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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini peningkatan kualitas dari suatu produk atau jasa semakin 

mendapat perhatian. Masyarakat tidak sekedar membutuhkan jasa dari suatu 

badan usaha melainkan juga menginginkan mutu pelayanan yang semakin baik. 

Dikaitkan dengan pemasaran produk jasa maka terdapat beberapa hal yang 

menunjang kesuksesan kita dalam mengatur usaha jasa, salah satunya berupa 

menghargai konsumen kita dengan baik. Pendapat lain dari Theodore Levitt, yang 

dikutip dalam Tjiptono (2000 : 7) yaitu, semakin canggih suatu teknologi suatu 

produk (misalnya mobil, mesin fotokopi, dan computer), maka penjualannya 

semakin bergantung pada kualitas jasa yang diberikan. Kondisi ini merupakan 

tantangan bagi setiap badan usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi 

konsumennya. 

Dalam perkembangan industri jasa, yang menentukan perkembangannya 

ialah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Kepuasan itu sendiri merupakan sesuatu yang dirasakan oleh konsumen terhadap 

suatu produk atau mutu pelayanan tersebut. Dalam hal ini tingkat kepuasan akan 

dinilai oleh beberapa persepsi konsumen yang mampu menyamai atau melampaui 

harapan konsumen. 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu inti dari filsafat pemasaran. 

Menurut Oliver, yang dikutip dalam Irawan (2002 : 3) kepuasan pelanggan adalah 

hasil dari penilaian konsumen bahwa produk atau pelayanan telah memberikan 
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tingkat kenikmatan, dimana tingkat pemenuhan ini bisa kurang atau lebih. 

Kepuasan itu sendiri merupakan nilai kualitas yang dirasakan oleh konsumen 

terhadap kebutuhan konsumen terhadap suatu produk atau pelayanan tersebut. 

Upaya mewujudkan kepuasan pelanggan bukan merupakan hal yang 

mudah. Banyak hal yang membuat pelanggan merasa tidak puas terhadap 

pelayanan perusahaan. Alma (2004 : 286) menyebutkan antara lain : 

1. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan 

2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan 

3. Perilaku personil yang kurang memuaskan 

4. Suasana dan kondisi fisik lingkungan yang tidak menunjang 

5. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu 

terbuang dan harga yang tidak sesuai. 

6. Promosi/ iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan. 

Perusahaan harus berusaha memahami nilai- nilai yang diharapkan 

pelanggan dan kemudian berupaya memenuhi harapan dari pelanggan semaksimal 

mungkin, agar pelanggan tidak hanya merasa puas, tetapi amat puas. Terlebih lagi 

menurut Kotler (2002 a : 42), “Para pelanggan yang kepuasannya hanya puas 

mudah untuk berubah pikiran bila mendapat tawaran yang lebih baik. Mereka 

yang amat puas lebih sukar untuk mengubah pilihannya.” 

Setiap perusahaan pasti menginginkan adanya kepuasan pelanggan secara 

menyeluruh, meskipun hal tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan. Pelanggan 
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yang dihadapi sekarang ini sangat berbeda dengan pelanggan yang dihadapi 

beberapa tahun lalu. Saat ini pelanggan semakin menyadari hak- haknya. Mereka 

tidak lagi sekedar membeli, tetapi juga memperhatikan segala aspek jasa atau 

pelayanan yang menyertai produk tersebut.  Selain itu saat ini semakin banyak 

produk dan jasa dengan berbagai keunggulan dan mempunyai nilai yang lebih, 

ditawarkan oleh pesaing yang mengakibatkan sektor jasa relatif lebih rentan 

terhadap kemungkinan dalam proses penyampaiannya, sehingga ketidakpuasan 

atau keluhan dari pelanggan akan sering terjadi. Oleh sebab itu, tidaklah realistis 

apabila suatu perusahaan mengharapkan tidak ada pelanggan yang tidak puas. 

Perusahaan harus berupaya meminimalkan ketidakpuasan dengan memberikan 

pelayanan yang maksimal dan meningkatkan kualitas pelayanan dari waktu ke 

waktu. 

Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan merupakan 

salah satu strategi untuk dapat memberikan kepuasan lebih bagi pelanggan, sebab 

menurut Tjiptono (1997 : 54) pelayanan yang berkualitas dapat mendorong 

pelanggan untuk menjalin hubungan yang erat dengan perusahaan dimana 

hubungan tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengetahui apa harapan dan 

kebutuhan pelanggan. Dengan memahami hal tersebut, perusahaan akan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggannya yaitu dengan cara berusaha 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimumkan bahkan meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan. 
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Perusahaan dalam kinerjanya, selalu menyusun strategi untuk menambah 

pelanggan baru dan juga harus dapat mempertahankan pelanggan yang lama agar 

semakin loyal kepada perusahaan. Perusahaan harus menyadari bahwa pelanggan 

sangat mempengaruhi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu perusahaan harus 

selalu berusaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Usaha yang dapat 

dilakukan menurut Parasuraman, et al., seperti yang dikutip oleh Tjiptono (2005 : 

273), antara lain dengan memberikan pelayanan yang berkualitas yang meliputi 

lima dimensi, yaitu : 

1. Bukti fisik (Tangibles) 

2. Keandalan ( Reliability) 

3. Daya tanggap (Responsiveness) 

4.  Jaminan (Assurance) 

5. Empati (Empathy) 

 Dari uraian di atas, dapat dilihat sangatlah penting bagi setiap pelaku 

bisnis yang ingin memenangkan persaingan harus memberikan perhatian penuh 

pada kualitas pelayanan. Sebagai  salah satu sektor jasa yang berkembang pesat di 

Indonesia adalah perusahaan air minum. Sehubungan dengan tingkat kebutuhan di 

dalam masyarakat menimbulkan kesadaran yang tinggi pentingnya air bagi 

kehidupan sehari- hari. Air yang bersih dan sehat sangat mempengaruhi 

kesehatan. Di mana kesehatan telah menjadi salah satu unsur yang menentukan 

kelangsungan hidup manusia. Tidak ada aktivitas dalam hidup yang dapat 

dilepaskan dari kepentingan kesehatan.  
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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan 

jasa air minum yang dikelola pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan 

penyediaan air bersih pada masyarakat. Sebagai perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa yang berorientasi kepada pelanggan, maka PDAM harus dapat 

mempertahankan dan mengembangkan dirinya sendiri dengan memperhatikan 

pelayanan kepuasan pelanggannya. Bagaimanapun juga masyarakat sebagai 

pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang cepat dan memuaskan. Oleh 

karena itu untuk menunjang program pemasaran seperti yang telah digalakkan 

oleh pihak perusahaan, maka perlu adanya perhatian yang tinggi akan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih khusus lagi kepada pelanggan 

agar kepuasan pelanggan tercapai. 

Perlu diketahui bahwa di dalam PDAM Kabupaten Madiun terdapat 

beberapa masalah yang sering terjadi, antara lain : adanya kebocoran pipa, aliran 

air kecil, air tidak mengalir/mati, air kotor/keruh, pemakaian air melonjak, bacaan 

meter tidak sesuai angka meter, dan kesalahan cetak rekening (Sumber data: 

PDAM Kabupaten Madiun, 2008). Namun perlu dipahami bahwa dalam bisnis 

jasa, kualitas lebih banyak ditentukan oleh pemakai jasa tersebut. Oleh karena itu 

evaluasi terhadap pelayanan jasa perlu dilakukan secara terus-menerus, salah satu 

caranya dengan menggunakan User Based Approach (pendekatan pelanggan). 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang 

yang memandangnya, sehingga jasa yang paling memuaskan preferensi bahkan 

mampu menimbulkan kepuasan pelanggan merupakan jasa yang berkualitas 

tinggi. 
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Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan adalah salah 

satu upaya yang dilakukan PDAM Kabupaten Madiun untuk menciptakan dan 

mempertahankan kepuasan pelanggan. Diharapkan dengan pelayanan yang 

berkualitas, PDAM Kabupaten Madiun dapat memenuhi harapan dan keinginan 

pelanggan. Dengan demikian perusahaan akan dapat mempertahankan pelanggan 

yang sudah ada bahkan menarik pelanggan baru.  

Latar belakang yang mendasari penelitian terhadap kualitas pelayanan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Madiun adalah untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan pelanggan dan 

beberapa upaya dari pihak manajemen PDAM Kabupaten Madiun dalam 

menghasilkan kepuasan layanan terhadap pelanggannya, hal inilah yang menjadi 

alasan penulis untuk melakukan penelitian pada PDAM Kabupaten Madiun 

dengan judul “Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Madiun.” 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, maka permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh dimensi kualitas pelayanan, yang terdiri dari 

variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati secara 

simultan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Madiun ? 
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2. Apakah ada pengaruh dimensi kualitas pelayanan, yang terdiri dari 

variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Madiun ? 

3. Variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan 

pelanggan PDAM Kabupaten Madiun ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

   Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

       1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan, 

yang terdiri dari variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

dan empati secara simultan terhadap kepuasan pelanggan PDAM 

Kabupaten Madiun. 

       2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan, 

yang terdiri dari variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

dan empati secara parsial terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten 

Madiun. 

3.  Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kepuasan pelanggan pada PDAM Kabupaten Madiun.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

      Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Penulis 

a. Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan penulis 

sehingga berpikir secara kritis, sistematis, dan analitis. 

b. Sebagai implementasi ilmu yang didapatkan selama kuliah. 

c. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di perkuliahan 

dengan permasalahan yang ada di perusahaan khususnya di bidang 

pemasaran jasa. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai pertimbangan perusahaan dalam menghadapi masalah- masalah 

yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan. 

b. Sebagai tambahan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam 

merumuskan suatu kebijakan perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga 

dapat menambah pengetahuan.  

 


