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BAB V  
PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

IPA Semanggi adalah sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh Perumda Air 

Minum Surakarta (PDAM Surakarta) yang mulai dioperasikan pada bulan Desember 

2018. Sumber air baku IPA Semanggi berasal dari sungai Bengawan Solo. Berdasarkan 

hasil uji laboratorium PDAM Kota Surakarta, bahwa Air minum IPA semanggi itu layak 

dikonsumsi untuk kebutuhan memasak dan minum karena tidak berbau dan tidak berasa. 

Air baku ini dikelola untuk pelayanan air bersih di Kecamatan Serengan dan Kecamatan 

Pasar Kliwon dengan debit aliran sebesar 81,6 l/detik.  

Berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan IPA Semanggi dari aspek pelayanan 

dan operasional diketahui bahwa Instalasi Pengolahan Air Semanggi masuk dalam 

kategori “sehat”. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil bobot yang didapatkan yaitu 1,77 

yang termasuk dalam klasifikasi nilai kinerja > 1,4  berarti sehat. Meskipun kinerja 

pelayanan IPA Semanggi berdasarkan aspek pelayanan dan operasional termasuk dalam 

kategori sehat, namun kinerja pelayanan IPA Semanggi dari aspek pelayanan dan 

operasional perlu ditingkatkan menjadi lebih baik dengan meningkatkan kinerja indikator 

yang memiliki kondisi rendah yaitu pertumbuhan pelanggan dan konsumsi air domestik.  

Berdasarkan hasil penilaian pelanggan terhadap terhadap kinerja pelayanan IPA 

Semanggi didapatkan skor rata-rata 285,5 yang berada pada klasifikasi kinerja 

berdasarkan penilaian pelanggan >260-340 yang berarti cukup baik. Jadi kinerja 

pelayanan Instalasi Pengolahan Air Semanggi dinilai cukup baik oleh pelanggan. Jika 

dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan terhadap kinerja pelayanan Instalasi 

Pengolahan Air Semanggi berada dalam kategori “puas” ditunjukkan dengan hasil 

perhitungan dari CSI yaitu 0,76. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan 

Instalasi Pengolahan Air Semanggi memiliki predikat sehat sesuai standar pelayanan dan 

operasional, selain itu pelanggan di wilayah IPA Semanggi juga merasa puas terhadap 

kinerja yang diberikan. 

5.2   Rekomendasi 

Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan Instalasi Pengolahan Air Semanggi agar lebih 

maksimal yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluasan jaringan distribusi 

untuk menarik minat masyarakat untuk berlangganan, melakukan pemeriksaan kualitas 

air secara berkala yang sesuai dengan standar yang berlaku dan merehabilitasi dan 

melengkapi sistem pengolahan air. 


