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ABSTRAKSI 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
secara simultan dan parsial dari dimensi kualitas jasa yang terdiri dari variabel 
bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan 
pelanggan PDAM Kabupaten Magetan, serta mengetahui dan menganalisis 
dimensi kualitas jasa yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 
PDAM Kabupaten Magetan. 

Penelitian ini dilakukan terhadap pelanggan PDAM Kabupaten Magetan 
yang berdomisili di Magetan, dengan sampel 100 orang responden. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan dokumen.  

Hasil uji Ftest terhadap kelima variabel penelitian yaitu bukti fisik (X1), 
keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) menunjukkan 
bahwa kelima variabel tersebut secara bersama-sama (simultan) mempunyai 
pengaruh nyata terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Magetan. Hasil 
uji ttest menunjukkan bahwa variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya 
tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) secara parsial mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Magetan. Hasil 
uji ttest juga menunjukkan bahwa variabel empati (X5)  yang mempengaruhi  
dominan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Magetan. 

Dari hasil penelitian ini menyarankan kepada PDAM Kabupaten Magetan 
untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan pelanggan, secara keseluruhan 
kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Magetan perlu ditingkatkan secara 
berkesinambungan (Continous Improvement). 
 
Kata Kunci : Dimensi Kualitas Jasa, Kepuasan Pelanggan. 
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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 perusahaan dalam mengatur usaha jasa, salah satunya berupa 

menghargai konsumen dengan baik. Pendapat dari 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 yang 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. 

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

adalah hasil dari penilaian konsumen bahwa produk atau pelayanan telah 

memberikan tingkat kenikmatan, dimana tingkat pemenuhan ini bisa kurang atau 

lebih. Kepuasan itu sendiri merupakan nilai kualitas yang dirasakan oleh 
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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 : tidak sesuai harapan 

dengan kenyataan, layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan, 

perilaku personil yang kurang memuaskan, suasana dan kondisi fisik lingkungan 

yang tidak menunjang, cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu 

terbuang dan harga yang tidak sesuai, dan 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 : 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 

yang dihadapi sekarang ini sangat berbeda dengan pelanggan yang dihadapi 

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

Konsumen 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 
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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. 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. 

     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 (2006 : 

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

lima dimensi, yaitu : bukti fisik (Tangibles), keandalan ( Reliability), daya 
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tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance), empati (Empathy). Selain lima 

dimensi kualitas pelayanan tersebut juga terdapat antara lain produk, harga, 

promosi dan distribusi yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

      Dari penjelasan tersebut, 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.  

     Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan 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. 
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     Pada PDAM Kabupaten Magetan terdapat beberapa permasalahan 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 

Magetan, 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. 

     Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan adalah salah satu 

upaya yang dilakukan PDAM Kabupaten Magetan untuk menciptakan dan 

mempertahankan kepuasan pelanggan. Diharapkan dengan pelayanan yang 

berkualitas, PDAM Kabupaten Magetan dapat memenuhi harapan dan keinginan 

pelanggan. Dengan demikian perusahaan akan dapat mempertahankan pelanggan 

yang sudah ada bahkan menarik pelanggan baru.  

     Pelaksanaan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dengan cara memberikan 

pelayanan kepada konsumen dengan baik, memberikan informasi dengan jelas, 

kecepatan dalam memberikan pelayanan, keadilan dalam memberikan pelayanan, 

memberikan pelayanan yang ramah dan sopan serta memberikan kenyamanan 

lingkungan dalam pelayanan. 

     Latar belakang yang mendasari penelitian terhadap kualitas pelayanan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan adalah untuk 
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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 Magetan dalam 

menghasilkan kepuasan layanan terhadap pelanggannya, hal inilah yang menjadi 

alasan penulis untuk melakukan penelitian pada PDAM Kabupaten Magetan 

dengan judul “Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan.”  

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, maka permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

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

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

secara simultan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten 

Magetan? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan dimensi kualitas pelayanan, yang terdiri 

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

secara parsial terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Magetan? 

3. Variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan 

pelanggan PDAM Kabupaten Magetan? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

   Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

       1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan dimensi kualitas 

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

jaminan, dan empati secara simultan terhadap kepuasan pelanggan PDAM 

Kabupaten Magetan. 

       2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan dimensi kualitas 

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

jaminan, dan empati secara parsial terhadap kepuasan pelanggan PDAM 

Kabupaten Magetan. 

3.  Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kepuasan pelanggan pada PDAM Kabupaten Magetan.  

 

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. 



8 

 

 

 

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.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  PENGERTIAN DAN KONSEP PEMASARAN 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

     Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh 

perusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

berkembang dan mendapatkan laba. Menurut Kotler (2000), definisi pemasaran 

dinyatakan sebagai berikut : 

“Marketing is a social and managerial process by which individuals and 

groups obtain what they need and want through creating and exchanging 

products and value with others.” 

Menurut definisi tersebut, mula- mula manusia harus mengemukakan kebutuhan 

dan keinginannya terlebih dahulu, baru kemudian berusaha untuk memenuhinya 

dengan cara mengadakan hubungan- hubungan pertukaran. 

     American Marketing Association mendefinisikan Manajemen Pemasaran, yang 

dikutip Philip Kotler (2000) sebagai berikut : 

“Marketing management is the process of planning and executing the 

conception, pricing, and distribution of ideas, goods, and services to create 

exchanges that satisfy individual and organizational objectives.” 

Definisi ini mengemukakan kesadaran bahwa manajemen pemasaran merupakan 

suatu proses yang melibatkan analisis, perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan 
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mempertahankan pertukaran yang bertujuan untuk menghasilkan kepuasan bagi 

bagian- bagian yang terlibat. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu proses 

untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan dan memenuhi sasaran 

ataupun tujuan organisasinya. 

2.1.2 Konsep pemasaran 

 Konsep pemasaran di dalam suatu usaha mutlak diperlukan khususnya bagi 

usaha- usaha modern yang ingin mencapai laba jangka panjang dengan 

berorientasi kepada konsumen atau pasar 

     Menurut Basu Swastha (1988 : 181) mendefinisikan konsep pemasaran sebagai 

berikut : 

     “Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan.” 

     Jadi dapat dikemukakan bahwa konsep pemasaran merupakan falsafah 

perusahaan yang menyatakan bahwa pemuasan keinginan konsumen adalah syarat 

utama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Segala kegiatan perusahaan di bidang 

produksi, teknik, keuangan, dan pemasaran diarahkan pada usaha untuk 

mengetahui keinginan konsumen dan kemudian memuaskan keinginan tersebut 

dengan mendapatkan laba. 

2.2 PEMASARAN JASA 

2.2.1 Definisi Jasa 

 Menurut Kotler dalam Tjiptono (2005 : 1) jasa dapat didefinisikan sebagai: 

“Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang 
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pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu.” 

 Sedangkan menurut Leonard L. Berry dalam Yazid (2005:1) mendefinisikan 

“ Jasa itu sebagai deeds (tindakan, prosedur, aktivitas) proses-proses dan unjuk 

kerja yang Intangible.”               

 Dari dua definisi di atas kemudian Zeithaml dan Bitner dalam  Yazid (2003 

:3) merangkumnya menjadi definisi jasa : 

 “Jasa mencakup aktivitas ekonomi yang seharusnya bukanlah produk atau 
konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksi dilakukan pada waktu 
yang sama, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, 
hiburan, kecepatan, kesehatan) yang secara prinsip intangible bagi pembeli 
pertamanya.” 

 
Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jasa adalah segala 

kegiatan yang tidak menyebabkan perubahan dalam bentuk suatu barang 

melainkan menawarkan suatu manfaat atau nilai yang pada akhirnya 

menimbulkan kepuasan bukan kepemilikan pada diri pemakainya. Sehingga 

akhirnya dapat disimpulkan lagi bahwa pemasaran jasa adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan di dalam menawarkan manfaat atau nilai dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

     Menurut Tjiptono (2006) dalam buku Pemasaran Jasa, secara garis besar, 

karakteristik jasa terdiri atas intangibility, inseparability, variability, perishability 

dan lack of ownership. 

1) Intangibility (tidak berwujud) 

     Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, atau 

benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja 
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(performance), atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

2) Inseparability (tidak terpisahkan) 

     Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa 

umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada 

waktu dan tempat yang sama. 

3) Variability (bervariasi) 

     Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, 
artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung kepada siapa, kapan, 
dan di mana jasa tersebut diproduksi. 

4) Perishability (mudah lenyap) 

     Perishability berarti, jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

5) Lack of Ownership (Kepemilikan yang terbatas) 

     Lack of Ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada 

pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat 

produk yang dibelinya. Mereka bisa mengonsumsi, menyimpan, atau menjualnya. 

Di pihak lain, pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses 

personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas (misalnya kamar hotel, 

bioskop, jasa penerbangan dan pendidikan). 

     Dari berbagai definisi dan karakteristik jasa di atas, tampak bahwa di dalam 

jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun 

pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga bukan merupakan 

barang, jasa adalah suatu proses atau aktivitas, dan aktivitas tersebut tidak berwujud. 
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2.2.3 Bauran Pemasaran Jasa 

     Menurut Tjiptono (2005 : 31) bauran pemasaran jasa dapat dirangkum menjadi 

delapan, yaitu : 

1. Product  

Merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. 

2. Pricing  

Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan- kebijakan strategis 

dan taktis, seperti tingkat harga di antara berbagai kelompok pelanggan. 

 3. Promotion  

Meliputi berbagai metode untuk mengkomunikasikan manfaat jasa kepada 

pelanggan potensial dan aktual. 

4. Place  

Menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. 

5. People  

Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam bauran jasa. 

6. Physical Evidence  

Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak 

bisa menilai jasa sebelum mengkonsumsinya. Bukti fisik dari karakteristik 

jasa dapat berupa brosur yang memuat foto lokasi hiburan dan lain-lain. 

7. Process  

Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen, high 

contact service, yang seringkali berperan sebagai coproducer jasa yang 

bersangkutan. 
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8. Customer Service  

Dalam sektor  jasa, layanan pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas total 

jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan. 

2.3 KUALITAS PELAYANAN 

2.3.1 Pengertian Kualitas 

     Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sering terdengar perbincangan 

mengenai kualitas baik itu mengenai perbandingan baik buruknya suatu barang 

maupun mengenai pelayanan yang diberikan oleh unit penyedia jasa. Makna 

kualitas berbeda-beda bagi tiap orang tergantung cara mendefinisikannya dan juga 

pada konteksnya. 

     Definisi kualitas menurut William E. Deming dalam Tjiptono (2002:20) yaitu: 

“Kualitas merupakan suatu tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman dan 

ketergantungan pada biaya yang rendah dan sesuai dengan pasar”. 

Jadi kualitas menurut pandangan William E. Deming merupakan suatu tingkat 

dimana baik tidaknya tingkatan tersebut dilihat dari penetapan biaya, yang 

semakin rendah ketergantungan biaya yang dikeluarkan, maka tingkatannya akan 

semakin baik. Selain itu juga dilihat dari apakah produk tersebut dapat diterima 

atau tidak dalam suatu pasar. 

     Sedangkan menurut American Society for Quality Control dalam Rambat 

(2001:144) definisi kualitas yaitu : 

“Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu 

produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten”. 
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     Selanjutnya definisi kualitas yang cakupannya lebih luas dikemukakan oleh 

Goetsch dan Davis dalam Tjiptono (2002:20) yaitu: 

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. 

     Dari dua definisi di atas dapat dikemukakan bahwa kualitas dinilai dari 

kemampuannya untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan dan juga merupakan 

suatu ciri-ciri dan karakteristik yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memiliki persepsi di dalam memenuhi atau melebihi 

dari suatu harapan 

2.3.2 Pengertian Kualitas Pelayanan 

      Seperti yang diketahui bahwa kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan. Semakin baik pelayanan yang 

diberikan dimata pelanggan berarti semakin tinggi tingkat keberhasilan dan 

kualitas perusahaan yang dicapai dan begitu pula sebaliknya. Parasuraman dalam 

Lupiyadi (2001:148) mendefinisikan kualitas pelayanan, yaitu : 

“Sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan 

atas layanan yang mereka terima / peroleh”. 

     Pada dasarnya, kualitas pelayanan dan keinginan pelanggan serta ketetapan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan demikian 

definisi gambaran umum yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah mutu 

pelayanan merupakan usaha- usaha untuk merealisasikan harapan dan keinginan 

pelanggan terhadap terjaminnya kesenangan (comfortable), kenikmatan 

(convenience), dan privacy dari penggunaan jasa perusahaan. 
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     Jadi dapat dikemukakan bahwa pendapat pelanggan tentang kualitas pelayanan 

didapatkan dengan membandingkan antara pelayanan yang diterima dengan 

kinerja aktual yang didapatkan oleh pelanggan tersebut. 

2.3.3 Dimensi Kualitas Jasa 

     Menurut A. Parasuraman dalam Tjiptono (2006:273), terdapat lima dimensi 

jasa utama, yaitu:  

(1) Keandalan (reliability) yaitu kemampuan memberikan layanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

(2) Daya Tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan layanan yang tanggap. 

(3) Jaminan (assurance) yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas 

dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. 

(4) Empati (empathy) yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas 

kebutuhan individual para pelanggan. 

(5) Bukti fisik (tangibles) yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 

dan sarana komunikasi, serta penampilan pegawai. 

     Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 

perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan. Lima dimensi kualitas jasa merupakan salah satu pendekatan untuk 

mendefinisikan antara persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima 

dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan atau diinginkan. Konsekuensi atas 

pendekatan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang penting bagi strategi 
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perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam 

menghadapi persaingan. 

2.3.4 Model Kualitas Jasa 

     Perusahaan jasa untuk tetap dapat unggul dalam bersaing salah satu caranya 

adalah memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi daripada pesaingnya 

secara konsisten. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemahaman keinginan, 

kebutuhan, dan harapan pelanggan. Harapan pelanggan dibentuk oleh pengalaman 

masa lalunya, pembicaraan dari mulut ke mulut serta promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan jasa, dan kemudian dibandingkan. 

     Faktor penentu tingkat kualitas jasa adalah faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya keadaan tidak terpenuhinya harapan kualitas jasa dari sisi pelanggan, 

yang sering dinyatakan sebagai Model Kualitas Jasa yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Model Kualitas Jasa (Gap Model)  

 

 

Sumber: Lupiyadi (2001:151) 

Lupiyadi (2001:150) mengidentifikasikan lima kesenjangan (gap) yang 

menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa yang dirangkum 

sebagai berikut: 

a. Gap 1 Persepsi Manajemen yaitu adanya perbedaan antara harapan 

pelanggan dengan persepsi manajemen tentang apa yang diinginkan 
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pelanggan. Di sini manajemen tidak selalu memahami benar apa yang 

diinginkan oleh pelanggannya. 

b. Gap 2 Spesifikasi Kualitas yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen 

mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Manajemen 

mungkin benar dalam memahami keinginan pelanggan tetapi tidak 

menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik. 

c. Gap 3 Penyampaian Pelayanan yaitu kesenjangan antara spesifikasi 

kualitas jasa dan penyampaian jasa (service delivery). Dalam hal ini 

personil mungkin tidak terlatih baik atau bekerja melampaui batas dan 

tidak mampu atau bersedia memenuhi standar. Atau dihadapkan pada 

standar yang berlawanan, seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan 

pelanggan dan melayaninya dengan cepat. 

d. Gap 4 Komunikasi Pemasaran yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa 

dan komunikasi eksternal. Disini harapan pelanggan dipengaruhi oleh 

pernyataan yang dibuat oleh wakil-wakil dan iklan perusahaan. 

e. Gap 5 Pelayanan yang dirasakan yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang 

dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Perbedaan ini terjadi 

apabila pelanggan mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang berbeda 

dan memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas jasa. 

2.3.5 Strategi Kualitas Jasa 

     Meningkatkan kualitas jasa suatu perusahaan bukanlah suatu hal yang mudah 

untuk dilakukan karena hal tersebut berkaitan dengan budaya organisasi secara 

keseluruhan. Untuk meningkatkan kualitas jasa, Tjiptono (2002: 88) menyarankan 

perusahaan untuk : 
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1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa 
Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui posisi relatif perusahaan di mata 
pelanggan dibandingkan dengan para pesaing, sehingga perusahaan dapat 
memfokuskan upaya peningkatan kualitasnya pada determinan-determinan 
tersebut. Namun perusahaan perlu memantau setiap determinan sepanjang 
waktu karena sangat mungkin prioritas pasar mengalami perubahan. 

2. Mengelola harapan pelanggan 
Tidak jarang suatu perusahaan berusaha melebih-lebihkan pesan 
komunikasinya kepada pelanggan dengan maksud agar mereka terpikat. 
Hal ini dapat menjadi boomerang bagi perusahaan. Semakin banyak janji 
yang diberikan, maka semakin besar pula harapan pelanggan yang pada 
akhirnya akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya harapan 
pelanggan oleh perusahaan. Untuk itu, ada satu hal yang bisa dijadikan 
pedoman, yaitu: “ Jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan, tetapi 
berikan yang lebih dari yang dijanjikan.” 

3. Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa 
Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 
pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Dari sudut pandang 
perusahaan jasa, bukti kualitas jasa meliputi segala sesuatu yang 
dipandang konsumen sebagai indicator  ‘seperti apa jasa yang diberikan’ 
(pre- service expectation) dan ‘seperti apa jasa yang telah diterima’ (post-
service evaluation). Bukti-bukti kualitas jasa bisa berupa fasilitas fisik 
jasa, penampilan pemberi jasa, perlengkapan, peralatan, lokasi gedung, 
dan lain-lain. 

4. Mendidik konsumen tentang jasa 
Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang 
sangat positif dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan yang 
lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh 
karenanya kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. Upaya mendidik 
konsumen dapat dilakukan dengan cara mendidik pelanggan untuk 
melakukan sendiri pelayanan tertentu, misalnya mengisi formulir 
pendaftaran; membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan jasa 
dan cara menggunakan jasa; atau menjelaskan kepada pelanggan alasan 
yang mendasari suatu kebijakan yang bisa mengecewakan mereka. 

5. Mengembangkan budaya kualitas 
Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, 
prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Agar dapat tercipta 
budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh pada 
seluruh anggota organisasi. Upaya membentuk budaya kualitas dapat 
dilakukan melalui pengembangan karyawan karena karyawan merupakan 
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asset utama perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 
memuaskan pelanggan. 

6. Menciptakan automating quality 
Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang 
disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun 
demikian, sebelum memutuskan melakukan otomatisasi, perusahaan perlu 
melakukan penelitian secara seksama untuk menentukan bagian yang 
membutuhkan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan 
otomatisasi. 

7. Menindaklanjuti jasa 
Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang 
perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk 
menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat 
kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan 
dapat pula memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk 
berkomunikasi, baik menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka. 

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa 
Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu system yang 
menggunakan berbagai pendekatan riset secara sistematis untuk 
mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna 
mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan 
mencakup segala aspek, yaitu data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan 
kualitatif, internal dan eksternal. Pengembangan suatu sistem informasi 
kualitas jasa tidak hanya terbatas pada perusahaan besar. Mendengarkan 
‘suara pelanggan’ merupakan hal yang mutlak harus dilakukan perusahaan 
apapun, tidak terkecuali perusahaan kecil. Untuk memahami suara 
pelanggan tersebut diperlukan riset mengenai harapan dan persepsi, baik 
pelanggan maupun non-pelanggan. Melalui riset ini akan diperoleh 
informasi tentang kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dari sudut 
pandang pelanggan yang memanfaatkan atau menggunakan jasa. 

2.3.6 Manfaat dari Kualitas Jasa 

     Ada beberapa manfaat dari kualitas jasa antara lain: 

1. Loyalitas pelanggan yang lebih besar 

2. Pangsa pasar yang lebih besar 

3. Harga saham yang lebih tinggi 

4. Produktivitas yang lebih besar 
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2.4 KEPUASAN PELANGGAN 

2.4.1 Pengertian Kepuasan 

     Menurut Tjiptono & Gregorius Chandra (2005b: 195) “kata kepuasan 

(satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis (artinya cukup baik, memadai) dan 

“facio” (melakukan atau membuat). Kepuasan bisa diartikan sebagai “upaya 

pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai”. 

Definisi mengenai kepuasan diungkapkan oleh Kotler (1) (2002: 42) yaitu: 

“Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara persepsi / kesannya terhadap kinerja (atau 

hasil) suatu produk dan harapan-harapannya”. 

2.4.2 Pengertian Pelanggan  

     Pelanggan merupakan konsep utama mengenai kepuasan dan kualitas jasa. 

Dalam hal ini pelanggan memegang peranan yang penting untuk mengukur 

kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang diterima. Pemahaman 

mengenai suatu pelanggan telah mengalami perkembangan dari pandangan 

tradisional ke pandangan modern. 

     Definisi pelanggan dalam pandangan tradisional menurut Tjiptono (2002:5) 

yaitu :  

“Pelanggan suatu perusahaan adalah setiap orang yang membeli dan 

menggunakan produk perusahaan tersebut”. 

Sedangkan pelanggan dalam pandangan modern menurut Tjiptono (2002:6) 

yaitu : 

“Dalam pandangan modern, konsep pelanggan mencakup pelanggan eksternal 
dan internal. Pelanggan eksternal adalah setiap orang yang membeli produk 
dari perusahaan, sedangkan pelanggan internal adalah semua pihak dalam 
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organisasi yang sama, yang menggunakan jasa suatu bagian/departemen 
tertentu (termasuk pemroses selanjutnya dalam produksi bertahap)”. 

 Dari dua definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pelanggan baik itu dalam 

artian tradisional maupun modern adalah setiap orang maupun pihak yang 

dilayani kebutuhannya oleh perusahaan, departemen maupun lembaga dan siapa 

saja dapat menjadi pelanggan.   

Beberapa pendapat mengenai pelanggan juga telah dikemukakan oleh 

beberapa penulis. Pelanggan menurut Cambridge International Dictionaries 

dalam Lupiyadi (2001:143) yaitu :  

“Pelanggan adalah seseorang yang membeli suatu barang atau jasa”.  

Sedangkan menurut Webster’s 1928 Dictionary dalam Lupiyadi (2002:143) 

definisi pelanggan yaitu :  

“Pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang sama 

untuk memenuhi apa yang diinginkan”. 

 Jadi dengan kata lain pelanggan adalah seseorang yang secara terus menerus 

dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan 

keinginannya dengan memiliki suatu barang atau mendapatkan suatu jasa dan 

membayar barang atau jasa tersebut. 

2.4.3 Pengertian Kepuasan Pelanggan  

 Ada beberapa definisi mengenai kepuasan pelanggan, yaitu : 

1. Menurut Wilkie dalam Tjiptono (2005a : 349), “Kepuasan pelanggan 

sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman 

konsumsi suatu produk atau jasa.” 
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2. Menurut Mowen dalam Tjiptono (2005a: 349), “Kepuasan pelanggan 

sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah 

perolehan (acquisition) dan pemakaiannya.” 

3.  Selanjutnya, Engel dalam Tjiptono (2002:24), “Kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan”. 

 Sementara itu, beberapa pakar juga memberikan definisi yang lain mengenai 

kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Menurut Day dalam Tjiptono (2002:24) 

menyatakan bahwa : 

“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaiannya”. 

 Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat dikemukakan suatu inti yang sama 

yaitu kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan 

harapan yang mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan oleh pelanggan. Jadi dapat dikatakan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah 

harapan, maka pelanggan merasa tidak puas. Sebaliknya jika kinerja melebihi 

harapan, pelanggan merasa sangat puas dan senang. Formulasi yang 

dikembangkan sehubungan dengan teori di atas adalah : 

Kinerja > harapan = kepuasan 

Kinerja < harapan = kesenjangan (gap) 
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                  Gambar 2.2 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Sumber : Tjiptono (2002:25) 

     Tujuan perusahaan menciptakan produk yaitu berupa barang atau jasa untuk 

ditawarkan kepada pelanggan, oleh sebab itu produk tersebut harus mempunyai 

nilai yaitu seberapa dekat dengan produk ideal yang diinginkan pelanggan 

sehingga dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggan setelah mengkonsumsinya. 

2.4.4 Strategi Kepuasan Pelanggan 

     Pada dasarnya strategi kepuasan pelanggan menyebabkan pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan 

suatu perusahaan. Tjiptono (2002:160) mengemukakan beberapa strategi yang 

dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu : 

a. Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing 
 Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 

berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata 
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  lain terjalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus menerus. 
Strategi Relationship Marketing dapat diimplementasikan dengan 
membuat daftar nama pelanggan, mencakup catatan penting lainnya 
mengenai pelanggan yang oleh perusahaan dianggap perlu dibina 
hubungan jangka panjang. Dengan tersedianya informasi semacam itu, 
maka diharapkan perusahaan dapat memuaskan para pelanggan secara 
lebih baik, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan 
sehingga terjadi pembelian ulang. 

b. Strategi superior customer service 
 Merupakan strategi dimana perusahaan berorientasi untuk menawarkan 

pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing. Hal ini membutuhkan dana 
yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih agar dapat 
tercipta suatu pelayanan superior. Akan tetapi perusahaan akan 
memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang lebih baik 
tersebut. 

c. Strategi unconditional guarantees 
 Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 
penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu 
juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat 
kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. 

d. Strategi penanganan keluhan yang efisien 
  Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi puas. Kecepatan dan ketepatan 
penanganan merupakan hal yang penting bagi terwujudnya kepercayaan 
pelanggan terhadap perusahaan. Karena semakin lama keluhan ditangani, 
maka pelanggan akan berfikir bahwa perusahaan tidak mampu 
memberikan kepuasan kepada pelanggan. Semua pihak yang ada di dalam 
perusahaan berhak dan wajib turut campur dalam penanganan keluhan 
terutama pihak manajemen puncak. 

e. Strategi peningkatan kinerja perusahaan 
 Meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran 

kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan 
dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, dan public relations 
kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan 
untuk memuaskan pelanggan ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan, 
dan memberikan empowerment yang lebih besar kepada para karyawan 
dalam melaksanakan tugasnya. 
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f. Menerapkan Quality Function Development (QFD) 
 Yaitu praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap 

kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan 
pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Dengan demikian, 
QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan 
pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, 
dan memperbaiki proses hingga mencapai efektivitas maksimum. 

2.4.5 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

 Kotler (2002:45) mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan yaitu sebagai berikut : 

a. Sistem Keluhan dan Saran 
 Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 
menayampaikan saran, pendapat, dan keluhan. Media yang digunakan bisa 
berupa kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, 
dan lain-lain. semua informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat 
memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, 
sehingga memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk 
mengatasi masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi karena metode ini 
bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai 
kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. 

b. Ghost Shopping 
 Dalam hal ini perusahaan menyuruh orang-orang tertentu sebagai pembeli 

ke perusahaan lain atau ke perusahaan sendiri. Pembeli-pembeli misteri ini 
melaporkan keunggulan dan kelemahan pelayanan. Juga melaporkan 
segala sesuatu yang bermanfaat sebagai bahan mengambil keputusan oleh 
manajemen. Bukan hanya orang-orang yang disewa untuk menjadi 
pembeli bayangan tetapi juga manajer sendiri harus turun ke lapangan, 
belanja ke toko saingan dimana ia tidak dikenal. Pengalaman manajer ini 
sangat penting karena data dan informasi yang diperoleh langsung dialami 
sendiri. 

c. Lost Customer Analysis 
 Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal 
itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan dan 
penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, 
tetapi pemantauan customer loss rate juga penting, di mana peningkatan 
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customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 
pelanggannya. 

d. Survei Kepuasan Pelanggan 
 Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survai, baik survai melalui pos, telepon, maupun wawancara 
pribadi. Melalui survai, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 
umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberi tanda 
positif  bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

Pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan secara terus menerus sebab 

keadaan pelanggan terus berubah-ubah. Hal ini bertujuan  agar perusahaan dapat 

terus mempertahankan atau meningkatkan kepuasan pelanggan dalam kondisi 

yang terus berubah. 
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2.5 MODEL KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.5.1 Kerangka Pikir 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir Penelitian 
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Keterangan :  

     Berdasarkan latar belakang perusahaan yang menerapkan pemasaran yang 

berorientasi pada konsumen dengan ditunjang beberapa teori yang ada, maka 

pemasaran yang lebih mengedepankan pelayanan yang optimal kepada konsumen 

dapat mewujudkan kepuasan pada diri konsumen.  

  Variabel  yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kualitas jasa dan 

kepuasan konsumen dilakukan dengan metode kualitatif yang menganalisis lima 

dimensi kualitas jasa yaitu variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

dan empati sedangkan alat analisisnya (metode kuantitatif) menggunakan uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji F, dan uji 

t. Kemudian dari hasil yang menunjukkan apakah konsumen sudah merasa puas 

atau belum, yaitu apakah kinerja yang diberikan perusahaan sudah melebihi atau 

kurang dari harapan konsumen. 

  Hasil dari kualitas pelayanan tersebut menghasilkan kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen yang akan secara langsung akan menjadi umpan balik 

(Feed Back)  bagi perusahaan sebagai bukti dari keberhasilan atau kegagalan atas 

tujuan yang ditetapkan. Hasil tersebut juga dapat menjadi masukan bagi 

konsumen yang sudah merasa puas untuk mengulangi pengalamannya. 

2.5.2 Hipotesis Penelitian 

     Hipotesis sangat berguna dalam suatu penelitian. Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, 

rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada 
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teori yang relevan saja, belum diperoleh dari hasil pengumpulan data. Menurut 

Effendi dalam Singarimbun dan Effendi (1995:43) : 

“Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa 

ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dari teori.” 

 Model hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Gambar 2.4 

Model Hipotesis           
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     Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari dimensi kualitas pelayanan 

(X) yang terdiri dari variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap 

(X3), jaminan (X4), dan empati (X5) terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan. 

2. Ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari dimensi kualitas pelayanan 

(X) yang terdiri dari variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap 

(X3), jaminan (X4), dan empati (X5) terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan. 

3. Variabel empati merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Magetan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian   

     Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian eksplanatory. Menurut Singarimbun dan Sofyan 

Effendi (1995:5), “Penelitian eksplanatory adalah penelitian yang menjelaskan 

hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya.”  Adapun alasan dipilihnya jenis penelitian ini adalah 

untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara variabel kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

     Penelitian yang dilaksanakan penulis hanya membatasi diri dalam bidang 

manajemen pemasaran, tentang perilaku konsumen yang dikhususkan pada 

kepuasan pelanggan.  

3.3 Lokasi Penelitian 

     Lokasi penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Magetan yang berlokasi di jalan Tripandita no 5 Kota Magetan. 

3.4 Jenis Data 

     Menurut Sugiyono (2003:13), data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 

kalimat, skema, dan gambar. Masih menurut Sugiyono (2003:13), data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. 

     Berdasarkan cara memperolehnya, menurut Umar (2003:42) jenis data 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari 

individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan peneliti (Umar, 2003:42). Dalam 

penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari pelanggan PDAM Kabupaten Magetan yang menjadi 

responden dengan menggunakan kuesioner atau angket. 

2. Data Sekunder 

Menurut Umar (2003:42), data sekunder adalah data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer 

atau pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dalam 

bentuk jadi atau berupa data yang sudah diolah oleh PDAM Kabupaten 

Magetan dan studi literatur yang mempunyai hubungan dengan pokok 

bahasan. 

 3.5 Teknik Pengumpulan Data 

     Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara atau interview 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara 

langsung dengan pimpinan perusahaan maupun stafnya. 

2. Kuesioner 

Suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada 

pelanggan dalam bentuk tidak langsung untuk hal- hal yang berkaitan 

dengan kualitas pelayanan apakah sudah memuaskan atau belum. 
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3.  Dokumen 

  Dilakukan melalui kajian pustaka terhadap literatur yang mendukung 

pengumpulan data, seperti buku- buku, majalah, peraturan- peraturan. 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

     Populasi didefinisikan oleh Nazir (2003:271), sebagai kumpulan dari individu 

dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. 

3.6.2 Sampel   

     Arikunto (2002) sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti). 

     Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah para pelanggan PDAM di 

wilayah kabupaten Magetan berdasarkan pelayanan dalam satu bulan sebanyak 

35125 responden. 

     Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin  dalam 

Umar (2003:78) sebagai berikut: 

2Ne+ 1
N

 =n  

          Dimana : 

 n    =   ukuran sampel 

 N   =   ukuran populasi 

e   =  % kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan  pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misal 10%   

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 
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        n  = 2)1,0(351251
35125

+
 

                          

                   =       )01,0(351251
35125

+
   

 

                    =         26,351
35125

 

 
   =        99,997153 = 100 

     Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. 

3.6.3 Teknik Pengambilan Sampel 

     Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Menurut Arikunto 

(2006:139), sampel bertujuan (purposive sampling) dilakukan dengan cara 

mengambil subyek bukan didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini 

biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan 

     Kriteria yang harus dimiliki oleh responden sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Responden adalah pelanggan yang merupakan kepala keluarga 

dalam rumah tangga. 

2) Responden adalah pelanggan yang mempunyai kemampuan dan 

pengetahuan untuk menjawab pertanyaan.  

3.7 Definisi Operasional Penelitian  

     Singarimbun dan Effendi (1995:34) mendefinisikan konsep sebagai abstraksi 

mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Peranan konsep 
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sangat besar karena konsep dapat menghubungkan dunia observasi, antara abstrak 

dan realita. Dari penjelasan tersebut, konsep merupakan definisi yang bersifat 

abstrak yang menggambarkan obyek tertentu. 

     Agar konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalisasikan 

dengan cara menjabarkannya menjadi variabel-variabel tertentu. Variabel menurut 

Sugiyono (1997) dalam Umar (2003:47) adalah suatu atribut dari sekelompok 

obyek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam 

kelompok tersebut. Untuk mengetahui sifat dari variabel penelitian, harus 

ditentukan indikator - indikator yang menjelaskan tentang variabel tersebut. 

     Adapun konsep dari masing- masing variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Kualitas Pelayanan (X) 

     Merupakan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan 

atas layanan yang mereka terima/peroleh. 

     Variabel-variabel dari konsep kualitas pelayanan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini didasarkan pada dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh 

A Parasuraman dalam Tjiptono (2005:273), yaitu: 

(1) Bukti fisik (X1) 

 yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi, 

serta penampilan pegawai. 

X
1.1
=   Kebersihan dan kenyamanan kantor PDAM Magetan 

X
2.1
= Kelengkapan peralatan modern yang dimiliki PDAM  

Magetan (komputer, printer dll) 

X
3.1
=   Karyawan PDAM Magetan berpenampilan rapi 
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(2)  Keandalan (X2)  

yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat, dan memuaskan. 

X
1.2
=  Kemampuan pegawai PDAM Magetan dalam memecahkan 

masalah 

X
2.2
= Pemenuhan janji yang diberikan PDAM Magetan apabila 

ada  pelanggan komplain 

X
3.2
= Kemudahan prosedur pelayanan pembayaran di PDAM 

Magetan   

X
4.2
=  Ketepatan dalam penyampaian pencatatan tagihan di PDAM 

Magetan  

(3) Daya Tanggap (X3)  

yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan layanan yang tanggap. 

X
1.3
=   Kesungguhan pegawai PDAM Magetan dalam membantu 

pelanggan 

X
2.3

 =   Kecepatan pegawai PDAM Magetan dalam memberikan 

pelayanan 

  X
3.3
=   Ketanggapan pegawai PDAM  Magetan pada keluhan 

pelanggan 
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(4)  Jaminan (X4) 

yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko, 

atau keragu-raguan. 

X
1.4
= Pengetahuan atau kecakapan pegawai PDAM Magetan 

dalam melakukan tugasnya 

X
2.4
=   Kesopanan dan keramahan pegawai PDAM Magetan 

X
3.4
= Kejujuran pegawai PDAM Magetan dalam melayani 

pelanggan 

X
4.4
=  Keamanan dalam penggunaan air minum yang berasal dari 

PDAM Magetan 

(5)  Empati (X5)  

yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

para pelanggan. 

X
1.5
=  PDAM Magetan memberikan perlakuan yang sama terhadap 

setiap pelanggan 

X
2.5
= Kemampuan pegawai PDAM Magetan  berkomunikasi 

dengan pelanggan 

X
3.5
=  Perhatian pegawai PDAM Magetan terhadap kepentingan 

pelanggan 

X
4.5
=  Para pegawai PDAM Magetan yang memahami kebutuhan 

pelanggan 
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2. Kepuasan pelanggan (Y) 

     Kepuasan pelanggan merupakan suatu hasil evaluasi atas kesesuaian antara 

harapan yang diinginkan dengan kinerja aktual penyedia jasa yaitu Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan yang dirasakan setelah 

penggunaan jasa oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan juga dapat dikatakan 

sebagai rasa senang dari pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh 

pihak perusahaan. Dalam penelitian ini kepuasan pelanggan merupakan variabel 

terikat yaitu variabel yang dipengaruhi. 

     Dapat digambarkan konsep dari masing- masing variabel adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Konsep Masing-Masing Variabel 

 

Konsep Variabel Indikator Item/Atribut Sumber 
Bukti Fisik     
(Tangibles) 

(X1) 
 

 

Fasilitas fisik, 
peralatan, dan 
penampilan 
pegawai 
 

X
1.1
Kebersihan dan kenyamanan kantor 
PDAM Magetan  

X
2.1
Kelengkapan peralatan modern 
yang dimiliki PDAM Magetan 
(komputer, printer dll) 

X
3.1
Karyawan PDAM Magetan 
berpenampilan rapi 

Parasura 
man, Berry, 
dan Zeithaml 
(1994) 
dalam Furer, 
Liu, 
Sudharsan       
(2000:355)      
 

Kualitas 
Pelayanan   

(X) 
 
 

Keandalan 
(Reliability) 

(X2) 

Kemampuan, 
pemenuhan 
janji, 
kemudahan, 
dan ketepatan 
pekerjaan 
pegawai 
 

X
1.2

Pegawai PDAM Magetan mampu 
dalam memecahkan masalah 

X
2.2

Pemenuhan janji yang diberikan 
PDAM Magetan apabila ada 
pelanggan komplain 

X
3.2

Kemudahan prosedur pelayanan 
pembayaran di PDAM Magetan

X
4.2

Pegawai PDAM Magetan 
mengutamakan ketepatan 
penyampaian pencatatan tagihan 

 

Parasura 
man, Berry, 
dan Zeithaml 
(1994) 
dalam Furer, 
Liu, 
Sudharsan       
(2000:355)      
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Daya tanggap 
(Responsiven

ess) (X3) 
 

Kesungguhan, 
kecepatan, dan 
ketanggapan 
membantu 
pelanggan 
 

X
1.3
Kesungguhan pegawai PDAM 
Magetan dalam membantu 
pelanggan 

X
2.3

Kecepatan pegawai PDAM 
Magetan  dalam memberikan 
pelayanan 

X
3.3

Ketanggapan pegawai PDAM 
Magetan terhadap keluhan 
pelanggan 

Parasura 
man, Berry, 
dan Zeithaml 
(1994) 
dalam Furer, 
Liu, 
Sudharsan       
(2000:355)      
 

Jaminan  
(Assurance) 

(X4) 
 

Pengetahuan, 
kesopanan, 
kejujuran, dan 
keamanan 
terhadap 
pelanggan 
 

X
1.4

Pengetahuan atau kecakapan 
pegawai PDAM Magetan dalam 
melakukan tugasnya 

X
2.4

Kesopanan dan keramahan pegawai 
PDAM Magetan 

X
3.4

Kejujuran pegawai PDAM 
Magetan dalam melayani 
pelanggan 

X
4.4

Keamanan dalam menggunakan air 
minum yang berasal dari PDAM 
Magetan 

 

Parasura 
man, Berry, 
dan Zeithaml 
(1994) 
dalam Furer, 
Liu, 
Sudharsan       
(2000:355)      
 

Empati  
(Empathy) 

          (X5) 
 

Keadilan, 
komunikasi, 
perhatian, dan 
pemahaman 
terhadap 
pelanggan 
 
 

X
1.5
PDAM Magetan memberikan 
perlakuan   yang sama terhadap 
setiap pelanggan 

X
2.5

Pegawai PDAM Magetan mampu 
berkomunikasi  dengan pelanggan 

X
3.5

 Perhatian pegawai PDAM 
Magetan terhadap kepentingan 

        pelanggan 
X

4.5  Para pegawai PDAM Magetan 
yang memahami kebutuhan 
pelanggan 

 
 

Parasura 
man, Berry, 
dan Zeithaml 
(1994) 
dalam Furer, 
Liu, 
Sudharsan       
(2000:355)      
 

Kepuasan 
Pelanggan 

(Y) 
 

Kepuasan 
pelanggan 

(Y) 

Pelayanan yang 
sesuai dengan 
harapan 
pelanggan 
 

Y
1.1
Pelayanan PDAM Kabupaten 
Magetan sesuai dengan harapan 
pelanggan 

 

Parasura 
man, Berry, 
dan Zeithaml 
(1994) 
dalam Furer, 
Liu, 
Sudharsan       
(2000:355)      
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3.8 Skala Pengukuran 
  
     Setiap instrumen mempunyai skala pengukuran. Menurut Sugiyono (2000:87) 

skala pengukuran merupakan aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan 

data dari pengukuran suatu variabel. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

data yang bersifat kualitatif dari data kualitatif diubah menjadi data yang bersifat 

kuantitatif dengan menggunakan skala Likert.  

     Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator-indikator tertentu. Kemudian indikator- indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item- item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. 

     Untuk tujuan analisis, maka ditetapkan jawaban dari responden dan masing – 

masing mendapatkan skor, yang terbagi dalam kategori penelitian, yaitu : jawaban 

sangat setuju (SS) diberi nilai 5, jawaban setuju (S) diberi nilai 4, jawaban cukup 

setuju (CS) diberi nilai 3, jawaban tidak setuju (TS) diberi nilai 2 dan jawaban 

sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 

di bawah ini: 

Tabel 3.2 
Skala Pengukuran 

Kualitas Pelayanan dan Kepuasan 

Pilihan Jawaban Skor 
Sangat Setuju  5 
Setuju  4 
Cukup Setuju  3 
Tidak Setuju  2 
Sangat Tidak Setuju 1 

               Sumber : Sugiyono (2000 : 87) 
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3.9 Uji Instrumen Data 

     Adapun Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

terdiri dari beberapa pertanyaan. Ada dua syarat penting yang berlaku pada 

sebuah kuesioner, yaitu keharusan sebuah kuesioner untuk Valid dan Reliabel. Di 

dalam penelitian yang menggunakan kuesioner, uji validitas dan uji reliabilitas 

sangat diperlukan.  

     Kuesioner dikatakan Valid apabila pertanyaan yang ada mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut. Sedangkan 

kuesioner dikatakan Reliabel apabila jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

menghasilkan jawaban yang konstan stabil dari waktu ke waktu.  

3.9.1 Uji Validitas  

     Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen 

pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Singarimbun dan Effendi, 1995:122). 

     Untuk uji validitas ini, digunakan rumus korelasi “Product Moment”, yang 

oleh Singarimbun dan Effendi (1995) dijelaskan sebagai berikut : 

rxy  = 
( )( )

( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑
∑∑ ∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
  

keterangan:   

  rxy  =  nilai korelasi 

N   =  banyak sampel 

X   =  skor item x 

Y   =  skor item y 



44 
 

 
 

     Tingkat validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai r hitung 

(p) dengan alpha-nya. Bila probabilitas ≤0,05 maka alat ukur tersebut dikatakan 

valid. 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

       Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (1995:140) Reliabilitas adalah : 

“angka indeks yang menunjukkan apakah alat pengukur  tersebut dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan.”  

     Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach 

dengan koefisien berkisar antara 0 sampai 1 (Arikunto 2002:171), sebagai berikut: 

     ( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= ∑
2
1

2

11 1
1 σ

σ b

k
kr   

Di mana :  r11 =  Reliabilitas instrumen 

k =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ σb
2 =  Jumlah varians butir 

σ1
2 =  Varians total 

     Kriteria pengujian adalah jika nilai Alpha Cronbach lebih dari 0,6 (α > 0,6), 

maka menunjukkan bahwa ukuran yang dipakai sudah reliabel (Malhotra, 

2002:293).  

3.10  Teknik Analisis Data 

     Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner selanjutnya akan diolah 

dan dianalisis dengan cara sebagai berikut: 
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1. Analisis Kualitatif 

Analisis Kualitatif merupakan metode analisis yang mencantumkan data 

yang bukan merupakan angka atau data yang merupakan keterangan yang 

tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka (Arikunto, 2002). 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghitung 

angka-angka dengan rumus-rumus yang relevan (Arikunto, 2002).  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

3.10.1 Uji Asumsi Klasik 

     Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi dasar klasik untuk persamaan 

regresi linier berganda agar persamaan yang dihasilkan tidak bias yang terbaik 

(Best Linier Unbias Estimator/Blue). Adapun uji statistik yang digunakan adalah : 

1. 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 

(Santoso, 2001, 392 - 393). 

2. Uji Non-Multikolinieritas 

     Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana antara satu variabel bebas 

dengan variabel bebas lainnya terdapat hubungan linier yang sempurna (Santoso, 
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2000:112). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor. 

Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas yaitu mempunyai 

nilai VIF mendekati 1 (Santosa, 2005:240). Besarnya VIF dirumuskan sebagai 

berikut: 

                        VIF = ( )XtR 21
1

−
 

 Dimana: 

   R2 = Koefisien determinasi 

   Xt = Hubungan korelasi secara parsial 

3. Uji Non-Heteroskedastisitas 

     Pengujian untuk menyelidiki masalah heterokedastisitas ini bertujuan untuk 

menguji apakah terjadi korelasi antara variabel rambang atau pengganggu dengan 

variabel bebasnya (Santoso, 2002). 

     Heteroskedastisitas ini diuji menggunakan uji koefisien Rank Spearman (1969) 

dalam Sritua (1993:35) (Lihat juga Gujarati, 1997:392) yaitu mengkorelasikan 

antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Jika 

probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka persamaan regresi 

tersebut mengandung heterokedastisitas dan sebaliknya berarti non-

heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. 

3.10.2 Uji Regresi Linier Berganda 

     Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum digunakan 

dalam menganalisa hubungan dan pengaruh satu variabel terikat dengan dua atau 

lebih variabel bebas. Teknik analisis regresi berganda dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Rangkuti, 2003:132) : 
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Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5+ e 

 

Dimana,   

    Y            =     Nilai prediksi Y 

    a            =    Bilangan konstan 

    b1, b2, b3,….., be  = Koefisien Regresi 

    X1, X2, X3, X4,X5 =  Variabel bebas yang meliputi bukti fisik 

(X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), 

jaminan (X4), dan empati (X5) 

    e   = Kesalahan prediksi (standard error) 

3.10.3 Pengujian Hipotesis 

1. Uji F (Hipotesis I) 

     Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen  secara 

simultan (bersama- sama) terhadap variabel dependen. Freddy Rangkuti (2001), 

menampilkan rumus : 

      Fstatistik  =   ( )
( )1

1 2

2

−−
−

Kn
R

KR    

                   

 Dimana: F =  Ukuran signifikansi dari koefisien regresi berganda secara 

keseluruhan (simultan). 

   K = Jumlah variabel bebas 

       N = Jumlah sampel 

   R2 = Koefisien determinasi  
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Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut: 

1) H0 : βi = 0, berarti variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh  

signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

2) Ha : βi ≠ 0, berarti variabel bebas (X) mempunyai pengaruh atau 

korelasi signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

Apabila hasil perhitungan menunjukkan: 

1) Fhit > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya secara 

bersama- sama variabel bebas berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat pada tingkat kesalahan 5% (α = 5 %). 

2)   Fhit ≤ Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya model regresi 

tidak berhasil menerangkan variabel bebas secara keseluruhan 

dengan tingkat kesalahan 5% (α  = 5 %). 

2. Uji t (Hipotesis II) 

     Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap 

variabel terikat. Uji t ini juga dapat digunakan untuk menguji variabel bebas mana 

yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat. Freddy Rangkuti (2001:166) 

merumuskan sebagai berikut :  

 

                                     Rumus :      t bi = 
sb
b  

 Keterangan : 

t   = besarnya t hitung 

 b   = koefisien regresi dari masing – masing variabel bebas 

 Sb = standar error dari variabel bebas  
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 Hipotesis statistiknya dinyatakan dengan: 

1) H0 : β i = 0, artinya variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap  

variabel terikat (Y) 

2) Ha : β i ≠ 0, artinya ada pengaruh parsial antara variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) 

 Apabila hasil perhitungan menunjukkan : 

a. t hit > t tabel  

  Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel bebas secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung 

pada tingkat kesalahan 5 % (α = 0,05). 

b.  t hit  ≤  t tabel 

  Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel bebas secara parsial 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

tergantung pada tingkat kesalahan 5 % (α = 0,05). 

     Dengan demikian, secara parsial variabel-variabel dimensi kualitas pelayanan 

jasa mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk 

menentukan variabel dimensi kualitas pelayanan jasa yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap kepuasan pelanggan, maka ditentukan dengan melihat variabel 

yang memiliki nilai  thitung  lebih besar daripada variabel lainnya. 

3. Uji Variabel Dominan (Hipotesis III) 

      Pengujian hipotesis III pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai 

koefisien Standardized Beta dari masing-masing variabel independen. Variabel 

independen yang memiliki nilai koefisien Standardized Beta tertinggi merupakan 

variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat didukung oleh Sritua 
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Arief (1993:11-12) yaitu :  untuk menentukan variabel bebas yang paling 

menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu 

model regresi linear, maka digunakan koefisien Beta (Beta Coefficient). 
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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          

Magetan 

     Pelayanan air minum secara perpipaan di Kabupaten Magetan sudah dikenal sejak 

tahun 1905 (Jaman Penjajahan Belanda), yaitu dengan dibangunnya saluran air 

minum dalam kota Magetan yang diambil dari Sumber Gangging, kemudian berturut- 

turut dibangun pula saluran air minum Sarangan yang diambil dari sumber Cemoro 

Telo pada tahun 1926 dan saluran air minum Plaosan pada tahun 1937. Setelah 

kemerdekaan Republik Indonesia pengelolanya diambil alih oleh Pemerintah Daerah 

dengan dibentuk suatu Dinas Saluran Air Minum (SAM) yang secara teknis ditangani 

oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Tingkat II Magetan,sedangkan secara 

adminstratif berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II 

Magetan.Kemudian dibangun beberapa fasilitas pelayanan air minum,yaitu : 

a. Saluran air minum Jabung – Ginuk, diambil dari sumber Jabung yang 

dibangun pada tahun 1972. 

b. Saluran air minum Poncol dan Parang, diambil dari sumber Trojiwo yang 

dibangun pada tahun 1973. 

c. Saluran air minum Panekan, diambil dari sumber Kuluhan yang dibangun 

pada tahun 1975. 
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d. Saluran air minum Sarangan diambil dari sumber Gondangan Gede yang 

dibangun pada tahun 1978. 

e. Saluran air minum Sumberdodol – Milangasri, diambil dari sumber Jabung 

yang dibangun pada tahun 1980. 

     Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, 

dipandang perlu untuk meningkatkan status Dinas Saluran Air Minum (SAM) 

menjadi bentuk Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 1982 tanggal 21 Juni 1982. Sebagai salah satu kesiapan Pemerintah Daerah 

pada waktu pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka dialihkan pula 

aset Eks Dinas SAM sebagai modal dasar senilai Rp 348.148.760.- (Tiga Ratus 

Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam 

Puluh Rupiah). 

4.1.2 Sifat, Tujuan, dan Bidang Usaha PDAM Kabupaten Magetan 

SIFAT: 

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

penghasil laba, dan kemanfaatan umum. 

TUJUAN: 

     Berdasarkan bab III Pasal 4 Peraturn Daerah Nomor 4 Tahun 1982, tujuan 

didirikan PDAM adalah turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya 

dan Pembangunan Ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat bagi penduduk Kabupaten Magetan. Dalam 

mengimplementasikan tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Penyediaan dan pelayanan air bersih 
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b. Meningkatkan kesejehteraan dan kualitas hidup 

c. Meningkatkan pendapatan daerah 

d. Memperluas lapangan kerja 

e. Melakasanakan pembangunan daerah. 

BIDANG USAHA 

     Berdasarkan Bab III Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor Tahun 1982, lapangan usaha 

perusahan adalah penyediaan air minum yang memenuhi syarat- syarat kesehatan 

bagi penduduk dalam Kabupaten Magetan. Untuk kegiatan usahanya dibagi menjadi 

beberapa golongan pelanggan antara lain: sosial umum, sosial khusus, rumah tangga 

A, rumah tangga B,instansi pemerintah, niaga kecil, niaga besar, industri kecil. Dalam 

perkembangannya pada tahun 1994, PDAM diberi tugas tambahan berupa penyediaan 

sarana rekreasi sekaligus sarana olahraga renang dalam kota Magetan yaitu 

mengelola Taman Ria Manunggal yang bertempat di pintu masuk sebelah timur kota 

Magetan. 

4.1.3 Visi, Misi PDAM Kabupaten Magetan 

VISI: 

     Visi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan adalah “Terwujudnya 

perusahaan yang sehat, mandiri dan terpercaya” ditandai antara lain: 

a. Pelayanan yang prima dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat pelanggan. 

b. Mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bagi masyarakat dan 

karyawannya. 

c. Mampu menyokong pendapatan asli daerah untuk kelangsungan 

pembangunan daerah. 
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d. Perilaku masyarakat dan atau pelanggan yang proaktif untuk turut memelihara 

dan menjaga asset perusahaan. 

MISI: 

a. Meningkatkan pelayanan konsumen 

b. Menngkatkam pendapatan perusahaan 

c. Pengembangan usaha (diversifikasi) 

4.1.4 Struktur Organisasi 

     Struktur organisasi PDAM Kabupaten Magetan mengacu pada Surat Keputusan 

Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan. Struktur organisasi yang berlaku 

sekarang merupakan struktur organisasi Type A (struktur organisasi golongan paling 

atas), yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tanggal 

23 Januari 1984 yang memuat antara lain tentang Organisasi PDAM. 

     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 Magetan 

dapat dilihat pada Gambar 1 Lampiran 1. 

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

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan: 

1. Badan Pengawas mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan pengawasan sehari- hari atas jalannya perusahaan. 
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b. Menetapkan rencana kerja perusahaan, megusulkan kepada Kepala Daerah 

rencana kerja untuk pedoman pelaksanaan kerja dalam Tahun Anggaran. 

c. Memberi saran pertimbangan kepada Kepala Daerah terutama 

kebijaksanaan perusahaan untuk perbaikan dan perkembangna perusahaan. 

d. Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Kepala 

Daerah kepada Direksi. 

e. Meminta pertanggung jawaban Direksi Perusahaan atas segala 

pelaksanaan kerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. 

f. Meminta keterangan kepada Direksi apabila terjadi penyimpangan dari 

pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dalam program kerja tahunan. 

g. Menyetujui dan mengesahkan usul perjanjian kerja sama antara 

Perusahaan dengan pihak ketiga dalam hal rencana peningkatan produksi. 

h. Mengusulkan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi 

kepada Kepala Daerah. 

i. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Daerah sebagai bahan 

masukan Kepala Daerah dalam meentukan jalannya perusahaan. 

j. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.  

2. Direktur Utama mempunyia tugas: 

a. Melaksanakan tugas- tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Daerah Nomor 04 Tahun 1982 tentang pembentukan Perusahaan Daerah 

Air Minum yaitu melaksanakan pengurusan pembinaan perusahaan 

menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam pedoman pengawasan 

dan kebijaksanaan umum pemerintahan daerah.  
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b. Membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas perusahaan sebagai 

upaya peningkatan perusahaan. 

3. Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan tanggung jawab dalam bidang umum keuangan secara 

keseluruhan sesuai petunjuk dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

b. Melaksanakan dan mengendalikan sumber- sumber perbelanjaan kekayaan 

perusahaan. 

c. Mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekening penggunaan 

air. 

d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan dalam hasil 

pengawasan kebijaksanaan umum, prosedur administrasi dan pembukuan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

e. Merencanakan, mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan 

dibidang umum dan keuangan. 

f. Melaksanakan tugas pengamanan serta mengatur keamanan dan ketertiban 

terhadap seluruh kekayaan perusahaan secara administrasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

g. Melaksanakan tugas penyusunan anggaran belanja dan pendapatan 

perusahaan sesuai petunjuk pimpinan dan peraturan yang berlaku. 

h. Melaksanakan tugas dalam hal menetapkan kebijaksanaan mengenai 

alokasi profesi dan kenaiknan gaji karyawan sesuai petunjuk dan 

ketentuan yang berlaku. 
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i. Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

j. Mengadakan koordinasi dengan bidang lain terutama yang menyangkut 

kepentingan para pelanggan sesuai peraturan yang berlaku. 

k. Melaksanakan tugas- tugas kerja yang diberikan atasan. 

4. Bagian Keuangan mempunyai tugas: 

a. Mengendalikan kegiatan dan mengatur program pendapatan dan 

pengeluaran di bidang keuangan. 

b. Mengelola data- data keuangan khususnya yang menyangkut pendapatan 

dan pengeluaran perusahaan sesuai dengan petunjuk atasan dan peraturan 

yang berlaku. 

c. Menyusun konsep anggaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan 

sesuai petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku. 

d. Memeriksa pembukuan perusahaan dalam rangka pembuatan laporan 

bulanan catur wulan ataupun akhir tahun sesuai aturan yang berlaku. 

e. Membuat laporan keuangan perusahaan tiap bulan,catur wulan laporan 

rugi laba tiap akhir tahun. 

f. Membuat evaluasi didalam kegiatan keuangan perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan kepada pimpinan. 

g. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

5. Sub bagian Kas mempunyai tugas: 

a. Memeriksa dan menagwasi penerimaan, penggunaan dan penyimpanan 

dana termasuk alat- alat pembayaran dan kertas berharga, 
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penyelenggaraan kas sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan yang 

berlaku. 

b. Merencanakan pembayaran kewajiban perusahaan berdasarkan taksiran 

penerimaan kas, sifat dan besarnya kewajiban serta menjaga kwiliditas 

perusahaan. 

c. Menghitung dan memeriksa kelengkapan ayat bukti penerimaan dan 

pengeluaran kas berikut laporannya. 

d. Secara berkala mengadakan perkiraan dan analisa terhadap penerimaan 

dan pengeluaran kas, mengadakan penilaian dan mengusulkan koreksi 

penyusunan anggaran belanja perusahaan. 

e. Mengurus transaksi bank, yang berkaitan dengan tugas kegiatan 

perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. 

f. Melaksanakan tugas- tugas lalu yang diberikan oleh atasan. 

6. Sub bagian Penagihan mempunyai tugas: 

a. Membukukan semua penerimaan dan mengevakuasi pelanggan yang tidak 

atau belum membayar rekening air minum dan non air. 

b. Mengusahakan dan mengawasi demi kelancaran penagihan piutang pada 

langganan. 

c. Mengadakan penagihan secara intensif, efektif, dan efisien berdasarkan 

data yang ada. 

d. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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7. Sub bagian pembukuan mempunyia tugas: 

a. Membukukan semua transaksi keuangan dan unsur biaya pengolahan agar 

dibukukan dengan tepat. 

b. Memeriksa dan mencocokkan pembukuan dari pada pembantu dengan 

buku besar. 

c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pembukuan dari semua biaya 

operasional perusahaan, baik biaya langsung maupun biaya yang tidak 

langsung. 

d. Membuat neraca perusahaan, membukukan setiap transaksi dan biaya 

sesuai peraturan yang berlaku. 

e. Melaksanakan pemindah bukuan secara bulanan dari buku jurnal kedalam 

perkiraan- perkiraan yang berlaku. 

f. Melaksanakan tugas- tugas yang diberikan oleh atasan. 

8. Sub bagian anggaran mempunyai tugas: 

a. Menganalisa dan memberikan kesimpulan dari data keuangan dan atau 

pembukuan dan membantu merumuskan dasar- dasar untuk menyusun 

anggaran perusahaan tahun berikutnya. 

b. Menganalisa pembukuan dan perhitungan biaya pokok produksi serta 

penjualan air, melaporkan hasil analisa struktur biaya air dan memberikan 

usulan untuk peninjauan kembali tarip maupun golongan langganan. 

c. Menyusun konsep petunjuk operasional realisasi anggaran keuangan. 

d. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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9. Bagian Langganan mempunyai tugas: 

a. Melakukan penyaluran, meter air dan memeriksa data penggunaan air 

berdasarkan meter. 

b. Menyelenggarakan pemasaran pelayanan langganan dan mengurus 

penagihan rekening- rekening langganan. 

c. Menyelenggarakan fungsi- fungsi pelayanan langganan pengelolaan 

rekening dan pengelolaan data langganan. 

d. Menyelengarakan fungsi pengawasan meter air dan administrasi meter air. 

e. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat khusus yang menyangkut 

pelanggan air. 

f. Menyelenggarakan pemasaran sesuai kebijaksanaan perusahaan. 

g. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

10. Sub bagian Rekening mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan, meneliti dan menerbitkan rekening air sesuai data 

pembagian meter. 

b. Mengumpulkan, meneliti dan menyusun kalkulasi atau perhitungan biaya 

sambungan baru. 

c. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

11. Sub bagian Pembaca dan Meter Air mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan pembacaan dan pencatatan meter. 

b. Mengadakan pengecekan setempat untuk memastikan kebenaran golongan 

tarif air, serta melaporkan hal- hal yang tidak wajar dan mengikuti 

pelaksanan tindakan- tindakan korelatif oleh pembuat rekening. 
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c. Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian dan 

pembersihan meter air. 

d. Melaksanakan tugas- tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh 

atasan. 

12. Sub bagian Pelayanan dan Pemasaran mempunyai tugas: 

a. Memberikan penerangan dan penjelasan tentang kemungkinan pelayanan 

dilakuknnya sambungna baru setelah konsultasi dengan bagian seksi 

rencana teknis. 

b. Meneliti syarat- syarat administrasi sehubungan dengan pemasangan baru 

yang disetujui, menuliskan surat- surat permohonan yang disetujui bagian 

Perencanaan Teknis dan Direktur Bidang Teknik. 

c. Mencatat semua permohonan dan pengadaan serta mengikutinya untuk 

membantu penyelesaiannya secepat mungkin oleh bagian yang 

bersangkutan. 

d. Memberitahukan penyelesaian dan pembayaran untuk pemasangan baru 

kepada calon langgan yang bersangkutan. 

e. Melaksananakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

f. Menyelenggarakan pemasaran. 

13. Bagian Umum dan Personalia mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kerja bidang administrasi dan kepegawaian sesuai 

peraturan yang berlaku. 

b. Mengajukan anggaran kebutuhan administrasi dan kepegawaian sesuai 

peraturan yang berlaku. 
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c. Menyusun inventarisasi kebutuhan administrasi barang yang ada di 

perusahaan sebagai langkah tertib administrasi sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

d. Mengadakan pembukuan barang yang diperlukan perusahaan. 

e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang 

Umum dan Keuangan. 

14. Sub bagian Administrasi Umum mempunyai tugas: 

a. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan- kegiatan di bidang 

administrasi. 

b. Menyusun daftar gaji dan tunjangan- tunjangan pegawai, menghitung 

pajak pendapatan dan gaji bersih masing- masing pegawai dan melakukan 

administrasi pinjaman pegawai. 

c. Melakukan inventarisasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

d. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

15. Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan administrasi data dan keterangan mengenai semua 

pegawai yang mencakup hal pengangkatan, pemindahan, kenaikan 

pangkat, pendidikan gaji, absensi dan sebagainya. 

b. Mengelola daftar struktur gaji, penetapan golongan jabatan dan lain- lain 

serta mengikuti atau melaksanakan undang- undang, peraturan- peraturan 

atau ketentuan pemerintah dalam hal kepegawaian untuk dilaksanakan 
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dilingkungan perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam 

hal yang kurang wajar. 

c. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, 

ketrampilan dan disiplin karyawan. 

d. Mengadakan analisa kebutuhan karyawan, mengurus kesejahteraan 

karyawan yang meliputi kesehatan, pemberian tanda jasa dan fasilitas lain 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

16. Sub bagian Rumah Tangga mempunyai tugas: 

a. Merencanakan kebutuhan barang atau peralatan kantor yang meliputi 

inventaris, proyek dan peralatan untuk operasional perusahaan. 

b. Menyelengarakan kegiatan- kegiatan dalam bidang kerumah tanggaan. 

c. Mempersiapkan administrasi penunjukan perusahaan mulai dari 

penerbitan pengumuman penawaran sampai dengan penerbitan surat 

perintah kerja atau surat perjanjian pemborongan pekerjaan. 

d. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

17. Sub bagian Pergudangan dan Perbekalan Teknik mempunyai tugas: 

a. Mengurus perbekalan material dan peralatan tehnik yang ada di gudang, 

melayani permintaan barang dari sub bagian sampai bukti permintaan 

pengeluaran barang. 

b. Mengajukan permintaan apabila barang persediaan diperkirakan tidak 

mencukupi kebutuhan, menerima dan menulis laporan penerimaan barang. 
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c. Menyelenggarakan administrasi perundangan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

d. Mengatur, menyimpan dan menyelenggarakan pemeliharaan dan 

pengamanan barang dalam gudang. 

e. Mempersiapkan, menyusun dan merumuskan petunjuk teknis 

pemeliharaan barang serta mengikuti perkembangan pelaksanaannya. 

f. Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

18. Bidang Teknik mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan data- data dalam rangka menyusun rencana kerja teknik 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Menyusun rencana kerja bidang teknik sebagai bahan pertimbangan 

kepada pimpinan dalam rangka penyusunan anggaran belanja perusahaan 

sesuai peraturan yang berlaku. 

c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang perbengkelan. 

d. Mengkoordinasi kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia. 

e. Mengawasi kelancaran distribusi air kepada para pelanggan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Mengadakan koordinasi dengan bidang lain dalam rangka peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat. 

g. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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19. Bagian Distribusi dan Sumber Produksi mempunyai tugas: 

a. Merencanakan kegiatan penyambungan, pemeliharaan, perbaikan jaringan 

pipa yang meliputi pipa induk, pipa distribusi dan perlengkapan serta 

perawatannya. 

b. Mengawasi penyelenggaraan pengendalian atas kualitas produksi air di 

semua sumber. 

c. Mengawasi kebersihan air yang didistribusikan instalasi produk air. 

d. Mengawasi penanganan dan pemeliharaan pipa- pipa distribusi. 

e. Memberikan pelayanan atau perbaikan kerusakan. 

f. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan. 

20. Sub bagian Transmisi dan Distribusi: 

a. Menyelenggarakan penyambungan pipa induk atau jaringan pipa dan 

pelayanan gangguan pipa trasmisi dan distribusi. 

b. Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perbaikan, penggantian 

pipa transmisi dan distribusi maupun air termasuk perlengkapan secara 

terus- menerus untuk seluruh jangkauan PDAM. 

c. Mengatur dan menyelenggarakan serta memerlukan pemasangan pipa baru 

dan mengawasi pemasangan meter baru, pengawasan terhadap 

pemasangan liar serta mengambil tindakan dan langkah- langkah untuk 

pencegahan. 

d. Mengadakan pemeriksaan kran umum, pemeliharaan kran kebakaran, dan 

penyelenggaraan perbaikan bilamana terdapat kerusakan atau kobocoran 
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serta mengawasi penutupan atau pembukaan kembali sambungan pipa ke 

konsumen atau permintaan bagian keuangan. 

e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

21. Sub bagian Sumber dari Kualitas Air mempunyai tugas: 

a. Pengendalian kualitas dan kuantitas produksi air termasuk penyusunan 

rencana kebutuhan material produksi dan pemeliharaan seluruh sumber air 

yang dikuasai perusahaan. 

b. Mengumpulkan dan menganalisis data statistik mengenai tinggi muka air, 

debet mata air, tinggi mata air di reservoir, keadaan bangunan, system 

pengendapan, pompa dan peralatan lainnya. 

c. Mengadakan penyediaan bahan- bahan kimia, keterangan dan pengecekan 

kualitas air dilaboratorium. 

d. Memperkirakan kebutuhan, mengawasi penggunaan bahan kimia dan 

bahan lain oleh laboratorium untuk proses produksi, menjaga agar 

persediaan bahan- bahan tersebut cukup dan melaporkan jumlah 

pemakaiannya pada tiap akhir bulan.  

e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

22. Bagian Perencanaan Tehnik mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka rencana kegiatan 

perencanaan teknik sistem jaringan pipa air minum. 

b. Merencanakan pengembangan penyediaan air dan pendistribusian air 

minum dan pengawasan jumlah proyek dari segi teknik. 
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c. Mengadakan penelitian produksi air minum, distribusi air dan jaringan 

transmisi untuk pengembangan. 

d. Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan perencanaan pengembangan 

dan sambungan baru. 

e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan rencana 

pengembangan penyediaan dan pendistribusian air minum dan 

pengawasan pelaksanaan proyek dari segi teknik. 

f. Menghimpun dan mengamankan data perencanaan gambar konstruksi 

biaya penyambungan baru. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

23. Sub bagian Penelitian mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan pemasangan instalasi 

baru dari sambungan air. 

b. Melaksanakan pembuatan gambar dan perhitungan rencana anggaran 

biaya dalam rangka persiapan pemasangan instalasi baru dan sambungan 

baru. 

c. Melaksanakan monitoring pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

d. Menghimpun data, melakukan analisa, menyusun laporan serta 

penyusunan statistik dan dokumentasi. 

e. Memberi pertimbangan kepada atasan dalam rangka pemasangan instalasi 

baru dan sambungan baru. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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24. Sub bagian Perencanaan Pengembangan dan Sambungan Baru mempunyai 

tugas: 

a. Mempersiapkan program pengembangan sumber, transmisi dan distribusi 

berikut perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 

b. Membuat gambar dan menyusun anggaran biaya dalam rangka 

pelaksanaan kerja sesuai program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan 

yang telah ditentukan. 

c. Mengumpulkan dan menyimpan data teknis dan gambar situasi untuk 

persiapan penyusunan rencana konstruksi atau instalasi lokasi baru. 

d. Membuat gambar dan rencana anggaran biaya untuk semua perencanaan 

yang bersifat teknik. 

e. Merencanakan pengadaan sarana air minum untuk program pembangunan 

serta mengadakan monitoring terhadap pendistribusiannya. 

f. Menyusun anggaran cadangan air minum untuk keperluan distribusi. 

g. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

25. Bagian Teknik dan Perbengkelan mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan data dan merencanakan kegiatan perawatan secara 

administratif dalam rencana kegiatan bagian perlengkapan teknik. 

b. Mengatur dan mempersiapkan serta menyimpan seluruh kebutuhan yang 

berkaitan dengan administrasi di bidang teknik. 

c. Melaksanakan, meneliti perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 

kebersihan bangunan, ruangan dan unit- unit fasilitas penyediaan air 

minum. 



 69

d. Mengawasi dan mengendalikan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 

instalasi mesin meter air dan perlengkapan pengolahan air. 

e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

26. Sub bagian Teknik mempunyai tugas: 

a. Mengatur administrasi pelaksanaan pekerjaan dibidang teknik mulai dari 

persiapan pekerjaan sampai tahap penyelesaian. 

b. Mempersiapkan dokumen pelaksanaan pemasangan sambungan rumah 

konsumen serta mempersiapkan berita acara pelaksanaan pekerjaan. 

c. Menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen dan gambar- gambar 

teknis secara tertib dan aman agar pada waktu diperlukan mudah 

mengambilnya. 

d. Mempersiapkan semua keperluan administrasi yang berhubungan dengan 

keperluan teknik termasuk sambungan baru. 

e. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan 

dilapangan sesuai dengan petunjuk teknis operasional yang telah 

ditentukan. 

f. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh konsumen. 

27. Sub bagian Perbengkelan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan perbaikan ringan maupun berat, terhadap segala peralatan 

termasuk peralatan besar milik perusahaan daerah. 

b. Merencanakan kebutuhan suku cadang beserta perlengkapan untuk 

perbaikan dan perawatan peralatan- peralatan perusahaan. 
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c. Memeriksa usaha perbaikan transmisi guna meningkatkan pelayanan 

kepada pelanggan.  

d. Membuat laporan secara berkala tentang perbaikan- perbaikan dan 

perawatan- perawatan. 

e. Melaksanakan tugas perbaikan kendaraan, meteran dan pekerjaan yang 

ada hubungannya dengan perbaikan. 

f. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

28. Pengawasan Administrasi, Keuangan dan Personalia mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan pengawasan dibidang administrasi, keuangan dan 

personalia sesuai peraturan dan kebijaksanaan pimpinan yang ada. 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja perusahaan sebagai bahan pertimbangan kepada atasan dalam 

rangka penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan 

prosedur dari unit organisasi di kantor pusat, cabang dan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

d. Melaksanakan pengawasan terhadap keamanan lingkungan perusahaan 

dalam rangka tertib peraturan di perusahaan. 

e. Membuat laporan hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi 

pimpinan dalam rangka peningkatan kualitas kerja. 

f. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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29. Pengawasan Tehnik mempunyai tugas: 

a. Pelaksanaan pengawasan dibidang teknik sesuai dengan peraturan dan 

kebijaksanaan pimpinan yang berlaku. 

b. Melaksanakan pengawasan administrasi dibidang teknik baik dikantor 

maupun dilapangan dalam rangka tertib pengawasan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

c. Melaksanakan pengawasan kegiatan, kegiatan operasional di lapangan 

yang berkaitan denagn bidang teknik dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Membuat laporan hasil pengawasan dibidang teknik sebagai bahan 

masukan kepada atasan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. 

e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

30. Seksi Umum mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan tugas tata usaha dan ketertiban umum, kepegawaian dan 

pemeliharaan sarana atau peralatan kantor. 

b. Menerima pembayaran tagihan perusahaan meliputi rekening air, biaya 

sambungan baru, denda dan pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

c. Melaksanakan penyetoran uang hasil tagihan dari pelanggan ke bank 

pembangunan daerah atau bank yang ditunjuk oleh perusahaan. 

d. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi jumlah uang, alat 

pembayaran, kertas berharga dan rekening air yang disimpan. 

e. Melaksanakan pengelolaan kas kecil dalam menunjang operasional cabang 

perusahaan. 
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f. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

31. Seksi Langganan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan kegiatan pelayanan langganan, pencatat meter dan 

pemeliharaan daftar perhitungan rekening. 

b. Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kemungkinan 

dilakukannya sambungan baru. 

c. Memberikan penjelasan kepada pelanggan sehubungan dengan adanya 

pengaduan dari masyarakat yang berhubungan dengan masalah pelayanan. 

d. Melaksanakan penerimaan pendaftaran sambungan baru, memberi 

penjelasan persyaratan dan proses penyambungan baru. 

e. Memberi sarana pertimbangan kepada pimpinan sehubungan dengan 

proses penyambungan baru. 

f. Membuat laporan seksi langganan sebagai bahan masukan kepada 

pimpinan dalam rangka peningkatan pelayanan. 

g. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

32. Seksi Teknik mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan penelitian sehubungan atas permohonan calon pelanggan 

dalam rangka penyambungan dan persyaratannya. 

b. Membuat rencana pengembangan penyediaan dan pendistribusian air 

minum diwilayah kerjanya sesuai kondisi dan situasi yang ada. 

c. Melaksanakan pengaturan dan penyelenggaraan pemasangan sambungan 

baru, penutupan sambungan dan membuka kembali atas permintaan 

bagian keuangan. 
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d. Melaksanakan pengaturan dan penyelenggaraan perbaikan, penggantian 

pipa distribusi termasuk perlengkapannya secara terus- menerus. 

e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

33. Direktur Utama Perusahaan Air Minum dalam melaksanakan tugas: 

a. Bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. 

b. Menetapkan prinsip- prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

implikasi baik dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum maupun 

dalam hubungan antar dinas atau instalasi lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

4.1.5 Organisasi dan Personalia 

a. Jumlah karyawan 

     Karyawan merupakan salah satu penunjang produksi yang sangat penting, 

sehingga akan menentukan pelaksanaan kerja yang berpengaruh pula pada 

pencapaian tujuan perusahaan. 

     Secara keseluruhan, karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Magetan berjumlah 270 orang. Adapun perincian dari jumlah karyawan 

tersebut tampak sebagai berikut : 
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            Tabel 4.1 
Jumlah Karyawan PDAM Kabupaten Magetan 

 
No. Unit Kerja Jumlah 
1 Direktur 1 
2 Staf Bagian Umum 44 
3 Staf Bagian Keuangan 9 
4 Staf Bagian Hubungan Langganan 77 
5 Staf Bagian Perencanaan Teknik 89 
6 Staf Bagian Transmisi Distribusi dan Produksi 41 
7 Satuan Pengawasan Intern 9 
 Jumlah 270 

                    Sumber data: PDAM Kabupaten Magetan, 2009 

     Pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa PDAM Kabupaten Magetan dipimpin oleh 

seorang Direktur yang membawahi 44 Staf  Bagian Umum, 9 Staf  Bagian Keuangan, 

77 Staf Bagian Hubungan Langganan, 89 Staf  Bagian Perencanaan Teknik, 41 Staf 

Bagian Transmisi Distribusi dan Produksi, dan 9 Staf Satuan Pengawas Intern (SPI). 

b. Kualitas karyawan 

      Apabila dilihat dari kualitas karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Tingkat Pendidikan Karyawan PDAM Kabupaten Magetan 

 
No. Pendidikan Jumlah 
1 SD 9 
2 SMP 12 
3 SMA 209 
4 D III 4 
5 S1 32 
6 S2 3 
 Jumlah 270 

  Sumber data: PDAM Kabupaten Magetan, 2009 

     Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 270 karyawan PDAM Kabupaten 

Magetan, 9 karyawan pada tingkat pendidikan SD, 12 karyawan pada tingkat 
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pedidikan SMP, 209 karyawan pada tingakt pendidikan SMA, 4 karyawan pada 

tingkat pendidikan D III, 32 karyawan pada tingkat pendidikan S1, dan 3 karyawan 

pada tingkat pendidikan S2. 

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 : 

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. 
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     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 Magetan, diperoleh gambaran 

umum mengenai identitas responden yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan. 

4.2.1 Jenis Kelamin 

     Distribusi frekuensi jenis kelamin responden pada penelitian ini disajikan pada 

Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 
Jenis Kelamin Responden 

 
Jawaban No 

 
Keterangan 

Frekuensi % 
1. Laki-laki 39 39 % 
2. Perempuan 61 61 % 
 Jumlah 100 100 % 

              Sumber : Data penyebaran kuesioner diolah, 2009 

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

sebanyak 39%. Sedangkan sebagian besar responden adalah perempuan, yaitu 

sebanyak 61%. Alasannya karena mayoritas perempuan mempunyai waktu yang lebih 
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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 

 
Jawaban No 

 
Keterangan 

Frekuensi % 
1. 16 – 25 tahun 5 5 % 
2. 26 – 34 tahun 21 21 % 
3. 35 – 45 tahun 47 47 % 
4. 46 – 55 tahun 12 12 % 
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 47%. Urutan kedua yaitu pada usia 26 – 

34 tahun sebanyak 21%. Urutan ketiga yaitu pada usia responden lebih dari 55 tahun 

sebanyak 15%. Urutan keempat yaitu pada usia 46 – 55 tahun sebanyak 12%. 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. 



 78

4.2.3 Pendidikan 

Tabel 4.6 
Tingkat Pendidikan Responden 

 
Jawaban No 

 
Keterangan 

Frekuensi % 
1. SD 4 4 % 
2. SMP 10 10 % 
3. SMU/SMK/MAN 9 9 % 
4. Diploma/ Akademi 20 20 % 
5. Sarjana  57 57% 
 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 

Sarjana yaitu sebanyak 57%. Urutan kedua jatuh pada tingkat  pendidikan 

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

yaitu sebanyak 10%. Urutan keempat pada tingkat pendidikan SMU/SMK/MAN 

yaitu sebanyak 9%. Urutan selanjutnya diduduki oleh tingkat pendidikan SD yaitu 

sebanyak 4%.   

     Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah 

berpendidikan terakhir Sarjana, yaitu sebanyak 57%. 
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4.2.4 Pekerjaan/Profesi 

Tabel 4.7 
Pekerjaan/Profesi Responden 

 
Jawaban No 

 
Keterangan 

Frekuensi % 
1. Pegawai Negeri Sipil / BUMN 46 46 % 
2. TNI / POLRI 9 9 % 
3. Pegawai Swasta 21 21 % 
4. Wiraswasta 17 17 % 
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 Pegawai Negeri Sipil/BUMN 

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

21%. Urutan ketiga yaitu berprofesi sebagai wiraswasta 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 

Pegawai Negeri Sipil / BUMN dengan jumlah responden sebanyak 46%. 
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4.2.5 Pendapatan 

Tabel 4.8 
Pendapatan Responden 

 
Jawaban No 

 
Keterangan 

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 – Rp 1.500.000,00 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%. Urutan 

selanjutnya yaitu pada tingkat penghasilan kurang dari Rp 500.000,00 sebanyak 2%. 

     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 Magetan adalah masyarakat yang 

kalangan menengah. Tingkat penghasilan ini juga menunjukkan tingkat kesejahteraan 

mereka. 
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4.3 Gambaran Variabel Yang Diteliti 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Langsung (Tangible) 

     Dalam variabel bukti langsung (tangible) terdapat tiga pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.9 

berikut ini : 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Fisik 

 
Item Skor Jawaban Responden 
 5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 

Mean 
 

X1.1 47 47.0 34 34.0 19 19.0 0 0.0 0 0.0 4.28 
X1.2 41 41.0 39 39.0 19 19.0 1 1.0 0 0.0 4.22 
X1.3 36 36.0 44 43.0 19 19.0 1 1.0 0 0.0 4.15 

 Rata-rata mean 4.22 
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 pernyataan kebersihan dan kenyamanan kantor PDAM Magetan, dari 100 

responden, 47% responden menjawab sangat bersih dan nyaman, 34% responden 

menjawab bersih dan nyaman, 19% responden menjawab cukup bersih dan 

nyaman. Nilai mean untuk pernyataan kebersihan dan kenyamanan kantor PDAM 

Magetan sebesar 4,28, maka dapat diartikan bahwa rata-rata responden menilai 

kantor PDAM Magetan sangat bersih dan nyaman. 

2. Pada pernyataan kelengkapan alat modern yang dimiliki PDAM Magetan 

(komputer, printer dll), dari 100 responden, 41% responden menjawab sangat 

setuju, 39% responden menjawab setuju,19% responden menjawab cukup setuju, 

1% responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk pernyataan kelengkapan 
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peralatan modern sebesar 4,22, berarti rata-rata responden menjawab sangat setuju 

bahwa perusahaan dinilai telah menggunakan peralatan modern.  

3. Pada pernyataan tentang karyawan PDAM Magetan berpenampilan rapi, dari 100 

responden, 36% responden menjawab sangat setuju, 44% responden menjawab 

setuju, 19% responden menjawab cukup setuju, 1% responden menjawab tidak 

setuju. Nilai mean untuk pernyataan karyawan berpenampilan rapi sebesar 4,15, 

berarti rata-rata responden menjawab setuju bahwa karyawan PDAM Magetan 

telah berpenampilan rapi. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Keandalan (Reliabilility) 

     Dalam variabel keandalan (reliability) terdapat empat pernyataan 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 
 5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 

Mean 
 

X2.1 36 36.0 45 45.0 18 18.0 1 1.0 0 0.0 4.16 
X2.2 34 34.0 40 40.0 26 26.0 0 0.0 0 0.0 4.08 
X2.3 40 40.0 37 37.0 23 23.0 0 0.0 0 0.0 4.17 
X2.4 34 34.0 39 39.0 26 26.0 1 1.0 0 0.0 4.01 

 Rata-rata mean 4.11 
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 pernyataan pegawai PDAM Magetan mampu dalam memecahkan masalah, 

dari 100 responden, 36% responden menjawab sangat setuju, 45% responden 
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menjawab setuju, 18% responden menjawab cukup setuju, 1% responden 

menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk pernyataan kemampuan pegawai dalam 

memecahkan masalah sebesar 4,16, berarti rata-rata responden menjawab setuju 

bahwa pegawai PDAM Magetan mampu dalam memecahkan masalah. 

2. Pada pernyataan pemenuhan janji yang diberikan PDAM Magetan apabila ada 

pelanggan komplain, dari 100 responden, 34% responden menjawab sangat setuju, 

40% responden menjawab setuju, 26% responden menjawab cukup setuju. Nilai 

mean untuk pernyataan pemenuhan janji yang diberikan PDAM Magetan apabila 

ada pelanggan komplain sebesar 4,08, berarti rata-rata responden menjawab setuju 

bahwa pegawai selalu menepati janji yang telah disepakati dengan pelanggan. 

3. Pada pernyataan pegawai telah memberikan kemudahan prosedur pelayanan 

kepada pelanggan, dari 100 responden, 40% responden menjawab sangat setuju, 

37% responden menjawab setuju, 23% responden menjawab cukup setuju. Nilai 

mean untuk pernyataan pegawai telah memberikan kemudahan prosedur pelayanan 

kepada pelanggan sebesar 4,17, 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, 34% responden menjawab 

sangat setuju, 39% responden menjawab setuju, 26% responden menjawab cukup 

setuju, 1% responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk pernyataan 

pegawai mengutamakan ketepatan dalam penyampaian pencatatan tagihan sebesar 
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4,01, berarti rata-rata responden menjawab 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 pernyataan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.11 berikut ini : 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap 

 
Item Skor Jawaban Responden 
 5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 

Mean 
 

X3.1 51 51.0 38 38.0 11 11.0 0 0.0 0 0.0 4.40 
X3.2 51 51.0 39 39.0 8 8.0 2 2.0 0 0.0 4.39 
X3.3 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 pernyataan kesungguhan pegawai PDAM Magetan dalam membantu 

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

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

pernyataan kesungguhan pegawai dalam membantu pelanggan sebesar 4,40, 

berarti rata-rata responden menjawab sangat setuju bahwa pegawai memiliki 

kesungguhan dalam membantu pelanggan.  

2. Pada pernyataan kecepatan pegawai PDAM Magetan dalam memberikan 

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

responden menjawab setuju, 8% responden menjawab cukup setuju, 2% responden 
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menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk pernyataan kecepatan pegawai dalam 

memberikan pelayanan sebesar 4,39, berarti rata-rata responden menjawab sangat 

setuju bahwa pegawai cepat dalam memberikan pelayanan. 

3. Pada pernyataan pegawai PDAM Magetan pada keluhan 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 pernyataan pegawai selalu memberikan tanggapan 

terhadap keluhan pelanggan sebesar 4,35, berarti rata-rata responden menjawab 

setuju bahwa pegawai selalu memberikan tanggapan terhadap keluhan pelanggan. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Jaminan (Assurance) 

     Dalam variabel jaminan (assurance) terdapat empat itepernyataan 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 
 5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 

Mean 
 

X4.1 33 33.0 43 43.0 19 19.0 5 5.0 0 0.0 4.04 
X4.2 39 39.0 39 39.0 20 4.0 2 2.0 0 0.0 4.15 
X4.3 40 40.0 37 37.0 19 19.0 4 4.0 0 0.0 4.13 
X4.4 28 28.0 47 47.0 21 21.0 4 4.0 0 0.0 4.00 

 Rata-rata mean 4.08 
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 : 
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1. Pada pernyataan pengetahuan atau kecakapan pegawai PDAM Magetan dalam 

melakukan tugasnya, dari 100 responden, 33% responden menjawab sangat setuju, 

43% responden menjawab setuju, 19% responden menjawab cukup setuju, 5% 

responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk pernyataan pengetahuan atau 

kecakapan pegawai PDAM Magetan dalam melakukan tugasnya sebesar 4,04, 

berarti rata-rata responden menjawab setuju bahwa pegawai mempunyai 

pengetahuan atau kecakapan dalam melakukan tugasnya. 

2. Pada pernyataan kesopanan dan keramahan pegawai PDAM Magetan, dari 100 

responden, 39% responden menjawab sangat setuju, 39% responden menjawab 

setuju, 20% responden menjawab cukup setuju, 2% responden menjawab tidak 

setuju. Nilai mean untuk pernyataan pegawai selalu bersikap sopan dan ramah 

terhadap pelanggan sebesar 4,15, berarti rata-rata responden menjawab sangat 

setuju bahwa pegawai selalu bersikap sopan dan ramah terhadap pelanggan. 

3. Pada pernyataan kejujuran pegawai PDAM Magetan dalam melayani pelanggan, 

dari 100 responden, 40% responden menjawab sangat setuju, 37% responden 

menjawab setuju, 19% responden menjawab cukup setuju, 4% responden 

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

kepada pelanggan sebesar 4,13, berarti rata-rata responden menjawab sangat setuju 

bahwa pegawai selalu bersikap jujur dalam melayani pelanggan. 

4. Pada pernyataan keamanan dalam penggunaan air minum yang berasal dari PDAM 

Magetan, dari 100 responden, 28% responden menjawab sangat setuju, 47% 

responden menjawab setuju, 21% responden menjawab cukup setuju, 4% 

responden menjawab tidak setuju. Nilai mean untuk pernyataan keamanan dalam 
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penggunaan air minum yang berasal dari PDAM sebesar 4.00, berarti rata-rata 

responden menjawab setuju bahwa pihak PDAM Magetan selalu menjaga 

keamanan dalam penggunaan air minum yang berasal dari PDAM. 

4.3.5 Distribusi Frekuensi Variabel Empati (Empathy) 

     Dalam variabel empati (empathy) terdapat empat pernyataan 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 
 5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 

Mean 
 

X5.1 39 39.0 43 43.0 16 16.0 2 2.0 0 0.0 4.19 
X5.2 31 31.0 53 53.0 14 14.0 2 2.0 0 0.0 4.13 
X5.3 21 21.0 45 45.0 31 31.0 3 3.0 0 0.0 3.84 
X5.4 16 16.0 59 59.0 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 pernyataan pegawai PDAM Magetan 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 pernyataan pegawai selalu 

memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pelanggan sebesar 4,19, berarti 

rata-rata responden menjawab setuju bahwa pegawai PDAM selalu memberikan 

perlakuan yang sama kepada setiap pelanggan. 
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2. Pada pernyataan pegawai PDAM Magetan mampu berkomunikasi dengan 

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 pernyataan pegawai mampu 

berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan sebesar 4,13, berarti rata-rata 

responden menjawab setuju bahwa pegawai mampu berkomunikasi dengan 

pelanggan. 

3. Pada pernyataan perhatian pegawai PDAM Magetan terhadap 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 pernyataan pegawai selalu 

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

menjawab setuju bahwa pegawai selalu memperhatikan kepentingan pelanggan. 

4. Pada pernyataan para pegawai PDAM Magetan yang 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 pernyataan pegawai telah 

mampu memahami kebutuhan pelanggan sebesar 4,01, 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 
 5 4 3 2 1 
 F % F % F % F % F % 

Mean 
 

   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 Magetan 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 Magetan sesuai dengan harapan pelanggan sebesar 3,80. Dari jawaban 

tersebut menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap pelayanan yang 

diberikan PDAM Kabupaten Magetan 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 

0,831 

0,835 

0,827 

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 

0,715 

0,751 

0,803 

0,794 

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 

0,883 

0,732 

0,893 

0,842 

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. 
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Sedangkan uji reliabilitas dengan menggunakan nilai Alpha Cronbach disajikan pada 

Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Bukti Fisik       (X1) 0,829 Reliabel 

Keandalan        (X2) 0,883 Reliabel 

Daya Tanggap (X3) 0,838 Reliabel 

Jaminan           (X4) 0,870 Reliabel 

Empati             (X5) 0,736 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. 
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     Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal atau tidak normalnya, dapat 

dilihat pada Tabel 4.17 

 Tabel 4.17 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorof 
Smirnov Test 

Asymp. Sig. 
2-tailed 

Bukti Fisik (X1), Keandalan (X2), Daya 
Tanggap (X3), Jaminan (X4) dan Empati (X5) 
terhadap Kepuasan Pasien (Y) 

0.434 0.992 

    Sumber : Data primer diolah, 2009 

     Pada Tabel 4.17 di atas, didapatkan nilai Asymp. Sig 2-tailed sebesar yang berarti 

lebih besar dari 0,05 (α =5%). Hal ini membuktikan bahwa label yang normal pada 

model yang digunakan, sehingga dapat dilakukan regresi linier berganda.  

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) 1.344 Non-Multikolinieritas 
Keandalan       (X2) 2.764 Non-Multikolinieritas 
Daya Tanggap (X3)  1.834 Non-Multikolinieritas 
Jaminan           (X4) 2.802 Non-Multikolinieritas 
Empathy          (X5) 2.125 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. 
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C. Uji Non-Heteroskedastisitas 

      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. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Non-Heteroskedastisitas 

Variabel |rs hitung| Signifikansi Keterangan 

Bukti Fisik       (X1) 0.042 0.681 Homoskedastisitas

Keandalan        (X2) 0.031 0.763 Homoskedastisitas
Daya Tanggap (X3) 0.146 0.149 Homoskedastisitas
Jaminan           (X4) 0.063 0.541 Homoskedastisitas
Empati             (X5) 0.074 0.474 Homoskedastisitas

 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 heteroskedastisitas 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 0.198 2,424 1,99 0,015 Signifikan 
X2 0,127 2,276 1,99 0,048 Signifikan 
X3 0,404 5,728 1,99 0,042 Signifikan 
X4 0,105 2,046 1,99 0,046 Signifikan 
X5 0,418 4,805 1,99 0,011 Signifikan 

R    = 0,822     
R Square  = 0,676    
Adjusted R Square = 0,659    
F hitung  = 38,047    
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 0.822 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 = 0,198 X1 + 0,127 X2 + 0,404 X3 + 0,105 X4 + 0,418 X5 

     Dari hasil analisis regresi linier berganda variabel bukti fisik (X1) 

mendistribusikan koefisien standardized beta sebesar,0,198. Variabel keandalan (X2) 

mendistribusikan koefisien standardized beta sebesar 0,127. Variabel daya tanggap 

(X3) mendistribisikan keofisien standardized beta sebesar 0,404. Variabel jaminan 

(X4) mendistribusikan standardized beta sebesar 0,105 dan variabel empati (X5) 

mendistribusikan koefisien standardized beta sebesar 0,418. 
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     Nilai Adjusted R Square yang didapatkan sebesar 0,676 atau 67,6% 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 67,6% terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y). Sedangkan sisanya yaitu 

32,4% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

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   : 38,047 
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 38,047 

dengan signifikansi F = 0,000 dan diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,31. Jadi Fhitung > Ftabel 
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(38,047> 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.  

     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.         
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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     : 1,424 
Sign. t : 0,015 
ttabel : 1,99 
 

Ho ditolak dan 
Ha diterima 

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

thitung     : 2,276 
Sign. t : 0,048 
ttabel : 1,99 
 

Ho ditolak dan 
Ha diterima 

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

thitung     : 2,728 
Sign. t : 0,042 
ttabel : 1,99 
 

Ho ditolak dan 
Ha diterima 

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

thitung     : 2,046 
Sign. t : 0,046 
ttabel : 1,99 
 

Ho ditolak dan 
Ha diterima 

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

thitung     : 4,805 
Sign. t : 0,011 
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 1,424 lebih besar 

dibandingkan t tabel sebesar 1,99 atau signifikansi sebesar 0,015 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 2,276 lebih besar 

dibandingkan t tabel sebesar 1,99 atau signifikansi sebesar 0,048 lebih kecil 

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). 
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3. Pada variabel daya tanggap (X3), nilai t hitung yang diperoleh sebesar 2,728 lebih 

besar dibandingkan t tabel sebesar 1,99 atau signifikansi sebesar 0,042 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 2,046 lebih besar 

dibandingkan t tabel sebesar 1,99 atau signifikansi sebesar 0,046 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 4,805 lebih besar 

dibandingkan t tabel sebesar 1,99 atau signifikansi sebesar 0,011 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.  

     Berdasarkan nilai koefisien Standardized Beta pada Lampiran 9 dapat diketahui 

bahwa variabel bebas yang memiliki nilai koefisien Standardized Beta tertinggi 
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adalah variabel empati (X5) sebesar 0,418. 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 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 
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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 Magetan. 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). Variabel bukti fisik (X1) terdiri dari: 

X
1.1
=   Kebersihan dan kenyamanan kantor PDAM Magetan 

     Kantor PDAM Magetan mempunyai lingkungan yang bersih dan nyaman oleh 

karena itu para pelanggan akan merasa puas dengan adanya hal tersebut. 

X
2.1
= Kelengkapan peralatan modern yang dimiliki PDAM  Magetan (komputer, 

printer dll) 

     Dengan adanya kelengkapan peralatan modern yang dimiliki oleh PDAM Magetan 

akan menjadi pertimbangan pelanggan bahwa dalam melayani suatu pembayaran 

rekening akan semakin cepat dan lebih teliti. 
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X
3.1
=   Karyawan PDAM Magetan berpenampilan rapi 

     Karyawan PDAM Magetan berpenampilan rapi agar enak dipandang para 

pelanggan dan para pelanggan juga dapat menilai seberapa bagusnya kualitas yang 

dimiliki PDAM Magetan. 

     Hal ini berarti bahwa bukti fisik (X1) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan, 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) berpengarug signifikan pada taraf kepercayaan 95% 

secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y). Variabel keandalan (X2) terdiri dari: 

X
1.2
=  Kemampuan pegawai PDAM Magetan dalam memecahkan masalah 

     Kemampuan pegawai PDAM Magetan dalam memecahkan masalah adalah 

dengan cara mempunyai wawasan yang cukup baik agar dapat memecahkan masalah 

yang dihadapi oleh pelanggan. Pelanggan akan merasa puas jika permasalahan yang 

dihadapi dapat teratasi sesuai yang diinginkan pelanggan tersebut. 

X
2.2
= Pemenuhan janji yang diberikan PDAM Magetan apabila ada  pelanggan 

komplain 

     Dalam sistem pemenuhan janji harus ditepati agar pelanggan merasa puas dengan 

adanya sistem tersebut. Apabila ada pelanggan komplain sebaiknya segera ditangani 

secepatnya. 
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X
3.2
= Kemudahan prosedur pelayanan pembayaran di PDAM Magetan 

     PDAM Magetan sebaiknya memberikan kemudahan dalam memberi pelayanan 

pembayaran agar pelanggan tidak merasa jenuh dalam pembayaran. 

X
4.2
=  Ketepatan dalam penyampaian pencatatan tagihan di PDAM Magetan  

     PDAM Magetan harus menentukan ketepatan dalam penyampaian tagihan agar 

para pelanggan dapat membayar tagihan tepat waktu. 

     Hal ini berarti bahwa keandalan (X2) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan, semakin tinggi keandalan pada pelayanan PDAM maka kepuasan 

pelanggan akan semakin 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). Variabel daya tanggap (X3) terdiri 

dari: 

X
1.3
=   Kesungguhan pegawai PDAM Magetan dalam membantu pelanggan 

     Pegawai PDAM Magetan harus sungguh- sungguh dalam membantu pelanggan. 

Denagn hal itu agar pelanggan mencapai suatu kepuasan dalam suatu pelayanan. 

X
2.3

 =   Kecepatan pegawai PDAM Magetan dalam memberikan pelayanan 

     Pelayanan cepat menjadi tujuan utama para pelanggan. Pelanggan akan merasa 

senang apabila karyawan PDAM Magetan memberi pelayanan yang memuaskan. 

X
3.3
=   Ketanggapan pegawai PDAM  Magetan pada keluhan pelanggan 

     Daya tanggap para karyawan dalam memberikan pelayanan akan memberikan 

jaminan atas kepuasan para pelanggan, dengan adanya daya tanggap karyawan 
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tersebut maka secara langsung akan memberikan jaminan bahwa pelayanan yang 

diberikan sesuai denagn harapan konsumen. 

     Hal ini berarti, bahwa daya tanggap berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan, 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). 

X
1.4
= Pengetahuan atau kecakapan pegawai PDAM Magetan dalam melakukan 

tugasnya 

     Pegawai PDAM Magetan harus mempunyai wawasan yang luas dan cukup baik 

denagn adanya hal tersebut pegawai PDAM dalam melakukan tugasnya akan berjalan 

denagn lancar. 

X
2.4
=   Kesopanan dan keramahan pegawai PDAM Magetan 

     Keramahan para karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan akan 

menciptakan kesan positif atas pelayanan yang diberikan. 

X
3.4
= Kejujuran pegawai PDAM Magetan dalam melayani pelanggan 

     Kejujuran sangat penting karena dengan adanya kejujuran akan memberikan suatu 

kepercayaan antara karyawan dan para pelanggan. 

X
4.4
=  Keamanan dalam penggunaan air minum yang berasal dari PDAM Magetan 

     PDAM Magetan harus memberikan saluran air yang bersih guna untuk 

menciptakan suatu keamanan dalam penggunaan air. 
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     Hal ini berarti, bahwa jaminan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, 

semakin tinggi jaminan pada pelayanan PDAM maka kepuasan pelanggan akan 

semakin meningkat, sebaliknya jika jaminan rendah maka kepuasan pelanggan akan 

menurun. 

     Variabel empati (X5) berpengarug signifikan pada taraf kepercayaan 95% secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y). 

X
1.5
=  PDAM Magetan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap pelanggan 

     Karyawan PDAM Magetan harus memberlakukan sifat adil agar antara pelanggan 

satu dengan yang lainnya tidak terjadi konflik.karyawan harus bisa memberikan suatu 

suasana yang nyaman. 

X
2.5
= Kemampuan pegawai PDAM Magetan  berkomunikasi dengan pelanggan  

     Pegawai PDAM Magetan harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas 

agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada para pelanggan. 

X
3.5
=  Perhatian pegawai PDAM Magetan terhadap kepentingan pelanggan 

     Pegawai PDAM Magetan harus perhatian kepada pelanggannya yaitu denagn 

melakukan pengecekan yang berhubungan denagn pelanggan, misalnya masalah 

saluran air. 

X
4.5
=  Para pegawai PDAM Magetan yang memahami kebutuhan pelanggan 

     Para pegawai PDAM harus memahami kebutuhan yang diperlukan pelanggan agar 

pelanggan dapat merasakan suatu kepusan sesuai harapan pelanggan. 

     Hal ini berarti, bahwa empati berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, 

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

menurun. 

     Kepuasan pelanggan (Y) sangat penting karena dengan adanya suatu pelayanan 

yang baik pada perusahaan PDAM Magetan maka para pelanggan akan merasakan 

suatu kepusan sesuai dengan harapan pelanggan. 

     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 PDAM dalam berkomunikasi 

dengan pelanggan, perhatian pegawai terhadap kepentingan pelanggan, dan para 

pegawai yang memahami kebutuhan pelanggan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

     Dari hasil penelitian yang dilakukan di PDAM Kabupaten Magetan dan 

berdasarkan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dan beberapa saran 

sebagai berikut:  

 

5.1 Kesimpulan 

1.   Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kepuasan pelanggan. Dengan demikian hipotesis pertama yang 

diajukan pada penelitian ini diterima dan terbukti. 

2.   Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kepuasan pelanggan. Dengan demikian hipotesis kedua yang diajukan 

pada penelitian ini diterima dan terbukti. 

3.  Hasil penelitian  dapat diketahui bahwa variabel yang dominan mempengaruhi 

kepuasan pelanggan adalah variabel empati. Dengan demikian hipotesis ketiga 

yang diajukan pada penelitian ini diterima dan terbukti. 
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5.2 Saran 

1.  Kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Magetan menurut pelanggan sudah 

pada tingkat yang baik, namun tidak berarti pihak PDAM tidak perlu 

memperbaiki kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk menciptakan dan 

mempertahankan kepuasan pelanggan, secara keseluruhan kualitas pelayanan 

PDAM Kabupaten Magetan perlu ditingkatkan secara berkesinambungan 

(Continous Improvement).  

2. Sebaiknya empati PDAM Kabupaten Magetan yang meliputi keadilan, 

komunikasi, perhatian, dan pemahaman terhadap pelanggan lebih 

ditingkatkan karena merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  

3.  Untuk meningkatkan variabel empati ini, manajemen PDAM Kabupaten 

Magetan dapat melakukan usaha-usaha antara lain, meningkatkan 

profesionalisme, pengetahuan serta kemampuan karyawan melalui diklat 

maupun training yang diselenggarakan oleh PDAM sendiri maupun pihak 

luar.  

 4. Dari hasil pengujian yang diperoleh, sebaiknya PDAM Kabupaten Magetan 

lebih memperhatikan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, dan jaminan, 

karena variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan.  

5.  Komitmen yang kuat dan rasa tanggung jawab dari para karyawan PDAM 

harus ditanamkan dalam jiwa karyawan supaya mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan sehingga kepuasan pelanggan 

dapat terpenuhi.  
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LAMPIRAN 1 
GAMBAR 1 

STRUKTUR ORGANISASI PDAM KABUPATEN MAGETAN 
TAHUN 2009 
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LAMPIRAN 2 
 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
FAKULTAS  EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Jl. Mayjen Haryono 165 Malang 
Telp. (0341) 551396 – 551611 s/d 551614 Pesawat 152 – 153 

 
 

 
 
 

KUESIONER 
Penelitian Skripsi Tentang : 

 
Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan  

Terhadap Kepuasan Pelanggan  
Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari Sdr/Sdr (i) tentang 

Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan. 

 Hasil dari penelitian ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan 

ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa Strata 1 (S1) Universitas 

Brawijaya Malang. Oleh karena itu jawaban Sdr/ Sdr (i) tidak dipublikasikan dan 

dijamin kerahasiannya. 

 Setiap jawaban yang Sdr/ Sdr (i) berikan merupakan bantuan yang 

berharga bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan sesudahnya 

kami ucapkan terimakasih. 

                                                                                     

             Peneliti 

 

 

               (Ninis Irintalia) 

     Mahasiswa Ekonomi Universitas Brawijaya 
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IDENTITAS PRIBADI RESPONDEN 

Bagian I 

Isi dan beri tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban pertanyaan 

yang paling sesuai menurut Bapak/ Ibu/ Saudara. 

1. Nama                     :                                                                                         

2. Alamat                   :                                                          

3. Jenis Kelamin        :                                                          

   a. Laki-laki                                                                 

   b. Perempuan                                                             

4. Usia               :                      

    a. 16-25 tahun                          

    b. 26-34 tahun                          

    c. 35-45 tahun                                  

    d. 46-55 tahun 

    e. > 55 tahun 

5. Pendidikan Terakhir :           

    a. SD                                            

    b. SMP                                 

    c. SMU/ SMK/ MAN 

    d. Diploma/Akademi 

    e. Sarjana 

6. Pekerjaan                :                        

    a. Pegawai Negeri Sipil/ BUMN                                e. Pelajar/ Mahasiswa 

    b. TNI/ POLRI                                                            f. Lain- lain ................ 

    c. Pegawai Swasta                                                     

    d. Wiraswasta 

 7. Pendapatan Bapak/ Ibu/ Saudara setiap bulan :  

    a. < Rp 500.000,00                                                                                                                              

    b. Rp 500.001,00 – Rp 1.000.000,00                           

    c. Rp 1.000.001,00 – Rp 1.500.000,00 

    d. Rp 1.500.001,00 – Rp 2.000.000,00  

    e. > Rp 2.000.001,00 
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Bagian II 

Mohon untuk memberi jawaban yang sesuai dengan memberi tanda silang 

(X) pada kotak yang tersedia mengenai Seberapa Setuju pernyataan berikut 

mengenai kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Magetan. Alternatif jawabannya:  

5 4 3 2 1 

Sangat  Setuju 

          (SS) 

     Setuju 

(S) 

Cukup Setuju 

(CS) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Variabel Bebas (X)  

Skor 
No Pernyataan 

5 4 3 2 1 

  SS S CS TS STS

 Bukti Fisik (X1)      

1. Kebersihan dan kenyamanan kantor PDAM Magetan      

2. Kelengkapan peralatan modern yang dimiliki PDAM Magetan 

(komputer, printer dll) 

     

3. Karyawan PDAM Magetan berpenampilan rapi      

 Keandalan  (X2)      

4. Pegawai PDAM Magetan mampu dalam memecahkan 

masalah 

     

5. Pemenuhan janji yang diberikan PDAM Magetan apabila ada 

pelanggan komplain 

     

6. Kemudahan prosedur pelayanan pembayaran di PDAM 

Magetan 

     

7. Pegawai PDAM Magetan mengutamakan ketepatan dalam 

penyampaian pencatatan tagihan 

    

 Daya Tanggap (X3)      

8. Kesungguhan pegawai PDAM Magetan dalam membantu 

pelanggan 

     

9. Kecepatan pegawai PDAM Magetan dalam memberikan 

pelayanan 
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SS 

 
 

S CS TS STS 

1O Ketanggapan pegawai PDAM  terhadap keluhan pelanggan 

 

     

 Jaminan (X4)      

11. Pengetahuan atau kecakapan pegawai PDAM Magetan dalam 

melakukan tugasnya 

     

12. Kesopanan dan keramahan pegawai PDAM Magetan      

13. Kejujuran pegawai PDAM Magetan dalam melayani 

pelanggan 

     

14. Keamanan dalam menggunakan air minum yang berasal dari 

PDAM Magetan 

     

 Empati (X5)      

15. PDAM Magetan memberikan perlakuan yang sama terhadap 

setiap pelanggan 

     

16. Pegawai PDAM mampu berkomunikasi dengan pelanggan      

17. Perhatian pegawai PDAM Magetan terhadap kepentingan 

pelanggan 

     

18. Pegawai PDAM Magetan yang memahami kebutuhan 

pelanggan 

     

 

Variabel Terikat (Y) 

Skor 
No Pernyataan 

5 4 3 2 1 

  SS S CS TS STS 

19. Pelayanan yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Magetan sesuai dengan harapan 

pelanggan 

     

Sumber : Fandy Tjiptono (2005:275) 
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LAMPIRAN 3 DATA HASIL KUESIONER 

No. X1.1 X1.2 X1.3 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5 Y 
1 5 4 3 12 4 4 5 4 17 5 4 4 13 3 3 4 5 15 5 5 4 4 18 5 
2 5 5 4 14 4 4 5 3 16 5 5 5 15 4 5 3 4 16 4 5 3 2 14 5 
3 4 4 4 12 5 5 5 4 19 5 5 5 15 4 4 4 4 16 5 5 4 3 17 5 
4 5 5 5 15 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 5 3 4 16 3 
5 3 3 3 9 4 4 4 4 16 5 5 5 15 4 4 4 4 16 3 3 4 5 15 5 
6 5 5 5 15 4 4 4 4 16 5 5 5 15 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 5 
7 3 3 3 3 4 4 4 3 15 5 5 5 15 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 5 
8 3 3 3 9 4 4 3 4 15 5 5 4 14 4 4 4 3 15 2 3 4 4 13 4 
9 5 5 3 13 4 4 4 4 16 4 4 5 13 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 
10 3 3 3 9 3 3 3 3 12 4 5 5 14 3 3 3 3 12 5 5 4 5 19 5 
11 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 4 14 5 5 5 5 20 5 5 3 4 17 5 
12 4 5 4 13 5 4 5 4 18 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 3 5 16 3 
13 5 5 4 14 4 3 5 5 17 5 4 5 14 3 5 4 5 17 5 5 3 4 17 4 
14 4 4 3 11 4 4 4 4 16 4 5 5 14 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 
15 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 3 11 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 2 
16 4 4 4 12 3 3 4 4 14 3 4 3 10 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 3 
17 3 3 3 9 4 4 4 3 15 4 3 3 10 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 4 
18 3 3 3 9 4 4 4 4 16 3 4 4 11 3 3 3 4 13 4 4 3 3 14 2 
19 5 5 4 14 4   4 4 3 15 4 4 4 12 4 4 4 4 16 3 3 2 3 11 3 
20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 4 16 5 5 3 4 17 3 
21 5 5 5 15 4 4 4 4 16 5 5 4 14 4 4 4 4 16 5 5 4 3 17 3 
22 4 4 4 12 4 3 3 3 13 3 2 2 7 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 2 
23 3 3 3 9 3 3 3 3 12 5 4 4 13 4 3 3 3 16 4 4 4 4 16 4 
24 3 3 4 10 4 3 3 3 12 5 4 5 14 3 3 3 3 12 5 4 4 4 17 4 
25 4 4 4 12 4 3 3 3 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 3 
26 3 4 3 10 4 3 4 4 15 5 5 4 14 3 3 3 4 16 5 5 5 4 19 5 
27 4 3 3 10 3 3 3 4 20 5 5 5 15 3   3 3 3 12 5 4 5 4 18 5 
28 3 4 3 10 3 3   3 2 11 4 4 5 13 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 5 
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No. X1.1 X1.2 X1.3 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5 Y 
29 3 3 4 10 4 3 3 4 14 3 3 3 9 4 5 3 3 15 4 4 3 3 14 2 
30 5 5 5 15 5 5 5 5 10 4 5 5 14 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 3 
31 3 3 3 9 3 3 3 3 12 5 5 4 14 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 
32 5 5 4 14 5 5 5 5 20 5 5 5 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 
33 4 4 4 12 3 3 3 5 14 5 5 5 15 3 3 3 3 12 4 3 4 3 14 5 
34 3 4 3 10 3 3 3 3 12 5 5 5 15 4 3 3 3 13 5 4 4 4 17 4 
35 3 3 3 9 3 4 4 3 14 5 5 5 15 4 3 3 3 13 4 4 5 4 17 5 
36 3 3 3 9 4 3 3 4 14 5 4 5 14 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 3 
37 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 3 3 10 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 
38 5 4 4 13 5 5 5 5 20 4 5 5 14 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 4 
39 4 4 4 12 5 5 5 5 20 5 5 4 14 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 5 
40 5 4 4 13 4 5 5 4 18 3 3 3 9 5 5 5 5 20 4 4 2 3 13 2 
41 4 4 5 13 4 4 5 4 17 4 5 5 14 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 4 
42 5 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 3 
43 5 5 5 15 4 4 4 4 16 4 5 5 14 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 4 
44 3 3 4 10 3 3 3 3 12 4 5 5 14 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 5 
45 3 3 3 9 4 4 4 3 15 5 5 4 14 3 3 3 3 12 3 3 4 4 14 5 
46 3 4 4 11 3 3 3 3 12 5 5 5 15 3 3 3 3 12 3 4 4 3 14 5 
47 3 3 3 9 4 4 4 4 16 5 4 5 14 3 3 4 4 14 5 4 4 4 17 5 
48 4 5 4 13 5 5 5 4 19 5 4 5 14 4 5 5 5 19 5 5 4 4 18 4 
49 5 5 4 14 4 5 5 5 19 5 5 5 15 4 5 5 4 18 5 5 5 4 19 5 
50 4 4 5 13 4 5 5 5 19 5 4 4 13 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 3 
51 4 5 5 14 5 4 4 4 17 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 4 5 4 18 5 
52 5 4 4 13 4 5 4 4 17 5 5 5 15 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 4 
53 4 5 4 13 3 5 5 5 18 4 4 4 12 5 4 5 5 19 4 5 3 4 16 3 
54 4 5 5 14 4 3 3 3 16 5 5 4 14 3 3 5 5 16 4 4 5 5 18 4 
55 4 4 4 12 5 4 5 5 19 5 5 4 14 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 
56 5 3 5 13 3 5 4 4 16 4 4 5 13 5 5 5 4 19 4 4 3 3 14 3 
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No. X1.1 X1.2 X1.3 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5 Y 
57 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 4 14 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 5 
58 5 4 4 13 5 5 4 4 18 5 4 5 14 5 4 5 4 18 5 4 4 4 17 5 
59 4 5 4 13 4 4 5 4 17 3 4 4 11 5 4 5 3 17 3 4 3 3 13 3 
60 4 5 5 14 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 
61 5 5 5 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 2 5 2 2 11 3 3 3 3 12 3 
62 5 5 4 14 5 5 5 5 20 4 5 5 14 5 4 5 5 19 4 5 4 4 17 4 
63 4 5 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 
64 5 4 5 14 4 5 5 5 19 5 4 4 13 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 4 
65 4 4 4 12 5 5 5 5 20 4 5 5 14 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 
66 5 5 5 15 5 3 5 5 18 5 4 5 14 4 5 4 5 18 5 5 4 4 18 4 
67 4 4 4 12 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 
68 5 5 5 15 5 3 5 5 18 4 5 5 14 4 5 4 5 18 5 5 4 4 18 4 
69 5 5 5 15 4 4 5 5 18 4 4 4 12 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 5 
70 5 4 5 14 5 5 5 5 20 5 5 4 14 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 5 
71 4 4 5 13 5 5 5 5 20 5 4 5 14 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18 5 
72 5 4 4 13 5 4 4 3 16 4 5 4 13 5 4 5 4 18 5 4 4 4 17 4 
73 5 5 4 14 4 4 3 3 14 4 4 4 12 5 4 4 4 17 3 4 3 3 13 3 
74 4 4 4 12 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 
75 5 5 5 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 2 5 2 2 11 3 3 3 3 12 2 
76 5 4 4 13 5 4 4 3 16 4 4 5 13 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 3 
77 5 4 5 14 5 4 4 4 17 5 5 4 14 5 5 4 4 18 4 4 5 4 17 4 
78 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 5 
79 4 5 5 14 5 5 4 4 18 4 5 5 14 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 4 
80 5 4 5 14 4 4 5 5 18 5 4 5 14 4 5 4 5 18 4 3 4 4 15 4 
81 5 4 4 13 5 4 3 3 15 4 4 5 13 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 3 
82 4 4 5 13 5 5 5 5 20 5 5 4 14 5 5 5 4 19 3 4 4 4 15 5 
83 4 4 4 12 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 4 5 4 18 4 4 5 5 18 5 
84 5 5 5 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 2 2 3 2 9 3 2 3 3 11 2 

 

 

111 
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No. X1.1 X1.2 X1.3 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5 Y 
85 5 5 4 14 4 4 5 5 18 4 4 3 11 4 5 4 4 17 4 4 3 3 14 3 
86 5 5 5 15 2 3 3 3 11 3 2 2 7 2 2 2 3 9 4 4 2 2 12 2 
87 4 2 2 8 3 4 4 3 14 4 4 4 12 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 3 
88 5 4 5 14 5 5 5 5 20 4 5 5 14 5 5 5 4 19 3 4 4 4 15 5 
89 5 5 5 15 5 5 4 5 19 5 4 5 14 5 5 5 4 19 5 4 4 4 17 5 
90 5 4 5 14 4 5 5 5 19 5 5 5 15 4 5 5 4 18 5 5 4 4 18 5 
91 5 5 5 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 2 5 2 2 11 2 2 4 4 12 2 
92 5 5 4 14 5 5 4 4 18 4 5 5 14 5 4 5 5 19 4 5 4 4 17 5 
93 4 5 4 13 4 3 4 4 15 4 4 4 12 5 5 4 4 18 4 5 3 3 15 4 
94 4 5 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 5 4 4 3 16 3 4 3 3 13 4 
95 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 
96 4 5 5 14 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 
97 4 5 5 14 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 5 5 4 18 4 4 3 3 14 3 
98 5 4 4 13 4 5 4 4 17 5 5 4 14 4 4 4 4 16 5 4 3 3 15 3 
99 5 4 4 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 3 
100 5 4 5 14 5 4 5 5 19 5 5 4 14 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 4 
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LAMPIRAN 4 

HASIL UJI VALIDITAS 

Correlations

1 .622** .606** .831**
.000 .000 .000

100 100 100 100
.622** 1 .627** .835**
.000 .000 .000
100 100 100 100
.606** .627** 1 .827**
.000 .000 .000
100 100 100 100
.831** .835** .827** 1
.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x1.1

x1.2

x1.3

x1

x1.1 x1.2 x1.3 x1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 

Correlations

1 .623** .628** .573** .715**
.000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100
.623** 1 .714** .610** .751**
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100
.628** .714** 1 .776** .803**
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100
.573** .610** .776** 1 .794**
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100
.715** .751** .803** .794** 1
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x2.1

x2.2

x2.3

x2.4

x2

x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations

1 .643** .568** .839**
.000 .000 .000

100 100 100 100
.643** 1 .689** .895**
.000 .000 .000
100 100 100 100
.568** .689** 1 .873**
.000 .000 .000
100 100 100 100
.839** .895** .873** 1
.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x3.1

x3.2

x3.3

x3

x3.1 x3.2 x3.3 x3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 

Correlations

1 .563** .792** .630** .883**
.000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100
.563** 1 .523** .480** .732**
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100
.792** .523** 1 .755** .893**
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100
.630** .480** .755** 1 .842**
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100
.883** .732** .893** .842** 1
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x4.1

x4.2

x4.3

x4.4

x4

x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations

1 .644** .431** .328** .812**
.000 .000 .001 .000

100 100 100 100 100
.644** 1 .197* .153 .667**
.000 .049 .128 .000
100 100 100 100 100
.431** .197* 1 .702** .785**
.000 .049 .000 .000
100 100 100 100 100
.328** .153 .702** 1 .720**
.001 .128 .000 .000
100 100 100 100 100
.812** .667** .785** .720** 1
.000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x5.1

x5.2

x5.3

x5.4

x5

x5.1 x5.2 x5.3 x5.4 x5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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LAMPIRAN 5 

HASIL UJI RELIABILITAS 
 
 

Reliability Statistics

.829 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 

Reliability Statistics

.883 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 

Reliability Statistics

.838 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 

Reliability Statistics

.870 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 

Reliability Statistics

.736 4

Cronbach's
Alpha N of Items
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LAMPIRAN 6 

HASIL UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

97
.0000000

.97361012
.044
.029

-.044
.434
.992

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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LAMPIRAN 7  
HASIL UJI NON MULTIKOLINIERITAS 
 
 

Coefficientsa

-1.770 .551 -3.213 .002
-.042 .030 -.098 -1.424 .158 .744 1.344
.009 .034 .027 .276 .783 .362 2.764
.231 .040 .464 5.728 .000 .543 1.843
.002 .035 .005 .046 .963 .357 2.802
.179 .037 .418 4.805 .000 .471 2.125

(Constant)
x1
x2
x3
x4
x5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ya. 
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LAMPIRAN 8 

HASIL UJI NON HETEROSKEDASTISITAS 

 
 

Correlations

1.000 .307** -.045 .358** .090 .042
. .002 .655 .000 .371 .681

100 100 100 100 100 97
.307** 1.000 .408** .792** .588** .031
.002 . .000 .000 .000 .763
100 100 100 100 100 97

-.045 .408** 1.000 .295** .613** .149
.655 .000 . .003 .000 .146
100 100 100 100 100 97
.358** .792** .295** 1.000 .527** .063
.000 .000 .003 . .000 .541
100 100 100 100 100 97
.090 .588** .613** .527** 1.000 .074
.371 .000 .000 .000 . .474
100 100 100 100 100 97
.042 .031 .149 .063 .074 1.000
.681 .763 .146 .541 .474 .

97 97 97 97 97 97

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

x1

x2

x3

x4

x5

Standardized Residual

Spearman's rho
x1 x2 x3 x4 x5

Standardized
Residual

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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LAMPIRAN 9  

HASIL REGRESI LINIER BERGANDA 

 

Variables Entered/Removedb

x5, x1, x2,
x3, x4

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: yb. 
 

 

Model Summary

.822a .676 .659 .542
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), x5, x1, x2, x3, x4a. 
 

 

ANOVAb

55.913 5 11.183 38.047 .000a

26.747 91 .294
82.660 96

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x5, x1, x2, x3, x4a. 

Dependent Variable: yb. 
 

 

Coefficientsa

-1.770 .551 -3.213 .002
-.042 .130 .198 2.424 .015
.009 .034 .127 2.276 .048
.231 .040 .404 2.728 .042
.002 .035 .105 2.046 .046
.179 .037 .418 4.805 .011

(Constant)
x1
x2
x3
x4
x5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ya. 
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