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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan makhluk 

hidup. Keberlangsungan makhluk hidup di bumi tergantung pada ketersediaan air. 

Air bersih merupakan komponen utama aktivitas manusia, baik untuk air minum, 

kebutuhan rumah tangga serta aktivitas pendukung kehidupan lainnya. Dapat 

disimpulkan bahwa untuk kepentingan manusia dan kepentingan komersil lainnya, 

ketersediaan air dari segi kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan.  

 Dalam rangka menjadikan air bersih sebagai pendorong kegiatan sosial 

dan bisnis, pemerintah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh 

air bersih, yaitu melalui pasokan air bersih yang disediakan salah satu Badan 

Usaha Milik Daerah yang bernama Perusahaan Daerah Air Minum atau yang lebih 

dikenal PDAM. PDAM adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang 

bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi 

pasokan air bersih. Peningkatan dalam bidang air bersih ini semakin terasa setelah 

manusia tidak hanya membutuhkan air bersih untuk keperluan hidup orang 

banyak, melainkan juga digunakan untuk keperluan industri. PDAM sebagai 

perusahaan jasa penyedia air bersih harus mampu memberi pelayanan yang 

berkualitas prima dan maksimal, karena pelayanan sangat diperlukan untuk 

memperoleh pelanggan baru. 
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 PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak yang terletak di Jalan Imam 

Bonjol merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan kebutuhan air 

bersih bagi masyarakat Kota Pontianak. Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak 

Barat dan Kota) yang terletak di Jalan Kom. Yos Sudarso merupakan cabang dari 

Kantor Pelayanan Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak yang khusus 

melayani Kecamatan Pontianak Barat dan Kota.  

 Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) telah berupaya 

memenuhi kebutuhan akan air bersih, namun dalam perjalanannya Kantor 

Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) mendapat keluhan dari 

pelanggan. Keluhan pelanggan tentang sulitnya untuk mendapatkan air bersih 

tampaknya masih menjadi kendala yang belum dapat diatasi oleh Kantor 

Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota). Dilain pihak permintaan 

masyarakat akan air bersih semakin meningkat. 

 Pelanggan Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) 

sampai saat ini cukup banyak meskipun belum dapat melayani permintaan 

masyarakat Kecamatan Pontianak Barat dan Kota secara keseluruhan. Biaya 

pemasangan sambungan baru pada Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat 

dan Kota) pada tahun 2016 dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini: 
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Tabel 1.1 
Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa 

Biaya Pemasangan Sambungan Baru 
Tahun 2016 

No. Golongan Tarif 
1. Sosial Rp 1.000.000 
2. Non Niaga Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 
3. Niaga Rp 2.250.000 
4. Industri Rp 2.000.000 
5. Khusus Rp 2.000.000 

 Sumber: Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota), 2016 

 Tabel 1.1 menunjukkan biaya pemasangan sambungan baru pada Kantor 

Pelayanan Wilayah II pada tahun 2016. Golongan sosial yang meliputi sosial 

umum, sosial khusus A dan sosial khusus B dengan tarif Rp 1.000.000. Golongan 

non niaga yang meliputi rumah tangga sederhana dengan tarif Rp 1.000.000. 

Rumah tangga semi permanen, rumah tangga permanen dan rumah tangga mewah 

dengan tarif Rp 1.500.000. Golongan niaga yang meliputi niaga kecil, niaga 

menengah dan niaga besar dengan tarif Rp 2.250.000. Golongan industri yang 

meliputi industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan tarif Rp 

2.000.000. Golongan khusus yang meliputi pelabuhan dan mobil tangki/alat 

pengangkutan lainnya dengan tarif Rp 2.000.000. 

 Perkembangan jumlah pelanggan Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak 

Barat dan Kota) menurut golongan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dilihat 

pada Tabel 1.2 berikut ini: 
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Tabel 1.2 
Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa 

Jumlah Pelanggan Menurut Golongan 
Tahun 2013-2015 

No. Golongan 
Jumlah Pelanggan (Orang) 

2013 2014 2015 
Aktif Pasif Jumlah Aktif Pasif Jumlah Aktif Pasif Jumlah 

1. Sosial 475 90 565 482 96 578 506 101 607 
2. Non Niaga 34.322 2.980 37.302 35.895 3.505 39.400 41.467 3.744 45.211 
3. Niaga 2.820 443 3.263 2.833 486 3.319 3.370 541 3.911 
4. Industri 35 5 40 34 5 39 35 4 39 
5. Khusus 2 1 3 2 1 3 2 1 3 
 Jumlah 37.654 3.519 41.173 39.246 4.093 43.339 45.380 4.391 46.711 

Sumber: Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota), 2016 

 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2014 terjadi 

peningkatan jumlah pelanggan di Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat 

dan Kota) sebanyak 5,3% jika dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan ini 

juga diikuti oleh adanya kenaikan jumlah pelanggan aktif, yaitu pelanggan yang 

memakai dan membayar rekening air bersih sesuai waktu yang ditentukan 

sebanyak 4,2%. Artinya, kesadaran pelanggan untuk membayar pemakaian air 

bersih meningkat. Namun, kondisi yang tidak menguntungkan adalah 

meningkatnya jumlah pelanggan pasif, yaitu pelanggan yang tidak menggunakan 

air bersih lagi sebanyak 16,3%. 

 Pada tahun 2015 jumlah pelanggan aktif Kantor Pelayanan Wilayah II 

(Pontianak Barat dan Kota) mengalami peningkatan sebanyak 7,8% jika 

dibandingkan dengan tahun 2014. Jumlah pelanggan pasif pada tahun 2015 juga 

mengalami peningkatan sebanyak 7,3% jika dibandingkan dengan tahun 2014. 
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 Data mengenai jumlah pemohon yang mendaftar sambungan baru Kantor 

Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) dari tahun 2013 sampai dengan 

2015 dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini: 

Tabel 1.3 
Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa 

Jumlah Pemohon yang Mendaftar Sambungan Baru 
Tahun 2013-2015 

 Sumber: Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota), 2016 

 Tabel 1.3 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2014 terjadi 

peningkatan jumlah pemohon yang mendaftar sambungan baru di Kantor 

Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) sebanyak 25,5% jika 

dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebanyak 

15,7%. 

 Data mengenai jumlah pemohon yang direalisasikan (terpasang) 

sambungan baru Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) dari 

tahun 2013 sampai dengan 2015 dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini: 

 

 

No. 

Wilayah II 
(Pontianak Barat dan 

Kota) 
Tahun 

Kelurahan 2013 2014 2015 
1. Mariana 27 32 27 
2. Tengah 54 22 40 
3. Darat Sekip 32 28 53 
4. Sei. Bangkong 641 524 552 
5. Sei. Jawi Luar 323 229 227 
6. Sei. Jawi Dalam 1.153 1.596 1.396 
7. Paal Lima 133 438 237 
8. Sui. Beliung 224 376 767 
9. Desa Paal IX 25 32 191 
 Jumlah 2.612 3.277 3.790 
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Tabel 1.4 
Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa 

Jumlah Pemohon yang Direalisasikan Sambungan Baru 
Tahun 2013-2015 

 Sumber: Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota), 2016 

 Tabel 1.4 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2014 terjadi 

peningkatan jumlah pemohon yang direalisasikan sambungan baru di Kantor 

Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) sebanyak 16,7% jika 

dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebanyak 

36%. 

 Prosedur pemasangan sambungan baru yaitu calon pelanggan bisa 

mendatangi kantor pelayanan dengan membawa semua persyaratan yang sudah 

disiapkan. Mengisi data pelanggan, kemudian diserahkan ke loket pendaftaran. 

Petugas memberikan formulir pendaftaran pasang baru kepada calon pelanggan. 

Petugas memberikan nomor pendaftaran setelah melakukan pemeriksaan isian 

formulir pendaftaran. Selanjutnya, berkas pendaftaran diproses oleh PDAM. 

Calon pelanggan mendapatkan bukti permohonan pasang baru dari petugas. 

Petugas akan melakukan survei ke lokasi pelanggan. Petugas membuat penetapan 

No. 

Wilayah II 
(Pontianak Barat dan 

Kota) 
Tahun 

Kelurahan 2013 2014 2015 
1. Mariana 26 28 29 
2. Tengah 47 24 27 
3. Darat Sekip 27 22 34 
4. Sei. Bangkong 531 409 467 
5. Sei. Jawi Luar 217 191 173 
6. Sei. Jawi Dalam 838 1,271 1,160 
7. Paal Lima 106 188 651 
8. Sui. Beliung 227 232 572 
9. Desa Paal IX 22 17 126 
 Jumlah 2.041 2.382 3.239 
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biaya pemasangan. PDAM mengirimkan rencana biaya pemasangan kepada calon 

pelanggan. Calon pelanggan menandatangani surat pernyataan dan kesanggupan 

yang telah disediakan. Calon pelanggan membayar biaya pasang baru ke Kantor 

Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) sebagaimana rencana biaya 

pemasangan yang diterimanya dari PDAM. Dalam waktu paling lambat tujuh hari 

kerja setelah persyaratan dan pendaftaran dilengkapi, petugas akan melakukan 

pemasangan sambungan pipa dan meter air di rumah pelanggan. 

 Keluhan terhadap Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan 

Kota) seperti terlambat terbitnya nomor sambungan baru PDAM yang seharusnya 

terbit setelah pemasangan pipa dan meter air dan terkadang sambungan yang baru 

terpasang airnya tidak mengalir. 

 Menurut Kotler (2002:486), “Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud 

(intangible), tidak mengakibatkan kepemilikan akan sesuatu, dikonsumsi dan 

diproduksi secara bersamaan dan memberikan nilai tambah seperti kenikmatan, 

hiburan, santai dan kesehatan bagi pihak yang membelinya”. Nasution (2001:45) 

mengatakan bahwa “Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana 

kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan dapat dipenuhi melalui produk yang 

dikonsumsi”. Menurut Kotler (2002:83), “Pelayanan merupakan perilaku 

produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi 

tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri”.  

 Beberapa penelitian menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan. Penelitian yang dilakukan oleh Bernadine (2005), yang 
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berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Studi Kasus Pada Rumah Makan Pondok Laras Di Kelapa Dua, Depok” 

menyatakan bahwa kualitas layanan rumah makan Pondok Laras berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hasan (2006), yang berjudul “Pengaruh Kualitas Jasa Bank Syariah Terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang” 

menyatakan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba menganalisis lebih dalam mengenai kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: “Analisis Kepuasan 

Pelanggan Terhadap Pelayanan Pemasangan Sambungan Baru Kantor Pelayanan 

Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa”. 

 

B. Permasalahan 

 Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang jadi 

permasalahan di dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Pelayanan Pemasangan Sambungan Baru Kantor Pelayanan Wilayah II 

(Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa?”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka 

untuk membuat penulis menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang 
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diinginkan, penulis telah membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu persepsi 

yang mendorong kepuasan pelanggan pada Kantor Pelayanan Wilayah II 

(Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa, yaitu dengan meliputi lima 

dimensi: 

1. Keandalan (reliability) 

2. Daya tanggap (responsiveness) 

3. Jaminan (assurance) 

4. Empati (emphaty) 

5. Berwujud (tangible) 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Pelayanan Pemasangan Sambungan Baru Kantor Pelayanan Wilayah II 

(Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan yang lebih 

mendalam sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 

didapat dibangku kuliah dengan praktek yang penulis amati selama 

melaksanakan penelitian kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pemasangan 

sambungan baru Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) 
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PDAM Tirta Khatulistiwa dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemasaran terutama 

dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memberikan 

pelayanan prima kepada pelanggan. 

3. Bagi Almamater 

Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

tambahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang memerlukan sumber data 

dalam melakukan penelitian berikutnya.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran merupakan inti sari dari teori yang telah 

dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah 

dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan 

masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan 

teoritis. 

Menurut Kotler (2002:83), “Pelayanan merupakan perilaku produsen 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya 

kepuasan pada konsumen itu sendiri”. 

 Menurut Kotler dan Keller (2008:139), “Kepuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 
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dipersepsikan atau kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan 

harapan-harapannya”. Jadi kepuasan pelangan merupakan fungsi dari pandangan 

terhadap kinerja produk dan harapan pembeli. Karena menyadari bahwa kepuasan 

yang tinggi mendorong kesetian pelanggan yang tinggi. 

 Dimensi kualitas jasa menurut Parasuraman, et al., dalam Tjiptono 

(2012:174-175) terdiri dari lima dimensi, yaitu (1) Keandalan (reliability), 

berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyampaikan layanan yang 

dijanjikan secara akurat sejak pertama kali. (2) Daya tanggap (responsiveness), 

berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu 

para pelanggan dan merespon permintaan mereka dengan segera. (3) Jaminan 

(assurance), berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan 

pelanggan (confidence). (4) Empati (emphaty), berarti bahwa perusahaan 

memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan 

pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan 

memiliki jam operasi yang nyaman. (5) Berwujud (tangible), berkenaan dengan 

penampilan fisik fasilitas layanan, peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia 

dan materi komunikasi perusahaan.  

 Dari penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 
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Respon Pelanggan 
	

Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kolerasional. 

Menurut Arikunto (2010:3), “Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. Menurut Sugiyono 

(2014:87), “Korelasi adalah penelitian yang berusaha menghubung-hubungkan 

antara satu unsur/elemen dengan unsur/elemen lain untuk menciptakan bentuk 

dan wujud baru yang berbeda dengan sebelumnya”. Fraenkel dan Wallen 

(2008:329) menyebutkan “Penelitian korelasi ke dalam penelitian deskripsi 

karena penelitian tersebut merupakan usaha menggambarkan kondisi yang 

sudah terjadi”. 

 

Dimensi kepuasan: 
1. Keandalan (reliability) 
2. Daya tanggap (responsiveness) 
3. Jaminan (assurance) 
4. Empati (emphaty) 
5. Berwujud (tangible) 

Harapan 
	

Persepsi 
	

Kepuasan Pelanggan 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Observasi 

Menurut Hariwijaya (2004:44), “Observasi ialah pengumpulan 

data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

fenomena yang diteliti”. Di sini penulis mengadakan pengamatan secara 

langsung kegiatan kerja dan pelayanan Kantor Pelayanan Wilayah II 

(Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa. 

2) Kuesioner 

Menurut Anwar (2009:168), “Angket atau kuesioner merupakan 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau 

opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau 

kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden”. Dalam hal 

ini penulis memberikan atau mengajukan daftar pertanyaan tertulis 

kepada pelanggan Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan 

Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang dikumpulkan adalah studi dokumentasi, yaitu 

pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang 

diperoleh dari data Kantor Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) 

PDAM Tirta Khatulistiwa, jurnal-jurnal dan buku-buku sebagai bahan teori. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data biaya pemasangan 

sambungan baru, jumlah pelanggan menurut golongan, jumlah pemohon 
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yang mendaftar sambungan baru dan jumlah pemohon yang direalisasikan 

sambungan baru, biaya pemakaian air dan komposisi pegawai. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2003:56), “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan”. Menurut Nazir (2003:325), “Populasi adalah 

kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah 

ditetapkan”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pemohon yang 

direalisasikan (terpasang) sambungan baru pada Kantor Pelayanan Wilayah 

II (Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa pada tahun 2015 

yang berjumlah 3.239 pelanggan. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:215), “Sampel adalah sebagian dari 

populasi”. Tujuan dari pangambilan sampel ini adalah untuk memperoleh 

keterangan mengenai objeknya hanya dengan mengamati sebagian dari 

populasi. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi. 

Teknik pembagian sampel menggunakan metode Proportionate 

Sampling. Menurut Arikunto (2010:134), “Teknik proportionate sampling 

adalah teknik pengambilan proporsi untuk memperoleh sampel yang 

representatif, pengambilan subjek dari setiap strata atau wilayah ditentukan 
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seimbang atau sebanding dalam masing-masing wilayah”. Besar sampel 

minimal yang digunakan mengacu pada pendapat Slovin (Umar, 2013:78) 

adalah: 

𝑛 =
𝑁

1+ 𝑁. (𝑒)! 

Di mana: 

n  = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi 

e  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Penggunaan e dalam 

penelitian ini adalah 10%. 

Diketahui: 

n = 3.239/{1+3.239(0,1)2} 

 = 3.239/{1+3.239(0,01)} 

 = 3.239/(1+32,39) 

  = 3.239/33,39 

n = 97,00 ≈ 100 

Jadi besarnya sampel minimal 97 orang. Dalam penelitian ini penulis 

menentukan sampel sebanyak 100 orang. Untuk lebih jelasnya, proporsi 

sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1.5: 
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Tabel 1.5 
Proporsi Sampel 

 
4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

a. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan 

dalam penelitian ini menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan Kantor 

Pelayanan Wilayah II (Pontianak Barat dan Kota) PDAM Tirta Khatulistiwa, 

yaitu: 

1. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

pemasangan sambungan baru sesuai dengan janji yang ditawarkan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. Atribut-atribut yang digunakan adalah 

prosedur pemasangan sambungan baru cepat, mudah dan tidak berbelit-

belit, persyaratan administrasi pemasangan sambungan baru yang mudah 

dan kemudahan dalam melaksanakan prosedur pemasangan sambungan 

baru. 

No. 

Wilayah II 
(Pontianak Barat 

dan Kota) 
Tahun 
2015 

 
Sampel 

 
Pembulatan 

Kelurahan   
1. Mariana 29 29/3.239x100=0,89 1 
2. Tengah 27 27/3.239 x100=0,83 1 
3. Darat Sekip 34 34/3.239 x100=1,04 1 
4. Sei. Bangkong 467 467/3.239 x100=14,41 14 
5. Sei. Jawi Luar 173 173/3.239 x100=5,34 5 
6. Sei. Jawi Dalam 1,160 1,160/3.239 x100=35,81 36 
7. Paal Lima 651 651/3.239 x100=20,09 20 
8. Sui. Beliung 572 572/3.239 x100=17,65 18 
9. Desa Paal IX 126 126/3.239 x100=3,89 4 
 Jumlah 3.239  100 
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2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan, respon atau kesigapan 

petugas Kantor Pelayanan Wilayah II dalam membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Atribut-atribut yang 

digunakan adalah kecepatan petugas dalam melayani pendaftaran 

pemasangan baru, kesediaan petugas dalam menanggapi setiap 

pertanyaan pelanggan pemasangan baru, tindakan cepat petugas saat 

pelanggan membutuhkan informasi dan bantuan tentang pemasangan 

sambungan baru dan ketepatan waktu petugas melakukan pemasangan 

sambungan baru, yaitu pemasangan pipa dan meter air ke rumah 

pelanggan. 

3. Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan 

sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki para petugas Kantor Pelayanan 

Wilayah II bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Atribut-atribut 

yang digunakan adalah pengetahuan petugas mengenai setiap alur 

pemasangan sambungan baru, sikap sopan petugas dalam memberikan 

pelayanan saat melakukan pemasangan sambungan baru dan kemampuan 

petugas dalam memberikan penjelasan atau berkomunikasi dengan baik 

kepada pelanggan baru. Kejujuran petugas dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan baru. 

4. Empati (emphaty), yaitu perhatian secara individual yang diberikan oleh 

pihak Kantor Pelayanan Wilayah II kepada pelanggan dalam memberikan 

pelayanan. Atribut-atribut yang digunakan adalah keadilan dalam 

melayani pelanggan pada saat melakukan pendaftaran pemasangan baru, 
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kesediaan petugas untuk membantu pelanggan yang merasa kebingungan 

saat melakukan pendaftaran pemasangan baru dan kesopanan dan 

keramahan petugas kepada pelanggan pada saat melakukan pendaftaran 

pemasangan baru. 

5. Berwujud (tangible), yaitu penampilan fisik, gedung, perlengkapan, 

penampilan pegawai dan kelengkapan sarana pendukung dalam 

pelayanan Kantor Pelayanan Wilayah II. Atribut-atribut yang digunakan 

adalah ketersediaan peralatan dan komputer dalam memberikan 

pelayanan, lokasi perusahaan yang mudah dijangkau pelanggan, 

ketersedian kursi sebagai tempat menunggu antrian, kebersihan dan 

kerapian ruang pelayanan, penampilan petugas yang bersih dan rapi dan 

tempat parkir kendaraan yang luas dan aman. 

b. Operasional Variabel Penelitian 

Operasional variabel penelitian dapat dilihat dalam Tabel 1.6 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.6 
Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi 
Operasional Indikator Item/Kuesioner 

Kepuasan Kepuasan adalah 
perasaan senang atau 
kecewa seseorang 
yang timbul karena 
membandingkan 
kinerja yang 
dipersepsikan atau 
kesannya terhadap 
kinerja (atau hasil) 
suatu produk dan 
harapan-harapannya 
terhadap pelayanan 
yang diberikan 

Keandalan 
(reliability) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

• Prosedur pemasangan 
sambungan baru cepat, 
mudah dan tidak berbelit-
belit. 

• Persyaratan administrasi 
pemasangan sambungan 
baru yang mudah. 

• Kemudahan dalam 
melaksanakan prosedur 
pemasangan sambungan 
baru. 



19 
 

	
	

Tabel 1.6 
(Lanjutan) 

 Kantor Pelayanan 
Wilayah II 
(Pontianak Barat dan 
Kota) terhadap 
pelanggan. 

Daya tanggap 
(responsiveness) 

• Kecepatan petugas dalam 
melayani pendaftaran 
pemasangan baru. 

• Kesediaan petugas dalam 
menanggapi setiap 
pertanyaan pelanggan 
pemasangan baru. 

• Tindakan cepat petugas 
saat pelanggan 
membutuhkan informasi 
dan bantuan tentang 
pemasangan sambungan 
baru. 

• Ketepatan waktu petugas 
melakukan pemasangan 
sambungan baru, yaitu 
pemasangan pipa dan 
meter air ke rumah 
pelanggan. 

  Jaminan 
(assurance) 

• Pengetahuan petugas 
mengenai setiap alur 
pemasangan sambungan 
baru. 

• Sikap sopan petugas 
dalam memberikan 
pelayanan saat melakukan 
pemasangan sambungan 
baru. 

• Kemampuan petugas 
dalam memberikan 
penjelasan atau 
berkomunikasi dengan 
baik kepada pelanggan 
baru. 

• Kejujuran petugas dalam 
memberikan pelayanan 
kepada pelanggan baru. 

Empati 
(emphaty) 

• Keadilan dalam melayani 
pelanggan pada saat 
melakukan pendaftaran 
pemasangan baru. 

• Kesediaan petugas untuk 
membantu pelanggan 
yang merasa 
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Tabel 1.6 
(Lanjutan) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

kebingungan saat 
melakukan pendaftaran 
pemasangan baru. 

• Kesopanan dan 
keramahan petugas 
kepada pelanggan pada 
saat melakukan 
pendaftaran pemasangan 
baru. 

Berwujud 
(tangible) 

• Ketersediaan peralatan 
dan komputer dalam 
memberikan pelayanan. 

• Lokasi perusahaan yang 
mudah dijangkau 
pelanggan. 

• Ketersedian kursi sebagai 
tempat menunggu antrian. 

• Kebersihan dan kerapian 
ruang pelayanan. 

• Penampilan petugas yang 
bersih dan rapi. 

• Tempat parkir kendaraan 
yang luas dan aman. 

 
5. Skala Pengukuran 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. 

Skala Likert adalah untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap 

pernyataan atau pertanyaan yang diajukan. Dengan melihat jawaban dari 

responden melalui kuesioner yang disebarkan, kemudian dikelompokkan 

menurut jenisnya masing-masing. 

Skala Likert mengukur tingkat persetujuan responden terhadap 

serangkaian pernyataan yang mengukur suatu objek. Skala ini diberi bobot 

secara kuantitatif yang berguna untuk dipakai dalam perhitungan, yaitu: 
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Tabel 1.7 
Skor Pernyataan Responden 

No. 
Skala Pengukuran 

Harapan Skor Persepsi Skor 
1. Sangat Penting (SP) 5 Sangat Baik (SB) 5 
2. Penting (P) 4 Baik (B) 4 
3. Cukup Penting (CP) 3 Cukup Baik (CB) 3 
4. Kurang Penting (KP) 2 Kurang Baik (KB) 2 
5. Tidak Penting (TP) 1 Tidak Baik (TB) 1 

 
6. Analisis Data 

Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif 

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang banyak dituntut 

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut serta penampilan dari hasilnya. 

a. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014:363), “Uji validitas adalah derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang 

dilaporkan oleh peneliti”. ”Dikatakan valid apabila nilai korelasi di atas 

0,256 (1%)” (Sugiyono, 2009:101). Untuk mengukur kevalidan 

kuesioner peneliti menggunakan program software SPSS Statistics 17.0 

for Windows. 

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah dengan cara mengkorelasikan skor tiap pertanyaan 
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atau pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya menggunakan 

rumus korelasi product moment yang menurut Umar (2005:190) adalah: 

r =
n ∑𝑋𝑌 − ∑𝑋 (∑𝑌)

√[n∑X! − ∑X! − [n∑Y! − (∑Y)²]
 

Dimana : 

X = Skor pernyataan 

Y = Skor total 

2. Uji Reliabilitas 

Arikunto (2006:154) menyatakan “Reliabilitas menunjuk pada 

suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik”. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien 

cronbach’s alpha. Menurut Ghozali (2006:133), “Instrumen dikatakan 

reliabel jika memiliki koefisien cronbach’s alpha sama dengan 0,60 atau 

lebih”. 

b. Analisis Diagram Kartesius 

Menurut Supranto (2011:241), “Diagram kartesius adalah suatu 

bangunan yang terdiri atas empat bagian yang dibatasi oleh dua garis yang 

terpotong tegak lurus pada titik X dan Y”. Titik X merupakan rata-rata dari 

jumlah rata-rata nilai kepuasan, sedangkan Y merupakan rata-rata dari 

jumlah rata-rata nilai harapan/kepentingan. Penyederhanaan rumus untuk 

setiap faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan disederhanakan 
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dengan rumus rata-rata nilai kepuasan konsumen menurut Supranto 

(2011:241) berikut:  

𝑦 =
𝛴𝑦𝑖
𝑛  

 
𝑥 =

𝛴𝑥𝑖
𝑛  

Di mana: 

𝑦  = Skor rata-rata nilai atribut tingkat harapan/kepentingan 

𝑥  = Skor rata-rata nilai atribut tingkat kinerja/kepuasan 

𝑦𝑖 = Jumlah nilai atribut tingkat harapan/kepentingan 

𝑥𝑖  = Jumlah nilai atribut tingkat kinerja/kepuasan 

n  = Jumlah responden 

Selanjutnya perhitungan tingkat kepuasan tersebut dimasukkan ke 

dalam diagram kartesius yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut: 

Gambar 1.2 
Diagram Kartesius 

Y= Kepentingan 
Sangat Penting dan tidak puas 

Prioritas Utama 
A 

Sangat penting dan sangat puas 
Pertahankan Prestasi 

B 
 

Kurang penting dan kurang puas 
Prioritas Rendah 

C 

Kurang penting dan sangat puas 
Berlebihan 

D 
 

X = Kepuasan 
Sumber: Supranto (2011:241) 
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Keterangan: 

Kuadran A: Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, termasuk unsur-unsur 

jasa yang dianggap sangat penting, namun manajemen belum 

melaksanakan sesuai keinginan pelanggan sehingga 

mengecewakan/tidak puas. 

Kuadran B: Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil 

dilaksanakan perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan. 

Unsur ini dianggap sangat penting dan sangat memuaskan. 

Kuadran C:  Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting 

pengaruhnya bagi pelanggan. Pelaksanaan oleh perusahaan 

biasa-biasa saja karena dianggap kurang penting dan kurang 

memuaskan. 

Kuadran D: Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang 

penting, tetapi pelaksanaannya berlebihan. Faktor ini 

dianggap kurang penting, tetapi sangat memuaskan. 

 


