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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten  

Madiun  

  Sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Madiun dibangun sejak 

tahun 1987 oleh Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih, Direktorat Jendral 

Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Hasil pembangunan tersebut 

diserahkan dan dikelola oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang 

dibentuk berdsarkan Surat Keputusan Pinpro PPSAB Jawa Timur Nomor : 

498/KPTS/1987, tanggal 26 Oktober 1987 dengan prinsip- prinsip ekonomi 

perusahaan tanpa meninggalkan fungsi sosial. 

  Sarana Penyediaan Air Bersih ini diresmikan oleh Gubernur Jawa 

Timur Bapak SOELARSO pada tanggal 28 Desember 1992 dan statusnya 

dialihkan dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) menjadi Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun yang 

disyahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun 

Nomor : 4 Tahun 1993 tanggal 19 Januari 1993 dan Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 318/P/1993 pada 

tanggal 15 Juli 1993, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Madiun tahun 1993 Seri C pada tanggal 20 Juli 1993 Nomor 06/ C. 

  Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya Perusahaan, maka 

Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan (Perda Nomor 4 Tahun  
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1993) disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 

tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun. 

  Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun berkantor Pusat di 

Caruban dengan Cabang dan Unitnya tersebar di beberapa Kecamatan yaitu: 

1. Cabang Caruban                                    7. Cabang Jiwan           

2. Cabang Dolopo                                      8. Cabang Saradan 

3. Cabang Geger dan Kebon Sari              9. Cabang Gemarang 

4. Cabang Dagangan                                10. Cabang Kare 

5. Cabang Wungu                                     11. Unit Balerejo 

6. Cabang Pilang Kenceng                       12. Unit Madiun 

4.1.2 Sifat, Tujuan dan Bidang Usaha 

 Sesuai dengan Bab III Pasal 3,4, dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 

Nomor 3 Tahun 2003 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun 

mempunyai sifat, tujuan, dan bidang usaha sebagai berikut : 

SIFAT :  

PDAM adalah kesatuan Usaha Ekonomi Sosial yang bersifat : Pelayanan jasa, 

penghasil laba, dan kemanfaatan umum. 

TUJUAN : 

Menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara terus- menerus. 

BIDANG USAHA : 

PDAM dalam melayani air minum kepada masyarakat mempunyai bidang usaha : 

a. Penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian sarana pelayanan air 

minum. 
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b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara efektif 

dan efisien untuk mencegah adanya pengambilan air minum secara liar. 

c. Menyelenggarakan pelayanan air minum pada masyarakat secara tertib dan 

teratur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. 

4.1.3 Visi, Misi, Motto, dan Janji PDAM Kabupaten Madiun 

 Visi : Menjadikan perusahaan yang sehat, berkualitas, mandiri dan prima 

dalam pelayanan 

Misi : PDAM Kabupaten Madiun mempunyai komitmen meningkatkan dan 

mengutamakan pelayanan yang profesional menjadi mitra sejati pelanggan 

menuju sehat sejahtera 

 Motto : Lancar Mantap Pelayanannya 

Janji Pelayanan : Dalam menjalankan operasionalnya PDAM Kabupaten 

Madiun berkeinginan senantiasa memberikan pelayanan yang optimal 

kepada pelanggan secara menyeluruh sehingga terjalin kerjasama atau 

kemitraan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh jajaran 

Direktur beserta segenap Staf PDAM Kabupaten Madiun memberikan 

komitmen berupa janji pelayanan. Janji pelayanan tersebut adalah : 

 Konsisten (Komunikatif, Simpatik, Semangat, Telaten) 

1. Komunikatif menjaga adanya hubungan timbal balik yang baik dan  

senantiasa memberikan perhatian yang tulus serta sungguh- sungguh 

terhadap pelanggan. 

2. Simpatik menjaga citra PDAM Kabupaten Madiun melalui peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan. 
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3. Semangat bekerja keras dan meningkatkan kemampuan manajemen 

dalam merencanakan masa depan perusahaan dan kelangsungan 

pelayanan. 

4. Telaten menjalankan kewajiban dalam pengelolaan system penyediaan 

air bersih yang professional, sehingga menjadi institusi kebanggaan 

masyarakat dan Pemkab. Madiun. 

4.1.4  Struktur Organisasi 

 Seperti diketahui bahwa struktur organisasi suatu perusahaan dilihat dari 

bentuk dan ragamnya, sangat erat hubungannya dengan pencapaian tujuan 

perusahaan. Suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan tidak dapat dilakukan 

olehb satu orang saja, akan tetapi selalu diperlukan bantuan dari orang lain yang 

dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. 

 Struktur organisasi tersebut akan dapat dilihat tugas dan bagian 

pekerjaannya serta kepada siapa ia harus bertanggung jawab atas pelayanannya. 

Adapun bagan dari struktur organisasi Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Gambar 1 Lampiran 1. 

 Berikut ini adalah tugas dari masing- masing bagian yang ada pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Madiun : 

1. Bupati, sebagai pemegang saham dan unsur yang memegang kekuasaan 

tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 

Dewan Pengawas. Bupati mempunyai wewenang : 

a. Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan 

Perusahaan dari Direktur dan atau Dewan Pengawas. 

b. Mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Dewan Pengawas. 
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c. Mengesahkan Program Kerja dan Anggaran Perusahaan. 

d. Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan. 

e. Memberikan persetujuan atas penghapusan aktiva perusahaan. 

2. Dewan Pengawas mempunyai wewenang : 

a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM 

b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan 

Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah. 

c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan 

PDAM. 

d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan 

pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah. 

3. Direktur mempunyai tugas : 

a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh 

kegiatan operasional perusahaan. 

b. Membina pegawai. 

c. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan 

d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. 

e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) Tahunan (Business 

Plan/Corporate Plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usulan 

Dewan Pengawas. 

f.  Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan 

PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis 

Bisnis (Business Plan/Corporate Plan) yang disahkan oleh Kepala 

Daerah melalui Dewan Pengawas Perusahaan. 
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g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan perusahaan. 

4. Kepala Bagian Umum 

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian 

kegiatan di bidang ketatausahaan, hukum, kepegawaian, pengadaan, 

kerumahtanggaan, gudang, dan perbekalan, dan berfungsi sebagai : 

a. Penyusun rencana kegiatan bidang administrasi Perusahaan. 

b. Penyusun rencana kegiatan yang berhubungan dengan produk hukum dan 

kepegawaian. 

c. Penyusun rencana kegiatan organisasi perusahaan. 

d. Perencana kebutuhan dan pengendalian logistik perusahaan. 

e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang 

tugas. 

5.   Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

  Mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 

perusahaan, dan berfungsi sebagai : 

a. Pelaksana administrasi surat masuk maupun surat keluar. 

b. Pelaksana pendistribusian dan penggandaan surat baik ke dalam 

maupun ke luar perusahaan. 

c. Penyusun dan pelaksana Tata Naskah Dinas dan kearsipan di 

lingkungan perusahaan. 

d. Pelaksana persiapan sarana dan prasaran rapat/pertemuan. 

e. Pelaksana pengaturan tamu dan menyusun kebutuhan rumah tangga 

perusahaan. 

f. Pelaksana pelayanan kerprotokolan dan administrasi perjalanan dinas. 
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g. Pelaksana pembuatan Daftar Gaji dan pembayaran gaji pegawai. 

h. Pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan. 

i. Pelaksana tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Umum 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

6.  Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hukum dan 

kepegawaian perusahaan, dan berfungsi sebagai : 

a. Penyusun produk- produk hukum yang diperlukan perusahaan. 

b. Penyelenggara administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan 

mutasi, formasi, kenaikan pangkat dan golongan serta penerapan 

disiplin pegawai. 

c. Perencana dan pelaksana program pemberdayaan pegawai. 

d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian umum 

sesuai bidang tugasnya. 

7.   Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan 

Mempunyai tugas meyelenggarakan kegiatan pengadaan barang dan 

pemeliharaan perusahaan, dan berfungsi sebagai : 

a. Pelaksana kegiatan pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Penyedia sarana- prasarana perusahaan. 

c. Pelaksana pemeliharaan bangunan dan prasarana kantor. 

d. Pelaksana administrasi dan pengamanan barang milik perusahaan. 

e. Pelaksana pemeliharaan, pengurusan surat-surat kendaraan dan 

mengatur operasional kendaraan dinas. 
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f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

8.   Sub Bagian Gudang dan Perbekalan 

Mempunyai tugas menyimpan dan mendistribusikan barang yang 

diperlukan perusahaan, dan berfungsi sebagai : 

a. Pelaksana penyimpanan dan pendistribusian perbekalan dan 

perlengkapan. 

b. Pengendalian stock barang agar sesuai dengan stock minimum dan 

maksimum. 

c. Penyelenggara administrasi pergudangan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

9.   Kepala bagian Keuangan 

Mempunyai tugas menyelenggarakan Penyusunan dan Perencanaan 

Anggaran Pendapatan dan belanja Perusahaan, menyelenggarakan 

administrasi keuangan, evaluasi anggaran, menyajikan laporan dan hasil 

analisa keuangan. Berfungsi sebagai : 

a. Penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan. 

b. Pengendali sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan perusahaan. 

c. Penyelenggara administrasi keuangan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

d. Penyelenggara evaluasi data keuangan dan mengadakan penilaian 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahan. 
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e. Penyusun laporan perhitungan hasil usaha dan perhitungan Neraca 

Laba/Rugi beserta analisisnya. 

f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang 

tugasnya. 

10.  Sub bagian Perencanaan dan Analisis Anggaran 

Mempunyai tugas merencanakan dan menganalisis pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Perusahaan (RAPBP), serta melakukan evaluasi 

kinerja keuangan perusahaan. Berfungsi sebagai : 

a. Penyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Perusahaan. 

b. Pemverifikasi permintaan pengguanaan anggaran. 

c. Pengevaluasi terhadap realisasi penggunaan anggaran. 

d. Penganalisa terhadap laporan keuangan perusahaan, baik laporan 

bulanan maupun tahunan. 

e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. 

11.  Sub Bagian Akuntansi 

Mempunyai tugas melaksanakan akuntansi keuangan perusahaan. 

Berfungsi sebagai : 

a. Pelaksana pembukuan (meneliti dan mencocokkan) semua transaksi 

keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Pelaksana dan penyusun laporan keuangan, baik laporan bulanan, 

triwulan maupun tahunan. 

c. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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12. Sub Bagian Pengendali Rekening 

Mempunyai tugas mengkoordinir penerimaan pembayaran Rekening Air 

dan Non Air serta penagihan atas piutang pelanggan. Berfungsi sebagai : 

a. Penyelenggara administrasi penerimaan dan pendapatan. 

b. Koordinator unit untuk melaksanakan penagihan piutang kepada 

pelanggan. 

c. Penyusun daftar pelanggan yang terlambat membayar rekening. 

d. Pelaksana evaluasi efisiensi penagihan. 

e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Keuangan sesuai bidang tugasnya. 

13.  Sub Bagian Perbendaharaan 

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi penerimaan dan pengeluaran 

keuangan perusahaan. Berfungsi sebagai : 

a. Pelaksana administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan 

perusahaan. 

b. Peneliti kelengkapan alat bukti penerimaan dan pengeluaran Kas. 

c. Penyusun laporan kas baik harian maupun bulanan. 

d. Penyelenggara Pengelolaan Kas Kecil. 

e. Pengurus transaksi bank serta memelihara hubungan baik dengan bank 

atau Lembaga Keuangan lain dan Pemerintah. 

f. Pemeriksa daftar realisasi pengeluaran uang berdasarkan rencana 

pengeluaran uang yang telah disetujui. 

g. Pelaksana administrasi pengajuan daftar rencana pengeluaran untuk 

dibuatkan ceknya. 
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h. Pelaksana pembayaran kepada Rekanan. 

i. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. 

14.  Kepala Bagian Hubungan Langganan 

Mempunyai tugas melaksanakan perhitungan atas pemakaian air oleh 

pelanggan, menerima pengaduan serta menyelenggarakan 

pemasaran/penyuluhan kepada pelanggan dan masyarakat. Berfungsi 

sebagai : 

a. Penyelenggara penetapan status golongan/rekening pelanggan. 

b. Koordinator kegiatan pembacaan dan pencatatan meter pelanggan. 

c. Koordinator pengelola data pemakaian air oleh pelanggan. 

d. Pelaksana evaluasi atas hasil pencatatan meter pelanggan. 

e. Pelaksana pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan 

pelanggan. 

f. Penyelenggara operasi penertiban pemakai air. 

g. Penampung pengaduan dari pelanggan dan masyarakat. 

h. Pelaksana kegiatan pemasaran dan penyuluhan kepada pelanggan dan 

masyarakat. 

i. Penyelenggara koordinasi dengan bagian terkait dalam rangka 

pelayanan pelanggan. 

j. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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15.  Sub Bagian Pelayanan dan Pemasaran 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pelanggan, promosi, 

penyuluhan dalam rangka pengembangan pelanggan. Berfungsi sebagai : 

a. Penyelenggara penyuluhan kepada masyarakat tentang air bersih yang 

dikelola Perusahaan daerah. 

b. Pelaksana penerima dan pemroses permohonan langganan setelah ada 

persetujuan dari Kepala Sub bagian Transmisi dan Distribusi serta 

Kepala Sub bagian Perencanaan Teknik. 

c. Pelaksana pelayanan yang baik kepada masyarakat dan memberikan 

penjelasan apabila ada pengaduan yang berkenaan dengan pelayanan 

PDAM kepada pelanggan. 

d. Pelaksana administrasi pelanggan secara tertib. 

e. Pelaksana pembuatan laporan manajemen pelayanan dan pemasaran. 

f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Hubungan Langganan. 

16.  Sub Bagian Pencatatan Meter dan Pengelolaan Rekening 

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen pencatatan meter dan 

pengelolaan rekening. Berfungsi sebagai : 

a. Koordinator pelaksanaan pencatatan meter. 

b. Penyusun rencana pencatatan meter menurut wilayah masing-masing 

pelaksanaan tepat pada waktunya. 

c. Pemeriksa hasil pencatatan meter bulan lalu dan memindahkan angka 

meter dari Daftar Stand Meter Langganan ke rekapitulasi DSML. 
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d. Meneruskan rekapitulasi DSML ke bagian Operator Rekening untuk 

dibuatkan rekening. 

e. Pelaksana pengawasan atas kebenaran pelaksanaan pembacaan meter. 

f. Pelaksana pelaporan meter air yang rusak, tidak terbaca, kabur serta hal 

lain yang berkenaan dengan meter air kepada Bagian yang 

bersangkutan dengan perbaikan meter (bengkel meter). 

g. Pelaksana administrasi pelanggan. 

h. Pelaksana pelayanan penerangan kepada masyarakat mengenai 

pengetahuan kerusakan meter, kekeliruan pencatatan meter dan hal lain 

yang berkenaan dengan meter air. 

i. Pembuat laporan manajemen pencatatan meter. 

j. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Hubungan Langganan. 

17.  Kepala Bagian Perencanaan Teknik 

Mempunyai tugas merencanakan program pengembangan sistem 

penyediaan air bersih serta perencanaan lain yang bersifat teknik. 

Berfungsi sebagai : 

a. Pelaksana pengumpulan dan pengolah data-data sebagai bahan 

perencanaan pengembangan maupun rehabilitasi sistem penyediaan air 

bersih. 

b. Penyusun program pengembangan pelayanan air bersih baik jangka 

pendek, menengah, dan panjang. 

c. Pelaksana evaluasi sistem pendistribusian air bersih dari sumber sampai 

ke pelanggan. 
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d. Koordinator dan pengendali kegiatan-kegiatan di bidang teknik 

perencanaan. 

e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur. 

18.  Sub Bagian Perencanaan Jaringan dan Bangunan 

Mempunyai tugas merencanakan sistem penyediaan air bersih dan 

bangunan-bangunan lainnya. Berfungsi sebagai : 

a. Penginventarisir dan pengumpul data-data teknis sebagai bahan 

perencanaan pengembangan dan rehabilitasi sistem penyediaan air 

bersih. 

b. Perencana kegiatan proyek termasuk desain teknis dan melakukan 

survey harga pasar sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran 

Biaya. 

c. Pelaksana survey lapangan serta menyiapkan peta-peta terbaru meliputi 

peta wilayah, peta jaringan, peta topografi serta peta-peta lain yang 

diperlukan. 

d. Penyelenggara penyimpan dan pengamanan arsip serta dokumen 

perencanaan. 

e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perencanaan 

Teknik sesuai bidang tugasnya. 

19.  Sub Bagian Perencanaan Sambungan Pelanggan  

Mempunyai tugas merencanakan penyambungan dan rehabilitasi 

sambungan pelanggan. Berfungsi sebagai : 

a. Penerima dan penginventarisir permohonan pemasangan sambungan 

pelanggan dari Bagian Hubungan Langganan. 
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b. Pelaksana peninjauan lapangan guna perencanaan penyambungan dan 

rehabilitasi sambungan pelanggan. 

c. Penyusun daftar kebutuhan peralatan untuk penyambungan dan 

rehabilitasi sambungan pelanggan. 

d. Penggambar instalasi pelanggan sekaligus menghitung biaya yang akan 

dibebankan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. 

e. Pelaksana peyimpanan dan pengamanan arsip-arsip sambungan 

pelanggan. 

f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Perencanaan Teknik sesuai bidang tugasnya. 

20.  Kepala Bagian Transmisi Distribusi dan Produksi 

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian penyediaan air bersih 

dan pendistribusian air dari instalasi produksi sesuai yang dibutuhkan 

meliputi aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Berfungsi sebagai : 

a. Penyusun program penyediaan air baku yang cukup dan memenuhi 

standar yang ditentukan. 

b. Penyusun program penyediaan dan pengendalian suplay air bersih ke 

jaringan distribusi sesuai kebutuhan yang meliputi aspek kualitas, 

kuantitas dan kontinuitas. 

c. Koordinator pemeliharaan lingkungan sumber air. 

d. Koordinator penjagaan kelancaran dan kelangsungan pendistribusian air 

dari instalasi produksi sampai ke pelanggan. 

e. Pelaksana pengadaan, pengawasan pemasangan dan pemeliharaan 

jaringan distribusi. 
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f. Koordinator pengecekan peralatan distribusi yang terpasang termasuk 

meter air. 

g. Koordinator pengadaan penyediaan sarana air bersih untuk program-

program penyambungan dan pengawasan pendistribusiannya. 

h. Koordinator pengawasan semua kegiatan konstruksi dan pelaksanaan 

proyek di lapangan. 

i. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

21. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi 

Mempunyai tugas melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan jaringan 

perpipaan distribusi serta melakukan pendistribusian air dari instalasi 

produksi sampai ke pelanggan. Berfungsi sebagai :  

a. Pengawas pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi Unit 

dalam rangka pembagian secara merata dan terus-menerus serta 

melayani perbaikan akibat gangguan. 

b. Koordinator pengujian meter air yang baru dan menyusun rencana 

penggantian meter yang rusak serta pemeliharaannya. 

c. Koordinator pelaksanaan sambungan baru untuk pelanggan di Unit-unit. 

d. Koordinator dan pengatur pembersihan reservoir secara periodik. 

e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Transmisi Distribusi dan Produksi. 

 

 

 



68 
 

 
 

22. Sub Bagian Produksi 

Mempunyai tugas menyediakan dan mengendalikan suplay air ke jaringan 

distribusi sesuai yang dibutuhkan meliputi aspek kualitas, kuantitas, dan 

kontinuitas. Berfungsi sebagai : 

a. Penyelenggara dan pengendali operasional pompa-pompa produksi 

guna tercapainya kebutuhan suplay air bersih. 

b. Penyelenggara pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air, 

termasuk rencana kebutuhan material produksi. 

c. Pengatur dan penyelenggara fungsi-fungsi mekanik mesin produksi dan 

fasilitas pengolahan serta kualitas air (laboratorium). 

d. Pelaksana pemeliharaan sumber air dan sumber. 

e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Transmisi Distribusi dan Produksi. 

23. Ketua SPI (Satuan Pengawas Intern) 

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian Intern 

perusahaan. Berfungsi sebagai : 

a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern perusahaan. 

b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan 

prosedur kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan, 

materiil, dan personil. 

d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. 
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e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur dengan 

fungsinya. 

24. Sub Bidang Pengawasan Umum dan Teknik 

  Mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh 

kegiatan operasional perusahaan di bidang umum dan teknik. Berfungsi 

sebagai : 

a. Perencana kegiatan pemeriksaan kegiatan operasional pengawasan 

bidang umum dan teknik 

b. Penyelenggara pemeriksaan atas berbagai klasifikasi kegiatan bidang 

umum yang harus ditangani oleh masing-masing pemeriksa di bawah 

kewenangan dan tanggungjawab Sub Bidang Pengawasan Umum dan 

Teknik. 

c. Penyelaras kegiatan para pemeriksa di bidang umum dan teknik agar 

sasaran pemeriksaan serta laporan hasil kegiatan pemeriksaan. 

d. Pengkoordinasi dengan unit kerja terkait sebagai bahan pemeriksaan 

serta laporan hasil kegiatan pemeriksaan. 

e. Penyusun laporan hasil kegiatan pemeriksaan yang digunakan sebagai 

bahan laporan evaluasi pelaksanaan tugas. 

25. Unit Pelaksana 

Mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan di Unit. Berfungsi 

sebagai: 

a. Koordinator pelaksanaan pekerjaan Unit sebagaimana digariskan oleh 

Direktur, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

b. Koordinator pelaksanaan penyusunan laporan. 
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c. Koordinator penyusunan usulan Anggaran Unit dan mengajukan kepada 

Direktur. 

d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur. 

26. Pelaksana Administrasi dan Keuangan Unit 

Mempunyai tugas menyelenggarakan kas dan penagihan, pembukuan dan 

pencatatan meter air. Berfungsi sebagai : 

a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit di bidang administrasi dan 

keuangan serta Kasir. 

b. Pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan pencatatan pembukuan 

yang baik dan mengajukan laporan-laporan keuangan dan persediaan 

barang kepada Kepala unit dan Kantor Pusat. 

c. Pelaksanaan kegiatan pencatatan meter. 

d. Pelaksanaan penagihan pelanggan secara intensif dan efektif. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit. 

27. Pelaksana Teknik Unit 

Mempunyai tugas menyelenggarakan distribusi penyambungan dan 

perbaikan kebocoran. Berfungsi sebagai : 

a. Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan pengendalian Instalasi 

Sumber Air perpompaan atau pengolahan secara efektif dan efisien. 

b. Pelaksanaan semua kegiatan Unit di bidang teknik. 

c. Pelaksanaan penggantian meter air, penutupan, pemutusan/pencabutan 

dan pembukaan sambungan pelanggan pada Unit. 

d. Pelaksanaan perbaikan apabila terdapat kerusakan atau kebocoran. 
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e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sebagaimana yang ditentukan oleh Kepala 

Unit berdasarkan kebijaksanaan Direktur. 

4.1.5 Organisasi dan Personalia 

 a. Jumlah karyawan 

  Karyawan merupakan salah satu penunjang produksi yang sangat 

penting, sehingga akan menentukan pelaksanaan kerjayang berpengaruh 

pula pada pencapaian tujuan perusahaan. 

  Secara keseluruhan, karyawan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Madiun berjumlah 100 orang. Adapun perincian dari 

jumlah karyawan tersebut tampak sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Jumlah Karyawan PDAM Kabupaten Madiun 

 
No. Unit Kerja Jumlah 
1. Direktur 1 

  2. Staf Bagian Umum 13 
 3. Staf Bagian Keuangan 6 
4. Staf Bagian Hubungan Langganan 4 
5. Staf Bagian Perencanaan Teknik 3 
6. Staf Bagian Transmisi Distribusi dan Produksi 4 
7. Satuan Pengawasan Intern (SPI) 3 
8. Unit IKK 66 
 Jumlah 100 

                 Sumber data: PDAM Kabupaten Madiun, 2008 

Pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa PDAM Kabupaten Madiun 

dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 13 Staf  Bagian Umum, 

6 Staf  Bagian Keuangan, 4 Staf Bagian Hubungan Langganan, 3 Staf  

Bagian Perencanaan Teknik, 4 Staf Bagian Transmisi Distribusi dan 

Produksi, 3 Staf Satuan Pengawas Intern (SPI), dan 66 Staf Unit IKK.  
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 b. Kualitas karyawan 

    Apabila dilihat dari kualitas karyawan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Tingkat Pendidikan Karyawan PDAM Kabupaten Madiun 

 
No. Pendidikan Jumlah 
1. SD 1 

  2. SMP 1 
 3. SMA 78 
4. S1 19 
5. S2 1 
 Jumlah 100 

                 Sumber data: PDAM Kabupaten Madiun, 2008 

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 100 karyawan PDAM 

Kabupaten Madiun, karyawan terbanyak pada tingkat pendidikan SMA 

sebanyak 78 orang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan S2 

masing-masing berjumlah 1 orang, dan sisanya  S1 berjumlah 19 orang. 

4.2 Gambaran Umum Identitas Responden 

 Hasil penelitian berupa data isian dari angket yang disebarkan kepada 

responden terpilih, dalam hal ini sebanyak 100 orang responden. Di mana data 

tersebut diubah dengan menggunakan skala likert sehingga menjadi data dalam 

bentuk angka yang dapat dianalisis untuk mengetahui tingkat hubungan dan 

pengaruhnya.  

Data hasil penelitian selengkapnya nampak pada Tabel distribusi 

frekuensi, distribusi frekuensi tersebut diperoleh dari hasil tabulasi skor jawaban 

yang diberikan responden terhadap kuesioner yang disebarkan pada responden 

terpilih, adapun dasar interpretasi rata-rata skor item (mean) dalam variabel 

penelitian adalah sebagaimana digambarkan pada Tabel 4.3 : 
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Tabel 4.3 
Dasar Interpretasi Skor Item Dalam Variabel Penelitian 

 
No Nilai Skor Interpretasi 
1. 0 < NS < 1 Berada pada daerah sangat negatif 
2. 1 < NS < 2 Berada pada daerah negatif 
3. 2 < NS < 3 Berada pada daerah tengah-tengah 
4. 3 < NS < 4 Berada pada daerah positif 
5. 4 < NS < 5 Berada pada daerah sangat positif 

       Sumber : Arikunto, 2003 

Nilai skor rata-rata antara 0 sampai dengan 1 menunjukkan bahwa, 

menurut responden indikator-indikator dalam variabel yang diteliti yaitu aspek 

bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati serta kepuasan 

pelanggan rata-rata sangat tidak perhatian. 

Nilai skor rata-rata antara 1 sampai dengan 2 menunjukkan bahwa, 

indikator-indikator dalam variabel penelitian rata-rata tidak terlihat oleh 

responden. Nilai skor antara 2 sampai dengan 3 menunjukkan bahwa, indikator-

indikator dalam variabel penelitian rata-rata kadang terlihat oleh responden. 

Nilai skor rata-rata antara 3 sampai dengan 4 menunjukkan bahwa, 

indikator-indikator dalam variabel penelitian rata-rata terlihat oleh responden. 

Nilai skor antara 4 sampai dengan 5 menunjukkan bahwa, indikator-indikator 

dalam variabel penelitian rata-rata terlihat sangat kuat oleh responden. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 100 responden yang merupakan 

pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Madiun, 

diperoleh gambaran umum mengenai identitas responden yang telah 

diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, 

dan pendapatan. 

 

 



74 
 

 
 

4.2.1 Jenis Kelamin 

Distribusi frekuensi jenis kelamin responden pada penelitian ini disajikan 

pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 
Jenis Kelamin Responden 

 
No 

 
Keterangan Jawaban 

Frekuensi % 
1. Laki-laki 38 38 % 
2. Perempuan 62 62 % 
 Jumlah 100 100 % 

              Sumber : Data penyebaran kuesioner diolah, 2009 

Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 100 responden, responden laki-

laki sebanyak 38%. Sedangkan sebagian besar responden adalah perempuan, yaitu 

sebanyak 62%. Alasannya karena mayoritas perempuan mempunyai waktu yang 

lebih banyak untuk mengurusi kebutuhan rumah tangga dibandingkan dengan 

laki-laki yang lebih sibuk untuk mencari nafkah. 

4.2.2 Usia  

Berdasarkan tingkat usia responden, hasil penelitian menunjukkan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 
Usia Responden 

 
No 

 
Keterangan Jawaban 

Frekuensi % 
1. 16 – 25 tahun 5 5 % 
2. 26 – 34 tahun 23 23 % 
3. 35 – 45 tahun 44 44 % 
4. 46 – 55 tahun 13 13 % 
5. > 55 tahun 15 15 % 
 Jumlah 100 100 % 

              Sumber : Data penyebaran kuesioner diolah, 2009 

Melalui Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, usia 

responden terbesar antara 35 – 45 tahun yaitu sebanyak 44%. Urutan kedua yaitu 
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pada usia 26 – 34 tahun sebanyak 23%. Urutan ketiga yaitu pada usia responden 

lebih dari 55 tahun sebanyak 15%. Urutan keempat yaitu pada usia 46 – 55 tahun 

sebanyak 15%. Untuk urutan yang terakhir pada usia 16 – 25 tahun sebanyak 5%.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden mayoritas berusia 35 – 45 tahun. 

Hal ini dikarenakan pada usia 35 – 45 tahun adalah usia manusia yang cenderung 

sudah berumah tangga sehingga membayar tagihan air merupakan salah satu 

kewajiban ketika mereka menggunakan jasa PDAM untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

4.2.3 Pendidikan 

Tabel 4.6 
Tingkat Pendidikan Responden 

 
No

 
Keterangan Jawaban 

Frekuensi % 
1. SD 3 3 % 
2. SMP 11 11 % 
3. SMU/SMK/MAN 58 58 % 
4. Diploma/ Akademi 20 20 % 
5. Sarjana (S1, S2, S3) 8 8 % 
 Jumlah 100 100 % 

               Sumber : Data penyebaran kuesioner diolah, 2009 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang nampak pada Tabel 4.6 di 

atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden, responden terbanyak pada tingkat 

pendidikan SMU/SMK/MAN yaitu sebanyak 58%. Urutan kedua jatuh pada 

tingkat  pendidikan Diploma/Akademi yaitu sebanyak 20%. Urutan ketiga pada 

tingkat pendidikan SMP yaitu sebanyak 11%. Urutan keempat pada tingkat 

pendidikan Sarjana (S1, S2, S3) yaitu sebanyak 8%. Urutan selanjutnya diduduki 

oleh tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 3%.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

adalah berpendidikan SMU/SMK/MAN, yaitu sebanyak 58%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi, 

sehingga dapat mengerti dengan jelas pertanyaan yang diajukan dan dapat 

menjawab sesuai dengan keadaan sesungguhnya yang responden rasakan atas 

kualitas pelayanan yang disajikan pihak PDAM.  

4.2.4 Pekerjaan/Profesi 

Tabel 4.7 
Pekerjaan/Profesi Responden 

 
No

 
Keterangan Jawaban 

Frekuensi % 
1. Pegawai Negeri Sipil / BUMN 17 17 % 
2. TNI / POLRI 9 9 % 
3. Pegawai Swasta 21 21 % 
4. Wiraswasta 46 46 % 
5. Pelajar / Mahasiswa 6 6 % 
6. Lain-lain 1 1 % 
 Jumlah 100 100 % 

               Sumber : Data penyebaran kuesioner diolah, 2009 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang nampak pada Tabel 4.7 di 

atas dari 100 responden, mayoritas responden berprofesi sebagai Wiraswasta yaitu 

sebanyak 46%. Urutan kedua yaitu berprofesi sebagai Pegawai swasta sebanyak 

21%. Urutan ketiga yaitu berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil / BUMN 

sebanyak 17%. Urutan keempat yaitu berprofesi sebagai TNI / POLRI sebanyak 

9%. Urutan kelima yaitu berprofesi sebagai Pelajar / Mahasiswa sebanyak 6%. 

Untuk urutan yang terakhir yaitu lain-lain sebanyak 1%.  

Dari hasil penelitian tersebut nampak bahwa responden sebagian besar 

adalah Wiraswasta dengan jumlah responden sebanyak 46%. 
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4.2.5 Pendapatan 

Tabel 4.8 
Pendapatan Responden 

 
No 

 
Keterangan Jawaban 

Frekuensi % 
1. < Rp 500.000,00                                 2  2 % 
2. Rp 500.001,00 – Rp 1.000.000,00      5 5 % 
3. Rp 1.000.001,00 – Rp 1.500.000,00 39 39 % 
4. Rp 1.500.001,00 – Rp 2.000.000,00 48 48 % 
5. > Rp 2.000.001,00 6 6 % 
 Jumlah 100 100 % 

          Sumber : Data penyebaran kuesioner diolah, 2009 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas nampak bahwa dari 100 responden,  

mayoritas responden mempunyai tingkat penghasilan sebesar Rp 1.500.001,00 – 

Rp 2.000.000,00 yaitu sebanyak 48%. Urutan kedua yaitu pada tingkat 

penghasilan Rp 1.000.001,00 sebanyak 39%. Urutan ketiga yaitu pada tingkat 

penghasilan lebih dari Rp 2.000.001,00 sebanyak 6%. Urutan keempat yaitu pada 

tingkat penghasilan sebesar Rp 500.001,00 – Rp 1.000.000,00 sebanyak 5%. 

Uritan selanjutnya yaitu pada tingkat penghasilan kurang dari Rp 500.000,00. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mempunyai tingkat 

penghasilan sebesar Rp 1.500.001,00 – Rp 2.000.000,00 yaitu sebanyak  48%. 

Bisa dikatakan bahwa pengguna jasa PDAM Kabupaten Madiun adalah 

masyarakat yang kalangan menengah. Tingkat penghasilan ini juga menunjukkan 

tingkat kesejahteraan mereka. 

4.3 Gambaran Variabel Yang Diteliti 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Langsung (Tangible) 

  Dalam variabel bukti langsung (tangible) terdapat tiga item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.9 berikut ini : 
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Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Fisik 

 
Item Skor Jawaban Responden Mean 

  5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 
X1.1 60 60.0 37 37.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 4.57 
X1.2 52 52.0 44 44.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 4.47 
X1.3 54 54.0 43 43.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 4.50 

 Rata-rata mean 4.51 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang nampak pada Tabel 4.9 di 

atas, hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Pada item pernyataan tentang ruang pelayanan telah cukup nyaman dan bersih, 

dari 100 responden, 60% responden menjawab sangat nyaman dan bersih, 37% 

responden menjawab nyaman dan bersih, 3% responden menjawab cukup 

nyaman dan bersih. Nilai mean untuk item ruang pelayanan telah cukup 

nyaman dan bersih sebesar 4,57, maka dapat diartikan bahwa rata-rata 

responden menilai ruang pelayanan telah cukup nyaman dan bersih. 

2. Pada item pernyataan tentang penggunaan peralatan modern dalam melayani 

pelanggan, dari 100 responden, 52% responden menjawab sangat setuju, 44% 

responden menjawab setuju, 3% responden menjawab cukup setuju, 1% 

responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item penggunaan peralatan 

modern sebesar 4,47, berarti rata-rata responden menjawab sangat setuju 

bahwa perusahaan dinilai telah menggunakan peralatan modern.  

3. Pada item pernyataan tentang pegawai telah berpenampilan rapi pada saat 

bekerja, dari 100 responden, 54% responden menjawab sangat setuju, 43% 

responden menjawab setuju, 2% responden menjawab cukup setuju, 1% 

responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item pegawai telah 
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berpenampilan rapi pada saat bekerja sebesar 4,50, berarti rata-rata responden 

menjawab sangat setuju bahwa pegawai telah berpenampilan rapi pada saat 

bekerja. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Keandalan (Reliabilility) 
 

 Dalam variabel keandalan (reliability) terdapat empat item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.10 berikut ini : 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Variabel Keandalan  

 
Item Skor Jawaban Responden Mean 

  5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 
X1.1 62 62.0 28 28.0 9 9.0 1 1.0 0 0.0 4.51 
X1.2 54 54.0 34 34.0 12 12.0 0 0.0 0 0.0 4.42 
X1.3 55 55.0 34 34.0 10 10.0 1 1.0 0 0.0 4.43 
X1.4 55 55.0 32 32.0 13 13.0 0 0.0 0 0.0 4.42 

 Rata-rata mean 4.44 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang nampak pada Tabel 4.10 di 

atas, hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Pada item pernyataan tentang kemampuan pegawai dalam memecahkan 

masalah, dari 100 responden, 62% responden menjawab sangat setuju, 28% 

responden menjawab setuju, 9% responden menjawab cukup setuju, 1% 

responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item kemampuan pegawai 

dalam memecahkan masalah sebesar 4,51, berarti rata-rata responden 

menjawab sangat setuju bahwa pegawai telah mampu dalam memecahkan 

masalah. 

2. Pada item pernyataan tentang pegawai selalu menepati janji yang telah 

disepakati dengan pelanggan, dari 100 responden, 54% responden menjawab 
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sangat setuju, 34% responden menjawab setuju, 12% responden menjawab 

cukup setuju. Nilai mean untuk item pegawai selalu menepati janji yang telah 

disepakati dengan pelanggan sebesar 4,42, berarti rata-rata responden 

menjawab sangat setuju bahwa pegawai selalu menepati janji yang telah 

disepakati dengan pelanggan. 

3. Pada item pernyataan tentang pegawai telah memberikan kemudahan prosedur 

pelayanan kepada pelanggan, dari 100 responden, 55% responden menjawab 

sangat setuju, 34% responden menjawab setuju, 10% responden menjawab 

cukup setuju, 1% responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item 

pegawai telah memberikan kemudahan prosedur pelayanan kepada pelanggan 

sebesar 4,43, berarti rata-rata responden menjawab sangat setuju bahwa 

pegawai telah memberikan kemudahan prosedur pelayanan kepada pelanggan. 

4. Pada item pernyataan tentang pegawai mengutamakan ketepatan dalam 

penyampaian pencatatan tagihan, dari 100 responden, 55% responden 

menjawab sangat setuju, 32% responden menjawab setuju, 13% responden 

menjawab cukup setuju. Nilai mean untuk item pegawai mengutamakan 

ketepatan dalam penyampaian pencatatan tagihan sebesar 4,42, berarti rata-rata 

responden menjawab sangat setuju bahwa pegawai mengutamakan ketepatan 

dalam penyampaian pencatatan tagihan. 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap (Responsiveness) 
 

 Dalam variabel daya tanggap (responsiveness) terdapat tiga item pertanyaan 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat 

pada Tabel 4.11 berikut ini : 
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Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap 

 
Item Skor Jawaban Responden Mean 

  5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 
X1.1 51 51.0 38 38.0 11 11.0 0 0.0 0 0.0 4.40 
X1.2 51 51.0 39 39.0 8 8.0 2 2.0 0 0.0 4.39 
X1.3 50 50.0 37 37.0 11 11.0 2 2.0 0 0.0 4.35 

 Rata-rata mean 4.38 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang nampak pada Tabel 4.11 di 

atas, hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Pada item pernyataan tentang kesungguhan pegawai dalam membantu 

pelanggan, dari 100 responden, 51% responden menjawab sangat setuju, 38% 

responden menjawab setuju, 11% responden menjawab cukup. Nilai mean 

untuk item kesungguhan pegawai dalam membantu pelanggan sebesar 4,40, 

berarti rata-rata responden menjawab sangat setuju bahwa pegawai memiliki 

kesungguhan dalam membantu pelanggan.  

2. Pada item pernyataan tentang kecepatan pegawai dalam memberikan 

pelayanan, dari 100 responden, 51% responden menjawab sangat setuju, 39% 

responden menjawab setuju, 8% responden menjawab cukup setuju, 2% 

responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item kecepatan pegawai 

dalam memberikan pelayanan sebesar 4,39, berarti rata-rata responden 

menjawab sangat setuju bahwa pegawai cepat dalam memberikan pelayanan. 

3. Pada item pernyataan tentang pegawai selalu memberikan tanggapan terhadap 

keluhan dan saran pelanggan, dari 100 responden, 50% responden menjawab 

sangat setuju, 37% responden menjawab setuju, 11% responden menjawab 

cukup setuju, 2% responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item 
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pegawai selalu memberikan tanggapan terhadap keluhan dan saran pelanggan 

sebesar 4,35, berarti rata-rata responden menjawab sangat setuju bahwa 

pegawai selalu memberikan tanggapan terhadap keluhan dan saran pelanggan. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Jaminan (Assurance) 

Dalam variabel jaminan (assurance) terdapat empat item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.12 berikut ini : 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi Variabel Jaminan  

 
Item Skor Jawaban Responden Mean 

  5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 
X1.1 53 53.0 32 32.0 7 7.0 8 8.0 0 0.0 4.30 
X1.2 62 62.0 29 29.0 4 4.0 5 5.0 0 0.0 4.48 
X1.3 54 54.0 32 32.0 7 7.0 7 7.0 0 0.0 4.33 
X1.4 36 36.0 49 49.0 9 9.0 6 6.0 0 0.0 4.15 

 Rata-rata mean 4.31 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang nampak pada Tabel 4.12 di 

atas, hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Pada item pernyataan tentang pegawai mempunyai pengetahuan yang memadai 

sehingga dapat menjawab pertanyan pelanggan, dari 100 responden, 53% 

responden menjawab sangat setuju, 32% responden menjawab setuju, 7% 

responden menjawab cukup setuju, 8% responden menjawab tidak setuju. Nilai 

mean untuk item pegawai mempunyai pengetahuan yang memadai sehingga 

dapat menjawab pertanyan pelanggan sebesar 4,30, berarti rata-rata responden 

menjawab sangat setuju bahwa pegawai mempunyai pengetahuan yang 

memadai sehingga dapat menjawab pertanyan pelanggan. 
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2. Pada item pernyataan tentang pegawai selalu bersikap sopan dan ramah 

terhadap pelanggan, dari 100 responden, 62% responden menjawab sangat 

setuju, 29% responden menjawab setuju, 4% responden menjawab cukup 

setuju, 5% responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item pegawai 

selalu bersikap sopan dan ramah terhadap pelanggan sebesar 4,48, berarti rata-

rata responden menjawab sangat setuju bahwa pegawai selalu bersikap sopan 

dan ramah terhadap pelanggan. 

3. Pada item pernyataan tentang pegawai selalu bersikap jujur kepada pelanggan, 

dari 100 responden, 54% responden menjawab sangat setuju, 32% responden 

menjawab setuju, 7% responden menjawab cukup setuju, 7% responden 

menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item pegawai selalu bersikap jujur 

kepada pelanggan sebesar 4,33, berarti rata-rata responden menjawab sangat 

setuju bahwa pegawai selalu bersikap jujur kepada pelanggan 

4. Pada item pernyataan tentang pihak PDAM selalu menjaga keamanan dalam 

penggunaan air minum yang berasal dari PDAM, dari 100 responden, 36% 

responden menjawab sangat setuju, 49% responden menjawab setuju, 9% 

responden menjawab cukup setuju, 6% responden menjawab tidak setuju. Nilai 

mean untuk item pihak PDAM selalu menjaga keamanan dalam penggunaan 

air minum yang berasal dari PDAM sebesar 4,15, berarti rata-rata responden 

menjawab setuju bahwa pihak PDAM selalu menjaga keamanan dalam 

penggunaan air minum yang berasal dari PDAM. 
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4.3.5 Distribusi Frekuensi Variabel Empati (Empathy) 

Dalam variabel empati (empathy) terdapat empat item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.13 berikut ini : 

Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi Variabel Empati  

 
Item Skor Jawaban Responden Mean 

  5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 
X1.1 39 39.0 43 43.0 16 16.0 2 2.0 0 0.0 4.19 
X1.2 31 31.0 53 53.0 14 14.0 2 2.0 0 0.0 4.13 
X1.3 21 21.0 45 45.0 31 31.0 3 3.0 0 0.0 3.84 
X1.4 16 16.0 59 59.9 23 23.0 2 2.0 0 0.0 3.89 

 Rata-rata mean 4.01
Sumber : Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang nampak pada Tabel 4.13 di 

atas, hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Pada item pernyataan tentang pegawai selalu memberikan perlakuan yang 

sama kepada setiap pelanggan, dari 100 responden, 39% responden menjawab 

sangat setuju, 43% responden menjawab setuju, 16% responden menjawab 

cukup setuju, 2% responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item 

pegawai selalu memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pelanggan 

sebesar 4,19, berarti rata-rata responden menjawab setuju bahwa pegawai 

selalu memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pelanggan  

2. Pada item pernyataan tentang pegawai mampu berkomunikasi dengan baik 

kepada pelanggan, dari 100 responden, 31% responden menjawab sangat 

setuju, 53% responden menjawab setuju, 14% responden menjawab cukup 

setuju, 2% responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item pegawai 

mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan sebesar 4,13, berarti 
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rata-rata responden menjawab setuju bahwa pegawai mampu berkomunikasi 

dengan baik kepada pelanggan. 

3. Pada item pernyataan tentang pegawai selalu memperhatikan kepentingan 

pelanggan, dari 100 responden, 21% responden menjawab sangat setuju, 45% 

responden menjawab setuju, 31% responden menjawab cukup setuju, 3% 

responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item pegawai selalu 

memperhatikan kepentingan pelanggan sebesar 3,84, berarti rata-rata 

responden menjawab setuju bahwa pegawai selalu memperhatikan kepentingan 

pelanggan. 

4. Pada item pernyataan tentang pegawai telah mampu memahami kebutuhan 

pelanggan, dari 100 responden, 16% responden menjawab sangat setuju, 59% 

responden menjawab setuju, 23% responden menjawab cukup setuju, 2% 

responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item pegawai telah mampu 

memahami kebutuhan pelanggan sebesar 3,89, berarti rata-rata responden 

menjawab setuju bahwa pegawai telah mampu memahami kebutuhan 

pelanggan. 

4.3.6 Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan 

Dalam variabel kepuasan terdapat satu item pertanyaan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 

4.14 berikut ini: 
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Tabel 4.14 
Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan 

 
Item Skor Jawaban Responden Mean 

  5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 
   Y 27 27.0 35 35.0 29 29.0 9 9.0 0 0.0 3.80 

 Rata-rata mean 3.80 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa pada item pernyataan 

tentang pelayanan yang diberikan PDAM Kabupaten Madiun sesuai dengan 

harapan pelanggan, dari 100 responden, 27% responden menjawab sangat setuju, 

35% responden menjawab setuju, 29% responden menjawab cukup setuju, 9% 

responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk item pelayanan yang 

diberikan PDAM Kabupaten Madiun sesuai dengan harapan pelanggan sebesar 

3,89. Dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap 

pelayanan yang diberikan PDAM Kabupaten Madiun sehingga sesuai dengan 

harapan pelanggan.  

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas pada instrumen penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor variabelnya 

dengan menggunakan rumus korelasi Pearson (Product moment). Hasil uji 

validitas dinyatakan valid jika r hitung yang diperoleh lebih besar dibandingkan r 

tabel, atau angka signifikansi lebih kecil dibandingkan 0,05 (Singarimbun dan 

Effendi, 1995:122). 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r hitung r tabel Signifikansi Keterangan

Bukti Fisik (X1) X1.1 

X1.2 

X1.3 

0,684 

0,787 

0,801 

0,196 

0,196 

0,196 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Keandalan (X2) X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

0,858 

0,864 

0,903 

0,881 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Daya Tanggap (X3) X3.1 

X3.2 

X3.3 

0,839 

0,895 

0,873 

0,196 

0,196 

0,196 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Jaminan (X4) X4.1 

X4.2 

X4.3 

X4.4 

0,903 

0,770 

0,901 

0,830 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Empati (X5) X5.1 

X5.2 

X5.3 

X5.4 

0,812 

0,667 

0,785 

0,720 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
Sumber  : Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa seluruh 

butir pertanyaan yang digunakan adalah valid. Hal ini ditunjukkan dengan 

masing-masing butir pertanyaan mempunyai r hitung lebih besar dibandingkan r tabel, 

atau angka signifikansi lebih kecil daripada 0,05. 

 Sedangkan uji reliabilitas dengan menggunakan nilai Alpha Cronbach 

disajikan pada Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Bukti Fisik       (X1) 0,6312 Reliabel 

Keandalan        (X2) 0,8995 Reliabel 

Daya Tanggap (X3) 0,8378 Reliabel 

Jaminan           (X4) 0,8746 Reliabel 

Empati             (X5) 0,7364 Reliabel 
     Sumber : Data primer diolah, 2009  

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa variabel pada 

penelitian ini reliabel, karena setiap variabel mempunyai nilai Alpha Cronbach 

lebih besar dari 0,6. 

4.5 Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Uji Asumsi Klasik 

 A. Uji Normalitas 

  Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986:172). Kurva yang menggambarkan distribusi normal 

adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel 

penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. 

 Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal atau tidak normalnya, 

dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut : 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Normalitas 
 

Keterangan Kolmogorov-Smirnov 
α df Sig. 

Unstandardized Residual    0.051 100 0,200 
           Sumber : Data primer diolah, 2009  
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 Pada Tabel Kolmogorof-Smirnov Test didapatkan nilai signifikansi 

residualnya sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 (α = 5%), maka dapat 

disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. 

B. Uji Non-Multikolinieritas 

  Uji Non-Multikolinieritas berarti antara variabel bebas dalam model regresi 

tidak saling berhubungan secara sempurna. Untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF 

mendekati 1 (Santosa, 2005:240), maka tidak terjadi multikolinieritas atau non-

multikolinieritas. 

Tabel 4.18 

                                     Hasil Uji Non-Multikolinieritas 

Variabel Nilai VIF Keterangan 
Bukti Fisik      (X1) 1.104 Non-Multikolinieritas 
Keandalan       (X2) 1.235 Non-Multikolinieritas 
Daya Tanggap (X3)  1.142 Non-Multikolinieritas 
Jaminan           (X4) 1.113 Non-Multikolinieritas 
Empathy          (X5) 1.140 Non-Multikolinieritas 

           Sumber : Data primer diolah, 2009  

Dari Tabel 4.18 menunjukkan bahwa angka perhitungan VIF semua variabel 

bebas mendekati satu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas pada variabel bebas yang diteliti. 

C. Uji Non-Heterokedastisitas 

 Cara yang digunakan pada penelitian ini untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 

Spearman yaitu mengkorelasikan antara semua variabel bebas dengan Absolut 

residual. Hasil uji koefisien korelasi Rank Spearman ditampilkan pada Tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 

Hasil Uji Non-Heterokedastisitas 

Variabel |rs hitung| Signifikansi Keterangan 

Bukti Fisik       (X1) 0.071 0.481 Homokedastisitas 

Keandalan        (X2) 0.121 0.230 Homokedastisitas 
Daya Tanggap (X3) 0.048 0.636 Homokedastisitas 
Jaminan           (X4) 0.128 0.203 Homokedastisitas 
Empati             (X5) 0.119 0.238 Homokedastisitas 

 Sumber : Data primer diolah, 2009  
 
Keterangan : Nilai rs tabel : α = 5% = 0,364 (lihat Gujarati, 1997:392) 
 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat disimpulkan bahwa variabel bukti fisik (X1), 

keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) dengan 

Absolut Residual tidak terjadi heterokedastisitas dengan ditunjukkan rs hitung < rs 

tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari α = 5%. 

4.5.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS versi 10.0 for windows. Hasil pengujiannya 

ditampilkan pada Tabel 4.20. 
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Tabel 4.20 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 

Variabel 
Koefisien Standardized 
               (Beta) t hitung t tabel Signifikansi Keterangan

Konstanta      
X1 0,136 2,460 1,99 0,016 Signifikan 
X2 0,199 2,279 1,99 0,025 Signifikan 
X3 0,209 2,216 1,99 0,029 Signifikan 
X4 0,248 2,292 1,99 0,024 Signifikan 
X5 0,266 3,529 1,99 0,001 Signifikan 

R    = 0,859     
R Square  = 0,739    
Adjusted R Square = 0,725    
F hitung  = 53,116    
F tabel   = 2,31    
Sign. F = 0,000     
      Sumber: Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi berganda (R) 

sebesar 0.859 yang berarti bahwa hubungan antara semua variabel bebas, yaitu 

variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan 

empati (X5) terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y) sangat kuat.  

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh: 

Y = 0,136 X1 + 0,199 X2 + 0,209 X3 + 0,248 X4 + 0,266 X5 

Koefisien regresi variabel bukti fisik (X1) bertanda positif, artinya jika 

variabel bukti fisik (X1) ditingkatkan dan variabel keandalan (X2), daya tanggap 

(X3), jaminan (X4), empati (X5) tetap, maka akan meningkatkan variabel 

kepuasan pelanggan (Y).yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan bukti fisik 

maka kepuasan pelanggan (Y). 

Koefisien regresi variabel keandalan (X2) bertanda positif, artinya jika 

variabel keandalan (X2) ditingkatkan dan variabel bukti fisik (X1), daya tanggap 
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(X3), jaminan (X4), empati (X5) tetap, maka akan meningkatkan variabel 

kepuasan pelanggan (Y).  

Koefisien regresi variabel daya tanggap (X3) bertanda positif, artinya jika 

variabel daya tanggap (X3) ditingkatkan dan  variabel bukti fisik (X1), keandalan 

(X2), jaminan (X4), empati (X5) tetap, maka akan meningkatkan variabel 

kepuasan pelanggan (Y).  

Koefisien regresi variabel jaminan (X4) bertanda positif, artinya jika 

variabel jaminan (X4) ditingkatkan dan variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), 

daya tanggap (X3), empati (X5) tetap, maka akan meningkatkan variabel 

kepuasan pelanggan (Y).  

Koefisien regresi variabel empati (X5) bertanda positif, artinya jika variabel 

empati (X5) ditingkatkan dan variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya 

tanggap (X3),  jaminan (X4) tetap, maka akan meningkatkan variabel kepuasan 

pelanggan (Y).  

Nilai Adjusted R Square yang didapatkan sebesar 0,725 atau 72,5% 

menunjukkan  bahwa variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), 

jaminan (X4), dan empati (X5) yang digunakan dalam persamaan regresi ini 

memberikan kontribusi sebesar 72,5% terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y). 

Sedangkan sisanya yaitu 27,5% merupakan kontribusi dari variabel lain yang 

tidak masuk dalam penelitian ini. Misalnya : kualitas produk, penetapan harga, 

dan sebagainya. 
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4.5.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

A. Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian persamaan regresi pada penelitian ini menggunakan uji F. 

Hipotesis pertama digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas 

secara simultan terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

1) Fhit > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

2) Fhit ≤ Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.21 

 Hasil Uji F 

Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Keputusan  

Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara bersama-sama (simultan) dari 
Variabel Bukti Fisik, Keandalan, 
Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati 
terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Fhitung   : 53,116 
Sign. F : 0,000 
Ftabel : 2,31 
 

Ho ditolak dan 
Ha diterima 

  Sumber: Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat dilihat nilai Fhitung menunjukkan nilai 

sebesar 53,116 dengan signifikansi F = 0,000 dan diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,31. 

Jadi Fhitung > Ftabel (53,116 > 2,31) atau Sign. F < 5% (0,000 < 0,05) sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa secara simultan variabel Bukti Fisik (X1), 

Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Kepuasan Konsumen (Y).  

B. Pengujian Hipotesis Kedua  

 Pengujian hipotesis paad penelitian ini menggunakan uji t. Hipotesis kedua 

digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel terikat.  
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  Kriteria pengambilan keputusan : 

1) t hit  >  t tabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2)  t hit  ≤  t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat diketahui hasil uji t hitung dan besarnya t tabel 

tiap variabel bebas. 

Tabel 4.22 

Hasil Uji t 

No. Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Keputusan 
1. Variabel Bukti Fisik (X1) 

berpengaruh secara signifikan 
terhadap Kepuasan pelanggan (Y) 

thitung     : 2,460 
Sign. t : 0,016 
ttabel : 1,99 
 

Ho ditolak dan 
Ha diterima 

2. Variabel Keandalan (X2) 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap Kepuasan pelanggan (Y) 

thitung     : 2,279 
Sign. t : 0,025 
ttabel : 1,99 
 

Ho ditolak dan 
Ha diterima 

3. Variabel Daya Tanggap (X3) 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap Kepuasan pelanggan (Y) 

thitung     : 2,216 
Sign. t : 0,029 
ttabel : 1,99 
 

Ho ditolak dan 
Ha diterima 

4. Variabel Jaminan (X4) 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap Kepuasan pelanggan (Y) 

thitung     : 2,292 
Sign. t : 0,024 
ttabel : 1,99 
 

Ho ditolak dan 
Ha diterima 

5. Variabel Empati (X5) 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap Kepuasan pelanggan (Y) 

thitung     : 3,529 
Sign. t : 0,001 
ttabel : 1,99 
 

Ho ditolak dan 
Ha diterima 

  Sumber: Data primer diolah, 2009 

1. Pada variabel bukti fisik (X1), nilai t hitung yang diperoleh sebesar 2,460 lebih 

besar dibandingkan t tabel sebesar 1,99 atau signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil 

dibandingkan α  sebesar 0.05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bukti fisik (X1) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y).  

2. Pada variabel keandalan (X2), t hitung yang diperoleh sebesar 2,279 lebih besar 

dibandingkan t tabel sebesar 1,99 atau signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil 
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dibandingkan α  sebesar 0.05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel keandalan (X2) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y). 

3. Pada variabel daya tanggap (X3), nilai t hitung yang diperoleh sebesar 2,216 lebih 

besar dibandingkan t tabel sebesar 1,99 atau signifikansi sebesar 0,029 lebih kecil 

dibandingkan α  sebesar 0.05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel daya tanggap (X3) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y).  

4. Pada variabel jaminan (X4), t hitung yang diperoleh sebesar 2,292 lebih besar 

dibandingkan t tabel sebesar 1,99 atau signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil 

dibandingkan α  sebesar 0.05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel jaminan (X4) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y). 

5. Pada variabel empati (X5), t hitung yang diperoleh sebesar 3,529 lebih besar 

dibandingkan t tabel sebesar 1,99 atau signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil 

dibandingkan α  sebesar 0.05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel empati (X5) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y). 

C. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini dilakukan dengan melihat 

nilai koefisien Standardized Beta dari masing-masing variabel bebas. Nilai 

koefisien Standardized Beta variabel bebas yang memiliki nilai tertinggi 

merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat.  



96 
 

 
 

Berdasarkan nilai koefisien Standardized Beta pada Lampiran 9 dapat 

diketahui bahwa variabel bebas yang memiliki nilai koefisien Standardized Beta 

tertinggi adalah variabel empati (X5) sebesar 0,266. Hal itu menunjukkan bahwa 

variabel empati (X5) memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) dibandingkan variabel bebas yang lain dalam penelitian 

ini. 

4.6  Pembahasan Hasil Penelitian 

 Dalam era globalisasi ini, masalah kualitas merupakan salah satu bagian 

penting dan perlu mendapat perhatian yang serius bagi setiap perusahaan untuk 

tetap bisa bertahan dalam lingkungan bisnis. Hal itu menuntut perusahaan untuk 

memberikan yang terbaik bagi konsumen, karena keberhasilan suatu perusahaan 

terletak di tangan konsumen dan pelanggannya. 

Pelanggan umumnya mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang 

dikonsumsi dapat diterima dan dinikmatinya dengan pelayanan yang baik atau 

memuaskan. Oleh karena itu alternatif strategi yang dapat diambil oleh 

perusahaan untuk mewujudkan kepuasan adalah dengan memberikan kualitas 

pelayanan yang bermutu. 

Kualitas pelayanan digunakan sebagai alat ukur bagi konsumen dan 

pelanggan dalam menilai apakah barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan 

berkualitas atau tidak. Apalagi jika perusahaan itu bergerak dalam bidang jasa, 

maka kualitas pelayanan yang disajikan oleh perusahaan sangat diperhatikan dan 

dinilai oleh konsumen dan pelanggan. Penilaian ini akan berpengaruh terhadap 

pola perilaku kosumen selanjutnya. Perilaku konsumen dan pelanggan setelah 

menggunakan jasa didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan mereka selama 
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penggunaan jasa. Apabila kualitas pelayanan yang diterima sama atau lebih dari 

apa yang mereka harapkan, maka mereka akan merasa puas. Demikian pula 

sebaliknya apabila kualitas pelayanan yang diterima kurang atau tidak sesuai 

dengan harapan, maka konsumen dan pelanggan akan kehilangan minat terhadap 

perusahaan jasa tersebut. Para pelanggan akan mencari produk berupa barang atau 

jasa dari perusahaan yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan yang 

terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati 

mempengaruhi kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Madiun. Hal ini terlihat 

dari hasil analisis regresi linier berganda di mana variabel-variabel kualitas 

pelayanan yang terdiri dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), 

jaminan (X4), dan empati (X5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel kepuasan pelanggan (Y) secara simultan maupun parsial. 

 Variabel bukti fisik (X1) berpengaruh signifikan pada taraf kepercayaan 95 % 

secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y). Hal ini berarti bahwa bukti fisik 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, semakin 

tinggi bukti fisik pada pelayanan PDAM maka kepuasan pelanggan akan semakin 

meningkat, sebaliknya jika bukti fisik rendah maka kepuasan pelanggan akan 

menurun. 

Variabel keandalan (X2) berpengaruh signifikan pada taraf kepercayaan 95 % 

secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y). Hal ini berarti bahwa keandalan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, semakin 

tinggi keandalan pada pelayanan PDAM maka kepuasan pelanggan akan semakin 
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meningkat, sebaliknya jika keandalan rendah maka kepuasan pelanggan akan 

menurun. 

Variabel daya tanggap (X3) berpengaruh signifikan pada taraf kepercayaan 

95 % secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y). Hal ini berarti bahwa daya 

tanggap berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, 

semakin tinggi daya tanggap pada pelayanan PDAM maka kepuasan pelanggan 

akan semakin meningkat, sebaliknya jika daya tanggap rendah maka kepuasan 

pelanggan akan menurun. 

Variabel jaminan (X4) berpengaruh signifikan pada taraf kepercayaan 95 % 

secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y). Hal ini berarti bahwa jaminan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, semakin 

tinggi jaminan pada pelayanan PDAM maka kepuasan pelanggan akan semakin 

meningkat, sebaliknya jika jaminan rendah maka kepuasan pelanggan akan 

menurun. 

Variabel empati (X5) berpengaruh signifikan pada taraf kepercayaan 95 % 

secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y). Hal ini berarti bahwa empati 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, semakin 

tinggi empati pada pelayanan PDAM maka kepuasan pelanggan akan semakin 

meningkat, sebaliknya jika empati rendah maka kepuasan pelanggan akan 

menurun. 

Variabel empati (X5) berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) dibandingkan dengan variabel bebas yang lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa hal-hal yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan 

adalah perlakuan yang sama terhadap setiap pelanggan, kemampuan pegawai 
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PDAM dalam berkomunikasi dengan pelanggan, perhatian pegawai terhadap 

kepentingan pelanggan, dan para pegawai yang memahami kebutuhan pelanggan. 

 


