
10 
 

 
 

 

BAB II  
KAJIAN LITERATUR DAN METODE ANALISIS KINERJA PELAYANAN 

INSTALASI PENGOLAHAN AIR SEMANGGI 
 

 

 

2.1  Air Bersih  

Air bersih atau air minum adalah air yang memenuhi baku mutu air minum yang 

berlaku dan merupakan air yang telah diolah sehingga kualitasnya memenuhi standar air 

bersih yang berlaku. Menurut Kepmenkes RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 air bersih 

adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang 

memenuhi syarat kesehatan dan juga dapat diminum langsung.  

2.1.1 Kualitas Air Bersih  

Kualitas air yang disyaratkan untuk air bersih harus berdasarkan syarat fisik, kimia 

dan bakteriologi sesuai standar atau baku mutu yang berlaku (Permenkes RI No. 

416/Menkes/PER/IX/1990). Syarat air bersih secara fisik dapat diamati langsung yang 

meliputi tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau (Sugiarto, 2006). Adapun syarat 

kesehatan air bersih sebagai berikut: 

1. Persyaratan Fisik air bersih yang terdiri dari kondisi fisik air seperti kekeruhan, 

warna, rasa dan bau, suhu dan Total Dissolved Solids (TDS); 

2. Persyaratan Biologis yaitu air bersih yang tidak mengandung mikroorganisme yang 

nantinya menjadi infiltran tubuh manusia; 

3. Persyaratan Kimia, bahwa air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia 

dalam jumlah yang melampaui batas. Persyaratan kimia diantaranya meliputi Ph 

(tingkat keasaman), besi dan mangan; 

4. Persyaratan Radioaktif sering dimasukkan sebagai bagian dari persyaratan fisik, 

namun sering dipisahkan karena jenis pemeriksaannya berbeda, dan pada wilayah 

tertentu menjadi serius kerena disekitar reaktor nuklir. 

Berikut ini adalah persyaratan mengenai kualitas air minum (Permenkes RI No. 

492/Menkes/PER/IV/2010) yang proses pengelolahannya harus memenuhi syarat 

kesehatan dan kualitas air minum yang sudah ditetapkan. Air minum yang aman bagi 

kesehatan apabila sudah memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan 

radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Terdapat 26 

jenis parameter wajib dan 73 parameter tambahan yang diperlukan dalam pengujian 

kualitas air minum. 
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Berikut ini adalah 26 parameter wajib yang diperlukan dalam uji kualitas air minum: 

TABEL II. 1  

PARAMETER WAJIB UJI KUALITAS AIR MINUM 

No Jenis Parameter Satuan 
Kadar maksimum yang 

diperbolehkan 

1 Parameter yang berhubungan 
langsung kesehatan 

  

 a. Parameter Mikrobiologi 
- E. Coli 
- Total Bakteri Kaliform 

Jumlah per 100 
ml sampel 

0 

 b. Kimia an-organik   

 - Arsen mg/l 0,1 

 - Flourida mg/l 1,5 

 - Total Kromium mg/l 0,05 

 - Kadmium  mg/l 0,003 

 - Nitrit, (Sebagai NO;) mg/l 3 

 - Nitrat, (Sebagai NO;) mg/l 50 

 - Slanida mg/l 0,07 

 - Selenium mg/l 0,01 

2 Parameter yang tidak langsung 
berhubungan dengan kesehatan 

  

 a. Parameter Fisik   

 - Bau  Tidak Berbau 

 - Warna TCU 15 

 - Total zat padat terlarut 
(TDS) 

mg/l 500 

 - Kekeruhan  NTU 5 

 - Rasa  Tidak Berasa 

 - Suhu C  

 b. Parameter Kimiawi   

 - Alumunium mg/l 0,2 

 - Besi mg/l 0,3 

 - Kesadahan mg/l 500 

 - Khlorida mg/l 250 

 - Mangan mg/l 0,4 

 - Ph mg/l 6,5-8,5 

 - Seng mg/l 3 

 - Sulfat mg/l 250 

 - Tembaga mg/l 2 

 - Amonia mg/l 1,5 

Sumber: Permenkes RI No. 492/Menkes/PER/IV/2010 

TABEL II. 2  

PARAMETER TAMBAHAN UJI KUALITAS AIR MINUM 

Jenis Parameter Satuan 
Kadar Maksimum yang 

diperbolehkan 

Kimiawi   

Bahan anorganik   

Air raksa mg/l 0,001 

Antimon mg/l 0,02 

Barium mg/l 0,07 

Boron mg/l 0,5 

Molybdenum mg/l 0,07 
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Jenis Parameter Satuan 
Kadar Maksimum yang 

diperbolehkan 

Nikel mg/l 0,07 

Sodium mg/l 200 

Timbal mg/l 0,01 

Uranium mg/l 0,15 

Bahan organik   

Zat organik (KmnO4) mg/l 10 

Deterjen mg/l 0,05 

Chlorinated alkanes   

Carbon tetrachloride mg/l 0.004 

Dichloromethane mg/l 0,02 

1,2-Dichloroethane mg/l 0,05 

Chloritaned ethenes   

1,2-Dichloroethane mg/l 0,05 

Trichloroetene mg/l 0,02 

Tetraclhoroethene mg/l 0,04 

Aromatic Hidrocarbons   

Benzen mg/l 0,01 

Toluene mg/l 0,7 

Xylenes mg/l 0,5 

Etilbenzene mg/l 0,3 

Styrene mg/l 0,02 

Clorinatedbenzenes  1 

1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) mg/l 0,3 

1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB) mg/l  

Lain-lain   

Di (2-etilheksilpiphthalate) mg/l 0,008 

Acrylamide mg/l 0,0005 

Epichloroyiden mg/l  

Heksachlorobutadiene mg/l 0,0004 

Etilenediaminetetrasetic asit (EDTA) mg/l 0,0006 

Nitriclotriaseticasit (MTA) mg/l 0,6 

Pestisida   0,2 

Alachlor mg/l 0,02 

Aldhicarb mg/l 0,01 

Aldrin dan dealdrin mg/l  

Atrazine mg/l 0,00003 

Carbofuran mg/l 0,002 

Chlordane mg/l 0,007 

Chlorotoluron mg/l 0,0002 

DDT mg/l 0,03 

1,2-Dibromo-3-3chloro propane 
(DBCB) 

mg/l 0,001 

2,4-dichloropenosiasetik asit (2,4-D) mg/l 0,001 

1,2 Dichloropropane mg/l 0,03 

Isoproturon mg/l 0,04 

Lindane mg/l 0,009 

MCPA mg/l 0,002 

Metosichlore mg/l 0,002 

Metolaclore mg/l 0,02 

Molinate mg/l 0,01 

Pendimetalin mg/l 0,006 

Pentachloropenol (PCP) mg/l 0,02 

Permetrin mg/l 0,009 

Zimazene mg/l 0,3 
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Jenis Parameter Satuan 
Kadar Maksimum yang 

diperbolehkan 

Triluralin mg/l 0,002 

Chloropenoksi herdicides selain 2,,4-D 
dan MPCA 

 0,02 

2,4-DB mg/l 0,09 

Dichloroprop mg/l  

Fenolphrop mg/l  

Mekoprop mg/l 0,10 

2,4,5 trichloropenosiasetic asit mg/l 0,09 

Desinfektan dan hasil sampingannya  0,01 

Chlorin mg/l 0,09 

Hasil sampingan   

Bromate mg/l  

Chromate mg/l 0,01 

Chlorate mg/l  

Chlorite mg/l 0,7 

Chiorophenols  0,7 

2,4,6 trichloropenol (2,4,6 TCP) mg/l 0,2 

Promoform  mg/l 0,1 

Dibromochlorometane (DBCM) mg/l 0,1 

Bromodichlorometane (BDCM) mg/l 0,06 

Chloroform  mg/l 0,3 

Sumber: Permenkes RI No. 492/Menkes/PER/IV/2010 

2.1.2 Penyediaan Air Bersih  

Berdasarkan Petunjuk Teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem 

Penyediaan Air Minum Perkotaan Tahun 1998, sistem penyediaan air bersih adalah 

suatu supply air bersih yang meliputi sistem pengambilan air baku, transmisi air baku, 

proses pengolahan air baku dan reservoir serta sistem distribusi yang dapat 

dioperasikan untuk mendapatkan tekanan yang cukup disetiap waktu dan disemua 

bagian. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan yang dikelola oleh 

pemerintah daerah yang dalam pengoperasiannya perlu mengutamakan pemenuhan 

kepuasan masyarakat melalui penyediaan air bersih (Razikin, 2010). Sumber air baku 

yang digunakan dalam penyediaan air bersih menurut Robert dan Roestam, (2005) dan 

Nace, (1976) (Purwadi, 2008) adalah sebagai berikut: 

1. Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Air permukaan 

ini terdiri dari air danau, air sungai, air laut dan hasil pengolahan air buangan; 

2. Air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air; 

3. Air angkasa berasal dari air hujan yang dapat diperoleh dengan ditampung pada 

wadah atau melalui aliran dari atap bangunan. 

Kuantitas air baku akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi air bersih yang 

dihasilkan oleh IPA yang akan didistribusikan, sedangkan kualitas air baku dapat diolah 

di Instalasi Pengolahan Air yang dapat menghasilkan air bersih yang layak untuk 

dikonsumsi sebelum didistribusikan.  
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Menurut S.M. Noerbambang dan T. Morimura (Purwadi, 2008) bahwa dalam 

pelayanan air bersih dikenal dengan 3 sistem penyediaan air bersih yaitu sebagai 

berikut: 

1. Sistem pengolahan air bersih 

Sistem ini disebut dengan instalasi pengolahan air (IPA) merupakan instalasi 

pengolahan dari air baku menjadi air yang siap untuk diberikan pada pihak 

konsumen (air bersih). 

2. Sistem jaringan transmisi 

Merupakan sistem transportasi air ke sistem pengolahan atau sistem transportasi 

air dari sistem pengolahan air baku ke tempat penampungan (reservoir). Cara 

pengangkutannya yaitu dilakukan dengan cara gravitasi atau dengan pemompaan. 

3. Sistem jaringan distribusi 

Yaitu sistem penyaluran air bersih dari resevoir sampai ke daerah-daerah 

pelayanan.  

Sistem distribusi merupakan sistem yang paling penting dalam penyediaan air 

bersih, hal ini mengingat: 

a. Baik buruknya sistem pelayanan air bersih dinilai dari baik tidaknya sistem 

distribusi; 

b. Lebih dari 60% investasi sistem penyediaan air minum dipergunakan untuk sistem 

distribusi. Bahkan jika daerah pelayanannya cukup luas sampai mencapai 90%. 

2.1.3 Kinerja Pelayanan Air Bersih 

Menurut (Organizations & Pune, 2017) kinerja adalah suatu alat yang berfokus 

pada pengolahan individu dan lingkungan kerja menjadi individu atau tim yang dapat 

mencapai tujuan oraganisasi yang ditetapkan. Sedangkan menurut Gronroos (Sugiarto, 

2006) pelayanan adalah suatu kegiatan yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi 

akibat adanya interaksi antara konsumen dengan pelayanan air bersih (PDAM) untuk 

memecahkan suatu permasalahan konsumen/pelanggan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pelayanan tidak kasat mata dan 

melibatkan manusia atau peralatan yang disediakan perusahaan penyelenggara 

pelayanan. Menurut (Leonard, Valarie, & Parasuraman, 1991) bahwa membentuk model 

kualitas kerja yang menyoroti syarat-syarat utama untuk memberikan kualitas jasa yang 

diharapkan. Adapun model dibawah ini mengidentifikasi 5 kesenjangan (gap) yang 

mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa yaitu: 

1. Gap persepsi managemen. Terjadi apabila perbedaan antara harapan konsumen 

dengan persepsi managemen terhadap harapan pelanggan. Misalnya harapan 
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pelanggan air bersih adalah pelayanan yang baik meskipun tarifnya mahal, tetapi 

sebaliknya managemen mempunyai persepsi bahwa konsumen mengharapkan 

tarif yang murah meskipun pelayanannya hanya memenuhi persyaratan air bersih. 

2. Gap persepsi kualitas. Terjadi perbedaan antara manajemen dengan harapan 

pelanggan mengenai spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan. Misalnya 

harapan pelanggan kualitas air bersih memenuhi kualitas air minum, tetapi 

sebaliknya manajemen hanya menyediakan kualitas air yang memenuhi kualitas 

air baku.  

3. Gap penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan yang diberikan berbeda dengan 

kualitas pelayanan yang sudah dirumuskan. Misalnya pengaliran air bersih 

harusnya mengalir 24 jam terus menerus, tetapi hanya mengalir selama 8 jam 

setiap harinya. 

4. Gap komunikasi pasar. Terjadi perbedaan antara pelayanan yang diberikan 

dengan komunikasi eksternal terhadap konsumen. Misalnya perbaikan pipa yang 

rusak, tetapi kenyataannya tidak diperbaiki. 

5. Gap kualitas pelayanan. Terjadi pelayanan yang diharapkan oleh konsumen tidak 

sama dengan pelayanan yang dirasakan oleh konsumen. Misalnya konsumen 

mengharapkan sambungan air. 

 

      (Konsumen) 

 

 

 

 

    Gap 5 

                            

 

        

    (Manajemen)                                                                    

               Gap 3                         Gap 4 

                                       

              Gap 1 

 

     Gap 2 

                                         

                

Komunikasi  

Spesifikasi kualitas 

pelayanan 

Persepsi manajemen tentang 

keinginan konsumen 

Kebutuhan Pribadi Pengalaman yang lalu 

Pelayanan yang diharapkan 

Pelayanan yang dirasakan 

Pelayanan yang diberikan Komunikasi eksternal 
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Sumber: Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 2001 

Gambar 2. 1  

Model Kualitas Pelayanan 

 

Dimensi tersebut digunakan untuk mengembangkan pertanyaan untuk menggali 

data yang diperlukan ketika melakukan pengukuran kinerja pelayanan perusahaan. 

Dalam penelitian ini, lima dimensi tersebut dijadikan acuan untuk menentukan indikator-

indikator penilaian kinerja Instalasi Pengolahan Air Semanggi berdasarkan penilaian 

masyarakat. Sedangkan Menurut A. Parasuraman dan kawan-kawan mengemukakan 5 

dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja pelayanan (Leonard et al., 1991), 

meliputi : 

1. Reliability, the ability to perform the promised service dependably and accurately. 

Reliability (keandalan) yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

2. Tangibles, the appearance of physical facilities, equipment, personnel, and 

communication materials. Tangibles (bukti langsung) yang meliputi daya tarik 

fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan serta 

penampilan para karyawan 

3. Responsiveness, the willingness to help customers and provide prompt service.  

Responsiveness (daya tanggap), berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan 

para karyawan untuk membantu para pelanggan. Merespon permintaan mereka, 

serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dengan cepat. 

4. Assurance, the knowledge and courtesy of employees and their ability to convey 

turst and confidance. Assurance (jaminan) yakni perilaku karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan 

bisa menciptakan rasa yang aman bagi pelanggannya.  

5. Empathy, the caring, individualized attention provided to the customer. Empathy 

(empati) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

 

2.2 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang diperoleh pelanggan setelah 

melakukan pembelian secara berulang kemudian membandingkan harapan dengan 

kinerja yang diberikan perusahaan (Suyati, 2011). Ketika kinerja yang dirasakan sesuai 

dengan harapannya maka pelanggan akan merasa puas. Pengertian lain dari kepuasan 

pelanggan, menurut Kotler (Suyati, 2011) bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat 
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perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dibandingkan 

dengan harapannya. Adapun konsep kepuasan pelanggan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Purwadi, 2008) 

Gambar 2. 2  

Konsep Kepuasan Pelanggan 

Mengukur tingkat kepuasan pelanggan perlu adanya tolak ukur untuk mengetahui 

keseimbangan antara apa yang diharapkan dan apa yang dirasakan oleh pelanggan. 

Menurut Ranguti pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut (Purwadi, 2008): 

1. Pengukuran secara langsung melalui pertanyaan kepada pelanggan dengan 

ungkapan sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan sangat tidak puas. 

2. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan 

suatu atribut dan seberapa besar mereka rasakan. 

3. Responden diminta menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan 

dengan penawaran dari perusahaan dan diminta untuk menuliskan perbaikan-

perbaikan yang mereka sarankan. 

4. Responden diminta elemen atau atribut penawaran berdasarkan derajat setiap 

elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan pada masing-masing elemen. 

2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Menurut Lupioadi (Nur, 2013) terdapat lima komponen utama yang perlu 

diperhatikan kaitannya dengan kepuasan pelanggan sebagai berikut : 

a. Kualitas produk 

Kualitas produk menyangkut lima elemen yaitu performance, reliability, 

conformance, durability, consistency dan design. Pelanggan akan merasa puas 

apabila hasil evaluasi yang dilakukan mereka menunjukkan bahwa produk mereka 

Tujuan perusahaan  

Produk 

Nilai produk bagi pelanggan 

Tingkat kepuasan pelanggan 

Kebutuhan dan 

keinginan pelanggan 

Harapan pelanggan 

terhadap produk 
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berkualitas. Contohnya pelanggan merasa puas terhadap kualitas air bersih yang 

tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan bisa langsung diminum. 

b. Kualitas pelayanan 

Pelanggan akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan 

harapannya. Dimensi kualitas pelayanan menurut konsep A. Parasuraman meliputi 

reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangible.  

c. Emosional 

Kepuasan konsumen diperoleh pada saat menggunakan suatu produk yang 

berhubungan dengan gaya hidup. Pelanggan akan merasa bangga dan kagum 

ketika melihat produk yang bermerk dan memiliki kepuasan yang tinggi. 

d. Biaya  

Harga sangat penting karena dinilai mampu memberikan kepuasan yang relatif 

besar. Harga yang murah akan memberikan kepuasan bagi pelanggan yang sensitif 

terhadap harga karena mereka akan mendapatkan value of money yang tinggi.  

e. Kemudahan 

Komponen ini berhubungan dengan biaya untuk memperoleh produk atau jasa. 

Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman dan efisien dalam 

mendapatkan produk atau pelayanan. 

2.2.2 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran terhadap kepuasan pelanggan sangat penting dilakukan dalam suatu 

perusahaan. Karena dengan dilakukannya pengukuran dapat memberikan masukan 

atau umpan balik pada perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan dapat diukur melalui 

beberapa macam teknik dan metode. Berikut ini metode yang digunakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan menurut Kotler (Suyati, 2011) yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem keluhan dan saran 

Perusahaan berorientasi kepada pelanggan perlu memberikan kesempatan untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan. Media yang digunakan meliputi kotak 

saran yang diletakkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dan dilewati 

pelanggan dan media lainnya seperti kartu komentar dan telepon khusus. 

2. Survei Kepuasan Pelanggan 

Banyak penelitian yang menggunakan metode survei melalui wawancara, telepon, 

pos dan lainnya untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap kinerja. 

Pengukuran kepuasan pelanggan dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 
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a. Directly reported satisfaction yaitu pengukuran dilakukan secara langsung 

melalui pertanyaan kepada konsumen tentang pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan. 

b. Derived disasatisfaction yaitu pertanyaan yang menyangkut besarnya harapan 

pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang mereka rasakan. 

c. Problem analysis yaitu pelanggan dijadikan responden diminta untuk 

mengungkapkan mengenai masalah-masalah pokok yang terkait dengan 

penawaran dari perusahaan dan saran untuk melakukan perbaikan kinerja. 

d. Important performance analysis yaitu responden diminta untuk merangking 

berbagai atribut dari penawaran berdasarkan tingkat kepentingan atribut 

tersebut. Responden juga diminta merangking kinerja perusahaan dalam 

masing-masing atribut tersebut. 

3. Ghost shopping  

Metode ini dilakukan dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan 

sebagai pembeli pontensial produk perusahaan dan pesaing. Selanjutnya orang 

tersebut dapat menyampaikan temuannya mengenai kelebihan dan kelemahan 

produk tersebut. Selain itu juga menilai cara perusahaan dan pesaing menjawab 

pertanyaan dan keluhan dari pelanggan. 

4. Lost customer analysis  

Metode ini degan cara perusahaan menghubungkan pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang beralih ke pemasok lain. Perusahaan akan memeberikan 

informasi mengenai penyebab terjadinya hal tersebut untuk mengambil kebijakan 

selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam pengukuran kepuasan 

konsumen yaitu importance performance analysis (IPA) dan customer catisfaction index 

(CSI). 

a. Importance Performance Analysis (IPA) 

Analisis tingkat kepentingan dan kinerja (IPA) adalah suatu teknik yang digunakan 

untuk mengukur atribut-atribut atau dimensi-dimensi dari tingkat kepentingan 

dengan tingkat kinerja yang diharapkan konsumen. Analisis ini berguna bagi 

pengembangan program strategi pemasaran yang efektif. Metode ini menentukan 

apakah suatu atribut dianggap penting atau tidak oleh konsumen, dan apakah 

atribut tersebut memuaskan konsumen atau tidak, sehinggan akan didapatkan 

prioritas perbaikan peningkatan kepuasan pelanggan (Ormanovic & Ciric, 2017). 
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b. Customer Catisfaction Index (CSI) 

Metode CSI digunakan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan secara 

keseluruhan dengan menggunakan pendekatan yang mempertimbangakan tingkat 

kepentingan/harapan dan tingkat kinerja dari atribut-atribut kualitas jasa yang 

diukur.  Pengukuran menggunakan CSI diperlukan karena hasil dari pengukuran ini 

dapat digunakan untuk menentukan sasaran-sasaran di tahun mendatang. Indeks 

ini diperlukan karena proses pengukuran kepuasan pelanggan bersifat kontinyu 

(Gunawan & Iqbal, 2019) 

2.2.3 Strategi untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan 

komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber daya manusianya. Tujuan dari 

strategi kepuasan pelanggan adalah agar pelanggan tidak mudah pindah kepesaing 

yang lain. Berikut adalah strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan: 

a. Strategi Relationship Marketing 

Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 

berkelanjutan dan tidak berakhir setelah proses penjualan dan pembeli 

berkelanjutan dan tidak berakhir setelah proses penjualan selesai. Terjalin suatu 

kemitraan dengan pelanggan secara terus menerus. 

b. Strategi Superior Customer service  

Merupakan strategi dimana perusahaan berorientasi untuk menawarkan pelayanan 

yang lebih baik daripada pesaing. Perusahaan yang menggunakan strategi ini, akan 

memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang lebih baik. Meskipun 

pada akhirnya strategi ini membutuhkan SDM dan usaha yang gigih agar dapat 

tercipta suatu pelayanan superior.  

c. Strategi Unconditional Service Guarantee 

Intinya komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang akan 

menjadi kebijakan program penyempurna mutu produk atau jasa dan kinerja. 

Garansi atau jaminan dalam hal ini mutlak untuk meringankan resiko atau kerugian 

pelanggan, dalam hal yang tidak puas dengan suatu produk atau jasa yang telah 

dibayar oleh pelanggan. 

d. Strategi Penanganan Keluhan yang Efisien  

Penanganan keluhan untuk mengubah pelanggan yang tidak puas menjadi 

pelanggan yang puas.  
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e. Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan  

Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan 

kepada karyawan dalam melaksanakan tugasnya.  

 

2.3 Pengukuran Kinerja Air Bersih 

Instalasi Pengolahan Air (IPA) merupakan sistem penyediaan air bersih yang dikelola 

oleh PDAM. Sedangkan PDAM merupakan bagian dari perusahaan sektor publik yang 

melayani masyarakat dalam penyediaan air bersih. Selama ini Pemerintah Daerah 

melakukan penilaian kinerja PDAM setiap tahunnya. Penilaian kinerja yang dilakukan 

dengan berpedoman standar penilaian yang telah ditetapkan dalam peraturan yang 

berlaku. 

Penetapan standar, kriteria dan indikator kinerja perusahaan air minum diambil dari 

Keputusan Ketua BPPSPAM NO.02/2010 dalam Buku Kinerja PDAM 2017. Indikator dan 

kriteria di dalam buku tersebut digunakan untuk mengukur kinerja PDAM di seluruh 

Indonesia setiap tahun dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air 

Minum. Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja PDAM terdiri dari 4 aspek 

yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan aspek sumber daya manusia, yang 

penilaiannya sebanyak 18 indikator meliputi: 

1. Aspek Keuangan, dengan indikator penilaian meliputi return on equity (ROE), rasio 

operasi, rasio kas, evektifitas penagihan, dan solvabilitas. 

2. Aspek Pelayanan, dengan indikator penilaian meliputi cakupan pelayanan teknis, 

pertumbuhan pelanggan, tingkat penyelesaian pengaduan, kualitas air pelanggan, 

dan konsumsi air domestik. 

3. Aspek Operasional, dengan indikator penilaian meliputi faktor pemanfaatan produksi, 

air tak berekening, jam operasi layanan, tekanan air pada sambungan pelanggan, 

dan penggantian meter air. 

4. Aspek Sumber Daya Manusia, dengan indikator penilaian meliputi rasio pegawai, 

rasio diklat pegawai, dan rasio beban biaya diklat terhadap beban biaya pegawai. 

Keempat aspek tersebut menggambarkan kinerja pengelolaan PDAM secara 

keseluruhan, sedangkan aspek pelayanan dan aspek operasional merupakan gambaran 

kinerja pelayanan PDAM kepada pelanggan air bersih. Dalam Kepmendagri No. 47 Tahun 

1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dimaksudkan 

bahwa untuk mengetahui keberhasilan dalam mengelola PDAM baik secara kuantitas 

maupun kualitas.  
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2.3.1 Indikator Aspek Pelayanan 

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah kinerja aspek pelayanan, karena 

aspek pelayanan berkaitan langsung dengan pelanggan. Penilaian kinerja ini bertujuan 

untuk mengukur beberapa perspektif pelayanan yang menggambarkan tingkat 

kemampuan IPA Semanggi memenuhi kebutuhan pelanggan. Perspektif tersebut 

meliputi kualitas, kuantitas, kontinuitas, kepuasan pelanggan, kemampuan nyata 

pelayanan dan pertumbuhan pelanggan. Berdasarkan perspektif tersebut disimpulkan 

dalam Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM terdapat 5 indikator yang meliputi: 

1. Cakupan Pelayanan Teknis adalah untuk mengetahui seberapa besar presentase 

jumlah penduduk terlayani oleh PDAM dibandingkan dengan jumlah penduduk di 

wilayah pelayanan PDAM. 

 Jumlah penduduk terlayani yaitu jumlah sambungan dikali rata-rata jiwa per KK. 

Jumlah sambungan yang dimaksud jumlah sambungan yang aktif pada akhir 

periode penilaian.  

 Jumlah penduduk di wilayah pelayanan yaitu jumlah penduduk di wilayah 

pelayanan teknis.  

2. Pertumbuhan Pelanggan digunakan untuk mengetahui berapa persentase 

peningkatan jumlah pelanggan PDAM dalam satu periode, seberapa besar 

kemampuan PDAM dalam memasarkan produknya, dan seberapa besar dalam 

berinvestasi untuk mengembangkan pelayanan air minum.  

 Jumlah pelanggan periode ini adalah jumlah pelanggan total yang tercatat di 

dalam administrasi pelayanan pada akhir periode evaluasi.  

 Jumlah pelanggan periode lalu adalah jumlah pelanggan total yang tercatat di 

dalam administrasi pelayanan pada akhir periode lalu. 

 Jika cakupan layanan teknis > 80% maka indikator pertumbuhan pelanggan 

diberi nilai 5 dan tidak perlu catatan penggunaan sumber air alternatif. 

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan digunakan untuk menilai respon atau tanggapan 

PDAM terhadap pengaduan pelanggannya. 

 Jumlah pengaduan pelanggan yang tertangani adalah banyaknya pengaduan 

pelanggan yang tercatat dan telah diselesaikan masalahnya dalam satu periode 

evaluasi kinerja. 

 Jumlah pengaduan pelanggan adalah banyaknya pengaduan dari pelanggan 

yang tercatat dalam satu periode evaluasi. 

 Jika tidak ada catatan jumlah pengaduan maka diberi nilai 1. 
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4. Kualitas Air Pelanggan digunakan untuk mengetahui kualitas air yang didistribusikan 

PDAM kepada pelanggan telah memenuhi standar kualitas air minum yang 

ditetapkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/2010 Tentang Persyaratan Kualitas 

Air Minum.  

 Data hasil uji yang memenuhi syarat adalah banyaknya hasil uji kualitas 

(sampel) air di titik pelanggan yang telah memenuhi syarat air minum menurut 

Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air 

Minum.  

 Jumlah sampel yang diuji adalah banyaknya pengambilan sampel yang harus 

dilakukan menurut ketentuan Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010.   

5. Konsumsi Air Domestik digunakan untuk menggambarkan tingkat pemakaian air 

oleh pelanggan kategori domestik (rumah tangga). 

 Jumlah air terjual pelanggan domestik rata-rata per bulan adalah banyaknya air 

yang dikonsumsi oleh pelanggan domestik rata-rata per bulan. 

 Jumlah pelanggan domestik adalah banyaknya pelanggan domestik yang 

masih aktif. 

2.3.2 Indikator Aspek Operasional 

Penilaian aspek operasional digunakan untuk mengukur tingkat perspektif 

operasional yang meliputi efektifitas produksi dan distribusi, besarnya kehilangan air, 

kontinuitas pelayanan air kepada pelanggan, apresiasi terhadap alat ukur transaksi jual 

beli, produk yang dijual kepada pelanggan serta tekanan air rata-rata kepada 

pelanggan. Berdasarkan perspektif tersebut terdapat didalam Buku Petunjuk Teknis 

Penilaian Kinerja PDAM terdapat 5 indikator yang meliputi: 

1. Efisiensi Produksi (faktor pemanfaatan produksi) digunakan untuk mengukur 

efisiensi sistem produksi. 

 Realisasi produksi adalah volume air yang diproduksi oleh PDAM. 

 Kapasitas terpasang adalah kapasitas unit produksi PDAM yang terpasang 

sesuai dengan rencana (l/det). 

2. Air Tak Berekening yaitu selisih antara air yang masuk unit distribusi dengan air 

yang berekening dalam jangka waktu selama periode evaluasi. 

 Distribusi air adalah banyaknya air yang disalurkan kepada pelanggan melalui 

jaringan pipa distribusi selama periode evaluasi. 

 Air terjual adalah banyaknya air yang terpakai oleh pelanggan dan tercatat 

dalam ikhtisar rekening air (IRA) selama periode evaluasi. 
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3. Jam Operasi Layanan digunakan untuk mengukur efisiensi sistem secara 

keseluruhan dan kaitannya dengan kontinuitas pelayanan. 

 Waktu distribusi air ke pelanggan adalah pelayanan distribusi air yang dapat 

disediakan kepada pelanggan selama periode evaluasi. 

 Data jam operasi disesuaikan dengan data jam operasi pompa distribusi atau 

data yang tersedia dibagian distribusi.  

Jika pelayanannya berbeda maka dapat dihitung rata-rata dengan rumus: 

 

                                                                                               

                     
  

 

4. Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan digunakan untuk mengukur jumlah 

pelanggan yang dilayani sesuai dengan tekanan minimum yang ditentukan. 

 Jumlah pelanggan terlayani dengan tekanan minimal 0,7 bar adalah banyaknya 

pelanggan yang dapat memperoleh pelayanan tekanan air minimal 7 m dari 

kolam air pada jam puncak (07.00-08.00). 

 Jumlah pelanggan adalah banyaknya pelanggan yang aktif. 

5. Penggantian Meter Air Pelanggan digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian atau 

akurasi meter air pelanggan. 

Jumlah meter air pelanggan yang diganti adalah banyaknya meter air pelanggan 

yang diganti selama periode evaluasi. 

2.3.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Penilaian Pelanggan 

Penetapan indikator penilaian kinerja berdasarkan penilaian pelanggan mengacu 

pada indikator aspek operasional dan pelayanan dan dimensi menurut (Leonard et al., 

1991). Berdasarkan kedua aspek tersebut penulis merumuskan menjadi 4 variabel 

kinerja berdasarkan penilaian pelanggan terhadap layanan air bersih meliputi kualitas air 

pelanggan, jam operasi pelayanan, meter air dan tingkat penyelesaian pengaduan 

pelanggan. Berikut ini adalah alasan menggunakan 4 variabel untuk penilaian 

pelanggan terhadap kinerja IPA Semanggi. 

1. Kualitas air pelanggan dipilih sebagai variabel dari aspek penilaian pelanggan 

karena banyak keluhan yang dirasakan pelanggan terhadap kualitas air dari 

Instalasi Pengolahan Air Semanggi (Adhi, 2018). 

2. Jam operasi pelayanan ini dipilih sebagai indikator dikarenakan keluhan 

pelanggan terhadap pendistribusian air yang sering tidak mengalir (Adhi, 2018). 
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2.4 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan 

fenomena yang berkaitan dengan pelayanan Instalasi Pengolahan Air Semanggi di Kota 

Surakarta khususnya dari aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek penilaan 

pelanggan untuk menilai kepuasan pelanggan. Aspek-aspek tersebut nantinya digunakan 

untuk mengkaji kinerja pelayanan Instalasi Pengolahan Air Semanggi dalam pelayanan 

air bersih di Kota Surakarta. 

Penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis dengan menggunakan 

analisis statistik atau matematis. Penelitan ini berdasarkan pada pengujian suatu teori 

yang terdiri dari beberapa variabel, diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur 

statistik, untuk menentukan apakah teori tersebut benar. 

 

2.5  Kebutuhan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer yaitu data yang langsung didapat dari sumbernya, yang dilakukan dengan 

cara wawancara ke pihak terkait, observasi lapangan dan penyebaran kuesioner kepada 

responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi baik 

instansi pemerintahan maupun swasta, didapat dari data-data literatur. Untuk mengkaji 

kinerja pelayanan Instalasi Pengolahan Air Semanggi dari aspek operasional, pelayanan 

dan penilaian pelanggan dapat dilihat rincian kebutuhan data pada tabel.  
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TABEL II. 3  

KEBUTUHAN DATA KINERJA PELAYANAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR SEMANGGI 

Sasaran Variabel Indikator Kegunaan Data Jenis Data 
Sumber 

Data 
Cara Memperoleh 

Mengidentifikasi 
kondisi instalasi 
pengolahan air 
semanggi 
 

 Kondisi fisik 
dan non fisik 

 
 
 
 
 
 

 Kondisi eksisting 
IPA Semanggi 

- Letak Geografis 
- Kondisi Kemiringan dan 

Kelerengan Lahan 
- Kondisi Curah Hujan 
- Kondisi Jenis Tanah 
- Kondisi Demografi 
- Penggunaan Lahan 
 
- Kondisi sumber air 

baku 
- Sistem pengolahan air 

bersih  
- Daerah Pelayanan 
- Kondisi pelayanan  

air bersih 

Untuk mengetahui 
wilayah studi dan 
kondisi eksisting 
IPA Semanggi 

Sekunder Bapeda dan 
PDAM 

Survei sekunder 
instansi 

Menganalisis 
kinerja pelayanan 
instalasi 
pengolahan air 
semanggi 
berdasarkan 
aspek pelayanan 
 

 Cakupan 
pelayanan teknis 

 
 
 

 Tingkat 
penyelesaian 
pengaduan 

 
 
 

 Kualitas air 
pelanggan 

 

 Konsumsi air 

- Jumlah penduduk 
terlayani 

- Jumlah penduduk di 
wilayah pelayanan 

 
- Jumlah pengaduan 

pelanggan yang 
tertangani 

- Jumlah pengaduan 
pelanggan 

 
Permenkes Nomor 
492/Menkes/PER/2010 
 
- Jumlah air terjual 

Untuk 
menganaisis 
kinerja pelayanan 
dari  
aspek pelayanan 

Sekunder 
dan primer 

PDAM Survei Sekunder dan 
survei primer 
terhadap pihak yang 
mengetahui 
pelayanan air bersih 



 
 

27 
 

Sasaran Variabel Indikator Kegunaan Data Jenis Data 
Sumber 

Data 
Cara Memperoleh 

domestik - Jumlah pelanggan 
domestik 

 

Mengidentifikasi 
kinerja pelayanan 
Instalasi 
Pengolahan Air 
Semanggi 
berdasarkan 
aspek 
Operasional  
 
 
 
 

 Efisiensi produksi 
 
 
 

 Jam  
operasi layanan 

 
 
 

 Tekanan  
Air  
pada sambungan 
pelanggan 

 
 Penggantian 

meter  
air pelanggan 

 

- Volume  
air produksi 

- Kapasitas terpasang 
 
- Waktu distribusi air 
- Data jam operasi sesuai 

dengan data jam 
operasi distribusi 

 
- Jumlah pelanggan 

terlayani 
- Jumlah pelanggan 

 
 
- Jumlah meter air 

pelanggan yang diganti 
- Jumlah pelanggan 

 

Untuk 
menganaisis 
kinerja pelayanan 
dari  
aspek operasional  

Sekunder 
dan primer 

PDAM Survei Sekunder dan 
survei primer 
terhadap pihak yang 
mengetahui 
pelayanan air bersih  
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Sasaran Variabel Indikator Kegunaan Data Jenis Data 
Sumber 

Data 
Cara Memperoleh 

Menganalisis 
kinerja pelayanan 
instalasi 
pengolahan air 
semanggi 
berdasarkan 
penilaian 
pelanggan 
 

 Kualitas air 
pelanggan 
 
 

 Jam Operasi 
Pelayanan 

 
 
 
 

 Meter air 
 
 
 
 

 Tingkat 
penyelesaian 
pengaduan 
pelanggan 
 

- Kejernihan air 
- Rasa air 
- Bau air 
 
- Pelanggan 

mendapatkan aliran air 
24 jam atau tidak 

- Ketersediaan air pada 
jam aktifitas kehidupan 

 
- Pembacaan meter air 
- Peneraan dan 

penggantian meter air 
- Perbaikan kerusakan 

meter air 
 

- Kesiagaan/kecepatan 
penanganan 

- Keterampilan operator 
- Keahlian operator 

Untuk 
menganaisis 
kinerja pelayanan 
dari penilaian 
masyarakat 

Primer Pelanggan 
PDAM 

Observasi, kuesioner 
dan wawancara 

Sumber: Penulis, 2019
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2.6  Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

meliputi observasi, kuesioner, dan wawancara dengan pelanggan di Kawasan Selatan 

Kota Surakarta yang termasuk wilayah pelayanan Instalasi Pengolahan Air Semanggi dan 

pengelola Instalasi Pengolahan Air Semanggi. Sedangkan data sekunder meliputi literatur 

dan data dari instansi yang terkait seperti PDAM Kota Surakarta, Bappeda dan BPS. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: 

a. Observasi dengan melakukan pengamatan langsung seperti kondisi Instalasi 

Pengolahan Air Semanggi. 

b. Wawancara ini ditujukan kepada pelanggan air bersih di kecamatan yang termasuk 

daerah pelayanan IPA Semanggi untuk mengetahui kinerja pelayanan IPA 

Semanggi. Selain itu wawancara juga ditujukan kepada pengelola IPA Semanggi 

untuk mengetahui kondisi Instalasi Pengolahan Air Semanggi terbaru. 

c. Kuesioner diajukan kepada pelanggan yaitu pengumpulan data yang menggunakan 

daftar pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka. Tertutup artinya jawaban 

kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa jawaban alternatif 

yang telah disediakan, sedangkan pertanyaan terbuka untuk memperoleh 

penjelasan atau alasan dari pilihan jawaban. Namun kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini bersifat tertutup untuk lebih memudahkan responden dalam 

memberikan jawaban. 

2.6.1 Taknik Sampling 

Menurut Purwanto (Suyati, 2011), populasi adalah semua unit-unit yang menjadi 

target penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dalam melakukan penyebaran 

kuesioner terhadap masyarakat pengguna layanan air bersih IPA Semanggi, metode 

pemilihan yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah 

pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi sebelumnya. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh pelanggan pelayanan air bersih IPA Semanggi golongan 

rumah tangga (domestik). 

Selanjutnya pada penelitian ini untuk pemilihan responden pada lokasi survei yaitu 

dengan menggunakan metode random sampling yaitu semua pengguna layanan IPA 

Semanggi di setiap kecamatan yang akan disurvei memiliki kesempatan yang sama 

untuk dipilih menjadi calon responden. Dilakukan dengan siapa saja yang secara 
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kebetulan dapat ditemui dan tergolong pengguna layanan IPA Semanggi yang akan 

dipilih menjadi responden. 

Menurut Kartono (Sugiarto, 2006), pada prinsipnya tidak ada peraturan yang 

mutlak menentukan berapa persen sampel yang harus diambil dari suatu populasi. 

Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian tergantung pada teknik analisis 

yang akan digunakan. Berikut ini adalah rumus Slovin yang digunakan untuk 

menentukan besarnya sampel : 

 

n = 
  

      
 
 
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi/jumlah pelanggan 

e = maksimal eror (diambil 10%) 

Perhitungan jumlah sampel yang harus diambil untuk penelitian ini sebagai berikut: 

Nilai maksimal eror (e) diasumsikan 10% atau 0,1, jumlah populasi adalah jumlah 

pelanggan di kawasan selatan Kota Surakarta yaitu 12.866 pelanggan. Jadi jumlah 

sampel masyarakat yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak: 

n = 
  

      
 
 
 

n = 
       

              
 
  

 

n =  
      

       
 

n = 99,96 (dibulatkan 100 responden) 

Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampel proporsi wilayah, 

dengan mengambil presentase pelanggan masing-masing daerah pelayanan terhadap 

total (populasi).  

TABEL II. 4 

 JUMLAH RESPONDEN TIAP DAERAH PELAYANAN 

No. Daerah Pelayanan Jumlah Pelanggan Jumlah Responden 

1. Pasar Kliwon 8.945 70 

2. Serengan 3.921 30 

Sumber: Penulis, 2019 
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2.7  Pengujian Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian harus memenuhi persyaratan validitas dan reabilitas. 

Instrumen penelitian yang valid dan reabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang valid dan reabel (Sujarwadi, 2011). Berikut ini merupakan alat uji 

yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini: 

a. Uji Validitas 

Menurut (Sujarwadi, 2011), validitas berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengukuran kuesioner dikatakan 

memiliki validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 

Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa 

yang diukur. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas dibedakan 

menjadi validitas  faktor dan validitas item.  

- Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor 

(antara faktor yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan). Pengukuran ini 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total faktor. 

- Validitas item dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor 

total item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan 

terhadap item total (skor total). 

Teknik yang digunakan dalam uji validitas kuesioner penelitian ini adalah Bivariate 

Pearson (Korelasi Produk Momen Pearson). Analisis dilakukan dengan mengkorelasi 

masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari 

keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total 

menunjukkan bahwa item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam 

mengungkap apa yang ingin diungkap (Ayunita & Nurmala, 2018). Berikut ini adalah 

rumus Bivariate Pearson: 

 
   

          

√(           )              

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N = Jumlah skor butir soal  

 X = Jumlah skor butir soal 

 Y = Jumlah skor total skor 

  2 = Jumlah skor kuadrat  butir soal 

  2 = Jumlah skor total kuadrat  butir soal 
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Kemudian langkah yang dilakukan dengan melihat nilai r hitung dan cocokkan 

dengan r tabel product moment pada taraf signifikan 5%. Jika r hitung lebih besar dari r 

tabel 5% maka butir soal tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut (Ayunita & Nurmala, 2018) uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian reabilitas 

diantaranya yaitu metode tes ulang, formula flanagan, cronbach’s alpha, metode formula 

KR (Kuder-Richardson)-20, KR-21 dan metode anova hoyt. Namun pada penelitian ini 

akan menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Dikategorikan reliabel jika menunjukkan 

konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran sehingga 

terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Berikut ini adalah rumus Cronbach’s Alpha: 

 

    [
 

   
] [  

   
 

   
 
] 

Keterangan  

rtt =  Koefisien reabilitas instrumen (total tes) 

k = Banyaknya butir pertanyaan  

   
  = Jumlah varian butir 

   
  = Varian skor total 

Perhitungan uji reliabilitas skala diterima, jika hasil perhitungan memperoleh nilai Cronch 

Alpha lebih dari 0,6. 

 

2.8 Metode Analisis  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Metode ini diartikan sebagai usaha untuk mendeskripsikan berbagai fakta dan gejala yang 

ada yang kemudian tahap selanjutnya dapat dilakukan analisis dengan kriteria yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini analisis yang akan dilakukan: 

2.8.1 Analisis Kinerja Pelayanan Air Bersih dari Aspek Pelayanan  

Analisis ini dilakukan terhadap variabel kinerja aspek pelayanan dengan 

menggunakan kriteria yang telah ditetapkan yaitu cakupan pelayanan teknis, 

pertumbuhan pelanggan, tingkat penyelesaian pengaduan, kualitas air pelanggan dan 

konsumsi air domestik. Berikut ini variabel-variabel yang digunakan dalam kajian kinerja 
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pelayanan IPA Semanggi aspek pelayanan dapat dilihat pada tabel II.10 Kemudian 

dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai kinerja dengan rumus sebagai berikut: 

 

Nilai kinerja = ∑              -                 x bobot indikator) 

 

Setelah didapatkan nilai kinerja, dan langkah selanjutnya yaitu melihat kondisi 

aspek pelayanan sesuai dengan nilai kinerja yang didapat dan dikaitkan dengan analisis 

parsial kinerja PDAM berdasarkan aspek pelayanan sebagai berikut: 

TABEL II. 5  

ANALISIS PARSIAL KINERJA PDAM BERDASARKAN ASPEK PELAYANAN 

Indikator Kinerja Kondisi 

Cakupan pelayanan teknis Cakupan pelayanan rendah (<20%) 

Pertumbuhan pelanggan Pertumbuhan pelanggan rendah (<4%) 

Tingkat penyelesaian pengaduan Tingkat penyelesaian pengaduan rendah (<20%) 

Kualitas air pelanggan Kualitas air pelanggan rendah (<20%) 

Konsumsi air domestik Konsumsi air domestik rendah (15 m
3
/SR/bulan) 

Sumber: BPPSPAM No.002/KPTS/K-6/IV/2010, 2019 

 

2.8.2 Analisis Kinerja Pelayanan Air Bersih dari Aspek Operasional 

Analisis ini dilakukan terhadap variabel kinerja aspek operasional dengan 

menggunakan kriteria yang telah ditetapkan yaitu efisiensi produksi, air tak berekening, 

jam operasi layanan, tekanan air sambungan pada pelanggan dan penggantian meter 

air pelanggan. Berikut ini variabel-variabel yang digunakan dalam kajian kinerja 

pelayanan IPA Semanggi aspek operasional dapat dilihat pada tabel II.11 Kemudian 

dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai kinerja dengan rumus sebagai berikut: 

 

Nilai kinerja = ∑              -                 x bobot indikator) 

 

Setelah didapatkan nilai kinerja, langkah selanjutnya yaitu melihat kondisi aspek 

operasional sesuai dengan nilai kinerja yang didapat dan dikaitkan dengan analisis 

parsial kinerja PDAM berdasarkan aspek operasional sebagai berikut: 

TABEL II. 6  

ANALISIS PARSIAL KINERJA PDAM BERDASARKAN ASPEK OPERASIONAL 

Indikator Kinerja Kondisi 

Efisiensi produksi  Efisiensi produksi rendah (<60%) 
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Indikator Kinerja Kondisi 

Air tak berekening-ATR (NRW) Air tak berekening-ATR (NRW) tinggi (>40%) 

Jam operasi layanan Jam operasi layanan rendah (<12 jam) 

Tekanan air di sambungan air pelanggan Tekanan air di sambungan air pelanggan rendah (<20%) 

Penggantian meter air pelanggan Penggantian meter air pelanggan rendah (>5%) 

 Sumber: BPPSPAM No.002/KPTS/K-6/IV/2010, 2019 

 

Setelah mendapatkan total nilai kinerja keseluruhan dari masing-masing aspek 

pelayanan dan aspek operasional, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori 

nilai kinerja yang didapatkan.  

TABEL II. 7 

KLASIFIKASI KINERJA BERDASARKAN ASPEK PELAYANAN DAN OPERASIONAL 

Nilai kinerja Kategori 

> 1,4 Sehat 

1,1-1,4 Kurang sehat 

> 1,1 Sakit 

Sumber: Modifikasi dari BPPSPAM No.002/KPTS/K-6/IV/2010, 2019 

 

2.8.3 Analisis Kinerja Pelayanan IPA Semanggi dari Aspek Penilaian Pelanggan  

Analisis dilakukan terhadap variabel-variabel kinerja dari aspek pelayanan dan 

aspek operasional yang berhubungan langsung dengan pelanggan yaitu kualitas air 

distriibusi, jam operasi layanan, pencatatan meter air dan kecepatan penanganan 

pengaduan. Variabel tersebut akan diukur dengan skala likert dengan bobot setiap 

variabel dianggap sama. Skala likert adalah mengukur opini atau persepsi responden 

berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. Skala ini terdiri dari 5 kategori 

peringkat dari tidak baik hingga sangat baik. Menurut Purwanto (Trisnowati, 2011) data 

yang dihasilkan dari instrumen penelitian skala likert merupakan ordinal. 

Pada penelitian ini jawaban setiap pertanyaan menggunakan skala likert dengan 

masing-masing skor nilai 1 yang menunjukkan tidak baik hingga nilai 5 menunjukkan 

tanggapan responden sangat baik. Alat analisis yang akan digunakan untuk mengukur 

kinerja IPA Semanggi berdasarkan persepsi pelanggan adalah dengan menggunakan 

skor rata-rata dengan rumus (Trisnowati, 2011), yaitu: 
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 ̅ = 
 ∑      

   

 
 

 

Keterangan: 

 ̅ = Nilai rata-rata 

Xi = Total skor tiap-tiap sampel 

n = Jumlah sampel 

 

Interval nilai peniliaian pelanggan disusun berdasarkan nilai skor dari yang 

terendah 100 yaitu sampai dengan nilai tertinggi yaitu 500. Skor terendah didapat dari 

jumlah responden penelitian yaitu 100 dimana dengan asumsi bila semua responden 

menjawab nilai paling rendah yaitu 1, maka nilai terendah 100. Sedangakan nilai 

tertinggi yaitu 5, maka skor tertinggi sebesar 100 x 5 = 500. Rentang interval adalah 

500-100 = 400, sehingga panjang klas interval sebesar 400:5 = 80. Klasifikasi kinerja 

pelayanan air bersih dari aspek penilaian pelanggan dapat dilihat sebagai berikut: 

TABEL II. 8  

KLASIFIKASI KINERJA BERDASARKAN PENILAIAN PELANGGAN 

 

Nilai kinerja Tingkat Kinerja 

100-180 Tidak baik 

>180-260 Kurang baik 

>260-340 Cukup baik 

>340-420 Baik 

>420-500 Sangat baik 

Sumber: Penulis, 2019 

 

Mendapatkan nilai kinerja dan tingkat kinerja pelayanan IPA Semanggi yang 

menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat. Berikut ini adalah variabel-variabel yang 

digunakan dalam kajian penilaian kinerja pelayanan IPA Semanggi berdasarkan 

penilaian pelanggan. 
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TABEL II. 9  

VARIABEL INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN PENILAIAN PELANGGAN 

No. Variabel Indikator 

Tanggapan Responden 

Tingkat 
Kepentingan 

Tingkat Kinerja Skor 

1. 
Kualitas air 

pelanggan 

- Kejernihan air 
- Rasa air 
- Bau air 

 Sangat Penting 

 Penting 

 Cukup penting 

 Kurang Penting 

 Tidak Penting 

 Sangat baik 

 Baik 

 Cukup baik 

 Kurang baik 

 Tidak baik 

5 
4 
3 
2 
1 

2. 
Jam operasi 

pelayanan 

- Pelanggan 
mendapatkan 
aliran air 24 
jam atau tidak 

- Ketersediaan 
air pada jam 
aktifitas 
kehidupan 

 Sangat Penting 

 Penting 

 Cukup penting 

 Kurang Penting 

 Tidak Penting 

 Sangat baik 

 Baik 

 Cukup baik 

 Kurang baik 

 Tidak baik 

5 
4 
3 
2 
1 

3. 
Pencatatan 

meter air 

- Pembacaan 
meter air 

- Peneraan dan 
penggantian 
meter air 

- Perbaikan 
kerusakan 
meter air 

 Sangat Penting 

 Penting 

 Cukup penting 

 Kurang Penting 

 Tidak Penting 

 Sangat baik 

 Baik 

 Cukup baik 

 Kurang baik 

 Tidak baik 

5 
4 
3 
2 
1 

4. 

Tingkat 

penyelesaian 

pengaduan 

- Kesiagaan/kec
epatan 
penanganan 

- Keterampilan 
operator 

- Keahlian 
operator 

 Sangat Penting 

 Penting 

 Cukup penting 

 Kurang Penting 

 Tidak Penting 

 Sangat baik 

 Baik 

 Cukup baik 

 Kurang baik 

 Tidak baik 

5 
4 
3 
2 
1 

Sumber: Penulis, 2019 
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TABEL II. 10  

VARIABEL INDIKATOR ASPEK PELAYANAN 

No. Indikator Kinerja Bobot Standar 
Nilai 

Standar 

1. Cakupan Pelayanan Teknis 

0,05 

≥     %  5 

 
                                

                                           
      % 

60 - < 80 (%) 4 

40 - < 60 (%) 3 

20 - < 40 (%) 2 

< 20 (%) 1 

2. Pertumbuhan pelanggan (% per bulan) 

0,05 

≥     %  5 

 
                                                                       

                                  
       

8 - < 10 (%) 4 

6 - < 8 (%) 3 

4 - < 6 (%) 2 

< 4 (%) 1 

2. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 

0,25 

≥     %  5 

 

                                          

                
      % 

 

60 - < 80 (%) 4 

40 - < 60 (%) 3 

20 - < 40 (%) 2 

< 20 (%) 1 

3. Kualitas Air Pelanggan 

0,75 

≥     %  5 

 

                                

                 
      % 

 

60 - < 80 (%) 4 

40 - < 60 (%) 3 

20 - < 40 (%) 2 
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No. Indikator Kinerja Bobot Standar 
Nilai 

Standar 

< 20 (%) 1 

4. Konsumsi Air Domestik 

0,05 

≥ 3    
3
/bln) 5 

 

 

                                                  3           

                         
 

25 - < 30 (m
3
/bln) 4 

20 - < 25 (m
3
/bln) 3 

15 - < 20 (m
3
/bln) 2 

<15 (m
3
/bln) 1 

Sumber: BPPSPAM No.002/KPTS/K-6/IV/2010 

 

TABEL II. 11  

VARIABEL INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL 

No. Indikator Kinerja Bobot Standar 
Nilai 

Standar 

1. Efisiensi Produksi (Faktor Pemanfaatan Produksi) 

0,05 

≥ 9   %  5 

 
                     3  

                      3 
      % 

80 - < 90 (%) 4 

70 - < 80 (%) 3 

60 - < 70 (%) 2 

< 60 (%) 1 

2. Air Tak Berekening –ATR (NRW) 

0,05 

≤ 25 (%) 5 

 

 

                 3                  3   

                 3 
      % 

 

20 - < 25 (%) 4 

30 - < 35 (%) 3 

35 - < 40 (%) 2 

> 40 (%) 1 
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No. Indikator Kinerja Bobot Standar 
Nilai 

Standar 

3. Jam Operasi Layanan 

0,25 

21 - 24 (jam) 5 

 

                                                          

                       
 

 

18 - < 21 (jam) 4 

16 - < 18 (jam) 3 

12 - < 16 (jam) 2 

< 12 (jam) 1 

4. Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan 

0,75 

≥     %  5 

 

                                                              

                     
      % 

 

60 - < 80 (%) 4 

40 - < 60 (%) 3 

20 - < 40 (%) 2 

< 20 (%) 1 

5. Penggantian Meter Air pada Pelanggan  

0,05 

≥     %  5 

 

 

                                            

                     
      % 

 

15 - < 20 (%) 4 

10 - < 15 (%) 3 

5 - < 10 (%) 2 

< 5 (%) 1 

Sumber: BPPSPAM No.002/KPTS/K-6/IV/2010 
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2.8.4 Analisis Kepuasan Pelanggan 

A. Importance Analysis Performance 

Menurut Suranto, tingkat kesesuaian yang dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah jasa yang diterima pelanggan  sudah sesuai  dengan kepentingan pelanggan.  

Tingkat kesesuaian merupakan  perbandingan antara  tingkat kinerja dengan tingkat 

kepentingan. Perbandingan tersebut dapat diketahui dengan cara membandingkan  

total skor tingkat kinerja dengan total skor tingkat kepentingan dikali 100%  dengan 

rumus berikut (Shinta, Faizal, 2016): 

 

Keterangan: 

Tki  = Tingkat Kesesuian  

Xi   = Total Skor Tingkat Kinerja 

Yi = Total Skor Tingkat Kepentingan 

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dari tingkat kinerja, maka 

dilakukan  perhitungan mengenai tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang 

kemudian digambarkan dalam suatu diagram kartesius. Tingkat kepentingan dan 

tingkat kinerja yang dimuat dalam diagram kartesius adalah berupa skor penilaian 

kepuasan yang dirata-rata. Masing-masing atribut diposisikan dalam  suatu diagram, 

dimana skor rataan penilaian terhadap tingkat kepuasan menunjukkan posisi suatu 

atribut pada sumbu X, sementara posisi atribut pada sumbu Y, ditunjukkan oleh skor 

rataan tingkat kepentingan pelanggan terhadap atribut. 

 

 

Keterangan: 

 ̅ = Skor rata-rata penilaian tingkat kinerja 

 ̅ = Skor rata-rata penilaian tingkat kepentingan  

n = Jumlah responden 

Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi menjadi empat bagian 

yang dibatasi oleh dua buah garis yang saling berpotongan tegak lurus di titik (A, B). A 

merupakan rata-rata tingkat kepuasan dan B merupakan rata dari skor rata-rata tingkat 

kepentingan atribut yang mempengaruhi pelanggan. Nilai A dan B diukur dengan 

menggunakan rumus (Shinta, Faizal, 2016):  

 

 

 

Tki =   
  

  
 x 100% 

 ̅ = 
   

 
    ̅ = 

   

 
  

A = 
 ̅

 
       B = 

 ̅
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Keterangan: 

A = Batas sumbu x 

B = Batas sumbu y 

k = Jumlah atribut 

Diagram kartesius terdiri dari empat kuadran. Masing-masing kuadran 

menjelaskan keadaan yang berbeda-beda. Kuadran-kuadran tersebut yaitu: 

- Kuadran A (Prioritas Utama) 

Kuadran ini merupakan wilayah yang memuat atribut-atribut yang dianggap 

penting oleh pelanggan. Akan tetapi pada kenyataannya atribut-atribut ini belum 

seperti yang pelanggan harapkan. Atribut-atribut yang masuk kuadran ini harus 

ditingkatkan, sehingga perusahaan harus melakukan perbaikan secara terus-

menerus agar kinerja dari atribut yang ada dalam kuadran ini lebih baik. 

- Kuadran B (Pertahankan Prestasi)  

Kuadran ini memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh pelanggan dan 

atribut tersebut sudah dianggap sesuai dengan yang dirasakannya, sehingga 

kepuasannya relatif tinggi. Atribut-atribut yang berbeda dalam kuadran ini harus 

tetap diperhatikan, karena semua atribut tersebut menjadikan produk unggul di 

mata pelanggan. 

- Kuadran C (Prioritas Rendah) 

Menunjukkan atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan 

pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan atribut-atribut 

yang termasuk dalam posisi itu dapat dipertimbangkan kembali karena 

pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil. 

- Kuadran D (Berlebihan) 

Menunjukkan tingkat kepentingan pelanggan rendah atau pelanggan menganggap 

atribut-atribut tersebut kurang penting sedangkan kinerja perusahan relatif tinggi, 

sehingga pelanggan menganggap bahwa atribut-atribut tersebut dianggap terlalu 

berlebihan.  
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Gambar diagram kartesius yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

      High 

 

        Kuadran A     Kuadran B 

        (Prioritas Utama)     (Pertahankan Prestasi) 

       Importance  

   Kuadran C       Kuadran D 

          (Prioritas Rendah)     (Berlebihan) 

                  Low         High 

                                                               Performance 
Sumber: Suranto, 2006      

Gambar 2. 3  

Diagram Kartesius 

Menurut (Sugiantari, Adnyana Putera, & Astawa Diputra, 2015), untuk menentukan 

kepuasan pelanggan dapat menggunakan batasan berikut ini: 

I ≥        : Dikategorikan kepuasan tinggi 

  ≤ I <        : Dikategorikan kepuasan sedang 

X –     ≤ I <   : Dikategorikan kepuasan rendah 

I < X – SD : Dikategorikan kepuasan sangat rendah 

Keterangan : 

I = Nilai Indikator  

X = Rata-rata GAP 

SD = Standar deviasi   

  

B. Customer Satisfaction Index 

Customer Satisfaction Index (CSI) digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan 

pelanggan secara menyeluruh dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat 

kepentingan dari atribut-atribut kualitas jasa dan penanganan keluhan yang diukur 

(Shinta, Faizal, 2016). Pengukuran terhadap CSI sangat diperlukan dintaranya yaitu 

sebagai berikut: 

- Pengukuran ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan sasaran-sasaran di 

tahun mendatang, tanpa CSI mustahil top management dapat menentukan goal 

dalam peningkatan kepuasan pelanggan.  

- Indeks diperlukan karena proses pengukuran kepuasan pelanggan bersifat 

kontinyu. 
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Metode pengukuran kepuasan pelanggan Customer Satisfaction Index (CSI) 

meliputi sebagai berikut: 

a. Menghitung weighting factors yaitu mengubah nilai rata-rata tingkat kepentingan 

menjadi angka persentase dari total nilai rata-rata tingkat kepentingan untuk 

seluruh atribut yang diuji, sehingga didapatkan total weighting factors sebesar 

100%. 

b. Menghitung weighting score yaitu nilai perkalian antara nilai rata tingkat kepuasan 

masing-masing atribut dengan weighting factors masing-masing atribut. 

c. Menghitung weighting total yaitu menjumlahkan weighting score dari semua atribut 

kualitas jasa. 

d. Menghitung statisfaction index (indeks kepuasan) yaitu perhitungan dari weighting 

total dibagi skala maksimal atau highest scale (skala yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu lima) kemudian dikalikan 100%.  

Perhitungan Customer Satisfaction index yaitu menentukan Mean Importance 

Score (MIS) dan Mean Satisfaction Score (MSS). Nilai ini berasal dari rata-rata tingkat 

kepentingan dan kinerja tiap atribut. Berikut rumusnya: 

 

MIS = 
∑    
   

 
   MSS  = 

∑    
   

 
 

Keterangan:  

n  = Jumlah responden 

Xi = Nilai kinerja atribut ke-i 

Yi    = Nilai kepentingan atribut ke-i 

i = Atribut ke-i (1, 2, 3...i) 

Langkah selanjutnya yaitu menghitung Weight Factor (WF). Bobot ini merupakan 

persentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut. 

 

WFi = 
 I  

∑  I  
 
   

 x 100% 

 

Keterangan: 

p   = Jumlah atribut kepentingan 

i    = Atribut ke-i (1, 2, 3...i) 
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Selanjutnya menghitung Weight Score (WS). Bobot ini merupakan perkalian antara Weight 

Factor (WF) dengan rata-rata tingkat kepuasan (MSS).  

 
WSi = WFi x MSSi 

 

Langkah terakhir yaitu menghitung Customer Satisfaction Index dengan rumus: 

CSI = 
∑    
 
   

  
 x 100% 

Keterangan 

HS = Skala maksimal yang digunakan 

Nilai yang diperoleh dari perhitungan CSI digunakan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan responden secara menyeluruh dapat dilihat 

sebagai berikut: 

TABEL II. 12  

TINGKAT KEPUASAN CSI 

Nilai Tingkat Kepuasan 

0,00 - 0,34  Tidak puas 

0,35 – 0,50  Kurang puas 

0,51 – 0,65  Cukup puas 

0,66 – 0,80  Puas 

0,81 – 1,00  Sangat puas 

Sumber: (Shinta, Faizal, 2016) 

  

2.9.  Sintesa Literatur 

Berikut ini adalah sintesa literatur dalam penelitian ini: 

TABEL II. 13 SINTESA LITERATUR 

Materi/Aspek 
Sumber 

Referensi 
Variabel Variabel Penelitian 

Penilaian kinerja 
pelayanan IPA 
Semanggi dari aspek 
pelayanan 

Keputusan Ketua 
BPPSPAM 
No.002/KPTS/K-
6/IV/201 

 Cakupan Pelayanan 
Teknis 

 Pertumbuhan 
Pelanggan 

 Tingkat Penyelesaian 
Pengaduan 

 Kualitas Air Pelanggan  

 Konsumsi Air Domestik 
 

 Cakupan Pelayanan 
Teknis 

 Pertumbuhan 
Pelanggan 

 Tingkat Penyelesaian 
Pengaduan 

 Kualitas Air Pelanggan 

 Konsumsi Air Domestik 
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Materi/Aspek 
Sumber 

Referensi 
Variabel Variabel Penelitian 

Penilaian 
kinerja pelayanan IPA 
Semanggi dari aspek 
operasional 

Keputusan Ketua 
BPPSPAM 
No.002/KPTS/K-
6/IV/201 

 Efisiensi Produksi 

 Air Tak Berekening 

 Jam Operasi Layanan 

 Tekanan Air 
Sambungan Pada 
Pelanggan  

 Penggantian Meter Air 
Pelanggan Pengaduan 

 Efisiensi Produksi 

 Air Tak Berekening 

 Jam Operasi Layanan 

 Tekanan Air 
Sambungan Pada 
Pelanggan 

 Penggantian Meter Air 
Pelanggan Pengaduan 

 

Penilaian kinerja  
pelayanan IPA 
Semanggi 
berdasarkan aspek  
penilaian pelanggan 

Keputusan Ketua 
BPPSPAM 
No.002/KPTS/K-
6/IV/201 

 Kualitas Air Pelanggan 

 Jam Operasi Layanan 

 Meter Air 

 Tingkat Penyelesaian 
Pengaduan 

 Kualitas Air Pelanggan 

 Jam Operasi Layanan 

 Meter Air 

 Tingkat Penyelesaian 
Pengaduan 

 

Tingkat  
Kepuasan pelanggan 

Keputusan Ketua 
BPPSPAM 
No.002/KPTS/K-
6/IV/201 
 

 Kualitas Air Pelanggan 

 Jam Operasi Layanan 

 Meter Air 

 Tingkat Penyelesaian 
Pengaduan 

 

 Kualitas Air Pelanggan 

 Jam Operasi Layanan 

 Meter Air 

 Tingkat Penyelesaian 
Pengaduan 

 

Sumber: Penulis, 2019 
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2.10.  Kerangka Analisis 

 

INPUT            PROSES                 OUTPUT 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2019 

Gambar 2. 4  

Kerangka Analisis

- Cakupan Pelayanan 

Teknis 

- Pertumbuhan 

pelanggan 

- Tingkat Penyelesaian 

Pengaduan 

- Kualitas Air Pelanggan  

- Konsumsi Air Domestik 

Analisis Aspek Pelayanan Kinerja Pelayanan IPA Semanggi 

aspek pelayanan 

- Efisiensi Produksi 

- Air Tak Berekening 

- Jam Operasi Layanan 

- Tekanan Air 
Sambungan Pada 
Pelanggan  

- Penggantian Meter Air 

Pelanggan Pengaduan 

Analisis Aspek Operasional Kinerja Pelayanan IPA 
Semanggi aspek operasional 

- Kualitas Air Pelanggan 

- Jam operasi pelayanan 

- Meter air 

- Tingkat penyelesaian 

pengaduan 

Analisis Aspek berdasarkan 

penilaian pelanggan 

Kinerja Pelayanan IPA Semanggi 

aspek penilaian pelanggan 

importance performance 

analysis (IPA) dan customer 

catisfaction index (CSI) 

Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Kinerja Pelayanan Instalasi 
Pengolahan Air Semanggi 

- Curah Hujan 

- Jenis Tanah 

- Penggunaan Lahan 

- Demografi  

- Kemiringan dan 
Kelerengan Lahan 

- Geografis 

- Sumber Air Baku 

- Sistem Pengolahan Air 

- Daerah Pelayanan 

- Kondisi Pelayanan 

Identifikasi Kondisi Fisik 

dan Non Fisik 
Kondisi Fisik dan Non Fisik 


