 
PDAM Pulau 
Aro 

10.  Karyawan    
memberitahu 
konsumen, 
apa 
pelayananan 
yang 
dibutuhkan 
konsumen 
dan akan 
dikerjakan 

11. Perilaku 
karyawan 
yang 
memberikan 
ketenangan 
bagi 
konsumen 
dalam 
pelayanan air 
bersih 

12. Perusahaan 
memberi 
jaminan 
kualitas air 
bersih 
terhadap 
pelanggan. 

 

Ordinal 

Empati 
(Empathy) 

Yaitu 
memberikan 
perhatian yang 
tullus yang 
bersifat individual 
atau pribadi yang 
diberikan kepada 
para pelanggan 

Kepedulian 
terhadap 
pelaanggan 
PDAM Pulau 
Aro 

13. Karyawan 
memberi 
kesempatan 
bertanya 
pada 
pelaggan 

14. karyawan 
memberi 
penuh saat 
berhubungan 
dengan 
pelanggan 

15.Memberikan 
pelayanan 
tanpa 
memandang 
status 

 
 

Ordianal 



16. Keramahan 
karyawan 
dalam 
melayanai 
pelanggan 

 

 

 

Tabel Rekapiltulasi dari Kualitas Pelayanan PDAM Pada Desa Pulau Aro 

 

No Dimensi Pernyataan 
Nilai 

Skor 
Rata Kategori 

 

 

 

 1 

 

 

 

Tangible 

    

1.Interior  eksterior ditata 

dengan rapi, ruangan bersih 

 

  299 

 

 

 

   312 

 

 

 

Cukup 

Setuju 

2. Tempat parkir PDAM 

aman dan luas  

 

 

  317 

3. Tampilan gedung bagus, 

bersih dan nyaman. 

 

  322 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Reabi 

lity 

1. Karyawan memberikan 

pelayanan sesuai janji 
 

 

  273 

 

 

 

 

    274 

 

 

 

 

Cukup 

Setuju 

2. Karyawan melakukan 

pelayanan dengan baik terhadap 

pelanggan. 

 

 

  306 

3. Karyawan memberikan 

informasi jelas pada pelanggan 
 

 

  245 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Resvonsi

veness 

1. Karyawan mampu 

memberikan pelayanan 

tepat waktu 

 

  199 

 

 

 

 

    223 

 

 

 

Tidak 

Setuju 
2. Karyawan melayani 

pelanggan secara cepat 

 

 

  197 

3. Karyawan merespon 

pelanggan ketika 

pelanggan mengkritik 

 

 

  279 

 

 

 

 

 

 

1. Karyawan memberitahu 

konsumen, apa pelayanan 

yang dibutuhkan 

 

  243 

 

 

    

 

  

 



 

4 
 

Assuran

ce 

konsumen dan akan 

dikerjakan 

  199 Tidak     

Setuju 

2. Perilaku karyawan yang 

memberikan ketenangan 

bagi konsumen dalam 

pelayanan air bersih 

 

 

  185 

3. Perusahaan memberi air 

bersih terhadap pelanggan 

 

 

  171 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Empaty 

 

 

 

 

 

1. Karyawan memahami 

yang dibutuhkan  

pelanggan 

 

  279 

 

 

 

 

 

 285,75 

   

 

 

 

 

   Cukup          

Setuju 

2. karyawan memberikan 

pelanggan kesempatan 

untuk bertanya (masalah 

yang dihadapi) 

  

   

  211 

3. Perusahaan melayani 

pelanggan tanpa 

memandang status 

 

   

  282 

4. Karyawan ramah dalam 

melayani pelanggan 

 

  371 

  1295,73 

 
 

    259,146 Cukup          

Setuju 

 

Dari tabel 5.10 di atas Dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Desa Pulau Aro: 

1. Secara umum Pernyataa Pelayanan Pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Sako Batuah Desa Pulau Aro dengan total skor 1295,73 dan 

rata rata 259,146 atau berada diantara nilai 249 – 325 dengan kategori 

cukup setuju.  

2. Yang memiliki skor tertinggi adalah pernyataan mengenai bukti fisik 

dengan rata-rata skor 312 atau berada diantara nilai 249 – 325  dengan 

kategori cukup setuju. Skor tertinggi kedua adalah pernyataan mengenai 

empati dengan rata-rata skor 285.75 atau berada diantara nilai 249 – 325 

dengan kategori cukup setuju. Skor tertinggi ketiga adalah pernyataan 

mengenai keandalan dengan rata-rata skor 274 atau berada diantara nilai 

249 – 325 dengan kategori cukup setuju.  

3. Yang memiliki skor terendah adalah pernyataan mengenai daya tanggap 

dengan rata-rata skor 225 atau berada diantara nilai 172 – 248  dengan 



kategori tidak setuju. skor terendah kedua adalah pernyataan mengenai 

jaminan dengan rata-rata skor 199 atau berada diantara nilai 172 – 248  

dengan kategori tidak setuju. 

Jadi, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa Pelanggan PDAM Desa 

Pulau Aro merasa cukup setuju dengan pelayanan yang diberikan oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Desa Pulau Aro 

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dimana bukti fisik yang 

menyatakan interior eksterior ditata dengan rapi, tempat parkir aman dan luas, 

dan tampilan gedung bagus, bersih dan nyaman. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelayanan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Desa Pulau Aro 

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun maka dapat disimpulkan: 

1. Secara umum pelanggan PDAM Desa Pulau Aro menyatakan cukup setuju 

dengan pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

Sako Batuah Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.  

2. Untuk indikator yang mempunyai nilai tertinggi yaitu item pernyataan 

mengenai bukti fisik yang  berada diantara nilai 249 – 325  dengan kategori 

cukup setuju.  

3. Untuk indikator nilai terendah yaitu pernyataan mengenai daya tanggap yang 

berada diantara nilai 172 – 248  dengan kategori tidak setuju. skor terendah 

kedua adalah pernyataan mengenai jaminan yang berada diantara nilai 172 – 

248  dengan kategori tidak setuju. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh maka saran 

yang dapat disampaikan yaitu: 

1. Dengan melihat jawaban dari hasil kuesioner dapat dilihat secara umum 

pelayanan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah 

Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dengan kategori 

cukup setuju. Untuk itu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus selalu 

meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik lagi agar dapat mewujudkan 

tujuan organisasi yang diinginkan. 

2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Desa Pulau Aro 

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun harus selalu menjaga dan 

merawat sarana dan prasarana yang telah ada.  



3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Desa Pulau Aro 

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun harus memberikan pelayanan 

cepat tepat serta pengetahuan, dan memberikan pelayanan bagi konsumen 

dalam penyaluran air bersih. 
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PERNYATAAN MENGENAI ARTIKEL ILMIAH 

Dengan ini saya menyatakan bahwa artikel dengan judul Analisis Kualitas 

Pelayanan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Desa 

Pulau Aro Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun adalah karya saya dengan 

arahan pembimbing dan dan belum di ajukan dalam bentuk apa pun terbitan 

manapun.Sumber informasi yang berasal dan dikutip dari karya manapun tidak di 

terbitkan dari penulis lain telah di sebutkan dalam teks di catumkan dalam Daftar 

pustaka bagian artikel ini. 
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