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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan dan persaingan dalam era globalisasi, banyak 

perusahaan dalam bidang jasa yang bermunculan dan membuat perusahaan 

semakin berlomba - lomba untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas 

pelayanan perusahaan kepada konsumen. Kepuasan konsumen dapat dilihat 

dimana keinginan dan harapan konsumen terpenuhi guna menunjang kualitas 

pelayanan perusahaan. Kualitas pelayanan pada perusahaan jasa dapat dilihat 

dari kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen 

semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen maka kualitas pelayanan 

perusahaan juga akan meningkat. Pengukuran kepuasan konsumen 

merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, 

efektif, dan efisien.  

PDAM atau singkatan dari perusahaan daerah air minum merupakan salah 

satu perusahaan milik pemerintah yang ada di Indonesia dan memiliki tugas 

menyelenggarakan pengelolaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum. 

PDAM berfungsi sebagai pelayanan umum/jasa dalam bidang penyediaan air 

bersih, penyelenggaraan kemanfaatan penggunaan air bersih, memupuk 

pendapatan murni daerah, dan pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai 

fungsinya masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

Pelayanan yang diberikan oleh PDAM kota Pasuruan sudah ditunjang dengan 

berbagai sarana penunjang. Tetapi banyak aspek-aspek yang menjadi 

perhatian dalam kualitas pelayanan jasa yang belum sesuai dengan keinginan 

para pelanggan contohnya kejelasan persyaratan teknis dan administrasif 

untuk mendapatkan pelayanan PDAM kota Pasuruan dikarenakan banyak 

pelanggan yang tidak mengerti saat akan melakukan pembayaran, daya 

tanggap/respon petugas PDAM kota Pasuruan saat pelanggan antri yang tidak 
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langsung membantu pelanggan dan menyebabkan antrian lebih panjang, dan 

keamanan yang ada di lingkungan PDAM kota Pasuruan saat memarkir 

kendaraan tidak memiliki satpam untuk mengawasi kendaraan pelanggan 

yang sedang melakukan pembayaran/komplain. Sehingga PDAM kota 

Pasuruan perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan jasa agar 

pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh PDAM kota 

Pasuruan. 

Oleh karena itu, PDAM kota Pasuruan perlu meningkatkan pelayanan 

kepada pelanggan dengan mengikuti perkembangan pelayanan jasa di era 

Globalisasi ini. Metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan PDAM kota Pasuruan dengan membagikan kuesioner ke 

pelanggan untuk mendapatkan atribut – atribut yang menjadi prioritas utama 

dalam perbaikan kualitas pelayanan yaitu  dengan integrasi metode Servqual 

(Service Quality) dan metode QFD (Quality Function Deployment). Metode 

perhitungan servqual digunakan untuk melihat atribut – atribut apa saja yang 

perlu dilakukan peningkatan kualitas dengan menggunakan 5 dimensi kualitas 

yaitu Tangible, Responsiveness, Assurance, Emphaty, dan Reliability, dan 

menghitung kesenjangan atau nilai Gap dari setiap dimensi. Sedangkan 

metode QFD digunakan untuk menentukan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan dengan menggunakan HOQ (House Of Quality) dan memberikan 

usulan peningkatan kualitas pelayanan jasa PDAM kota Pasuruan 

berdasarkan atribut – atribut yang perlu ditingkatkan dari 5 dimensi kualitas 

jasa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang ingin dipecahkan dengan dilakukannya 

penelitian tugas akhir ini adalah : “Bagaimana meningkatan kualitas 

pelayanan jasa pada PDAM kota Pasuruan dengan integrasi metode Servqual 

(Service Quality) dan QFD (Quality Function Deployment)”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya Penelitian Skripsi ini adalah : 

1. Mengetahui atribut yang memiliki nilai gap negatif yang tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan pelanggan PDAM kota Pasuruan. 

2. Memberikan usulan perbaikan kualitas pelayanan jasa dan menentukan 

keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan metode QFD 

(Quality Function Deployment). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa 

terhadap pelanggan yang ada di perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan mengenai pelayanan dan kinerja perusahaan 

terhadap pelayanan jasa. 

 

1.5 Batasan dan Asumsi Masalah 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan dan asumsi yang digunakan 

pada penelitian tugas akhir ini. 

     Batasan Masalah 

1. Pengamatan dilakukan pada sistem pelayanan PDAM kota Pasuruan. 

2. Pengamatan hanya dilakukan kepada pelanggan PDAM kota Pasuruan. 

3. Responden yang mengisi kuesioner adalah pelanggan yang datang ke 

kantor PDAM kota Pasuruan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitian ini  memberikan penjelasan secara umum 

dan singkat dari bab – bab yang akan diuraikan selanjutnya dengan harapan 

pembaca dapat mengambil gambaran umum pada penelitian ini.Sistematika 

penyusunan skripsi adalah sebagai berikut: 
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       BAB I : Pendahuluan 

Merupakan bab yang menjelaskan secara umum mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

dan asumsi  masalah, dan sistematika penulisan. 

       BAB II : Landasan Teori 

Merupakan tinjauan pustaka yang memberikan penjelasan 

mengenai teori yang mendukung judul dan mendasari pembahasan secara 

detail dari masalah yang diangkat dalam penelitian. 

  BAB III : Metodologi Penelitian 

Memberikan penjelasan mengenai langkah – langkah pengerjaan 

skripsi secara detail mulai dari identifikasi masalah sampai kesimpulan 

yang menggunakan diagram alir. 

       BAB IV : Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Merupakan bab yang memberi tinjauan perusahaan tempat peneliti 

melakukan penelitian, pengumpulan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian baik data primer maupun data sekunder dan melakukan 

pengolahan data dari data yang sudah dikumpulkan. 

       BAB V : Analisa Pembahasan 

Merupakan analisa dan pembahasan dari hasil pengumpulan dan 

pengolahan data penelitian yang berisi argumentasi dari peneliti dengan 

dasar referensi dan data – data valid. 

       BAB VI : Penutup 

Berisi kesimpulan  hasil yang disesuaikan dengan tujuan penelitian 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya. Selain itu, penutup berisi saran yang diberikan kepada 

penelitian selanjutnya dan berisi berbagai hal yang harus dilakukan 

perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. 


