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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang sudah dilakukan dan data yang diperoleh telah 

di olah didapat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelanggan PT. Adhya Tirta Batam di daerah wilayah Kelurahan 

Tiban Lama memiliki karakteristik sebagai berikut : reponden 

terbanyak adalah dengan jenis kelamin perempuan (65%), 

jumlah anggota keluarga 2-4 orang (80%), berpendidikan 

terakhir SMA (40%), bekerja sebagai ibu rumah tangga (30%), 

memiliki pendapatan perbulan Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 

(32%), status kepemilikan rumah tinggal adalah milik pribadi 

(81%). 

2. Analisis IPA yang telah dilakukan terhadap mutu produk dan 

kualitas pelayanan. Atribut mutu produk yang termasuk dalam 

kuadran A (dinilai sangat penting akan tetapi kinerja belum 

memuaskan) adalah aroma dan rasa air. Atribut mutu produk 

yang termasuk dalam kuadran B (dinilai sangat penting dan juga 

sudah memuaskan) adalah lancar air pada jam puncak pagi. 

Atribut mutu produk yang termasuk dalam kuadran C (dinilai 

kurang penting dan juga kurang memuaskan) adalah suhu air. 

Atribut yang termasuk dalam kuadran D (dinilai kurang penting 
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tetapi sangat memuaskan) adalah lancar air pada jam puncak 

sore, dan kejernihan produk air. 

3. Atribut kualitas pelayanan yang termasuk dalam kuadran A 

(dinilai sangat penting tapi kinerja belum memuaskan) adalah 

ketepatan pencatatan di rumah pelanggan, keakuratan alat 

pengukur air (meteran air), keramahan petugas dalam menerima 

pengaduan oleh pelanggan, keterampilan petugas dalam 

penanganan gangguan teknis, kejujuran petugas dalam 

pencatatan di rumah pelanggan, kelengkapan peralatan 

teknis,sikap dan etika petugas teknis dalam memberikan 

informasi pada pelanggan yang membutuhkan informasi. Atribut 

yang termasuk dalam kuadran B (dinilai sangat penting dan 

sudah memuaskan) adalah kejujuran kayawan dalam menangani 

proses pembayaran untuk sambungan baru, kerapihan dan 

kebersihan petugas dalam berpakaian, kesiapan petugas dalam 

memberikan solusi dari keluhan pelanggan, kepekaan petugas 

dalam memberikan dispensasi keterlambatan pembayaran, sikap 

dan etika petugas teknis/lapangan dalam melakukan tugasnya 

terhadap pelanggan, ketanggapan petugas pencatat dalam 

melakukan pencatatan, kecepatan petugas dalam merespon 

keluhan pelanggan. Atribut yang termasuk dalam kuadran C 

(dinilai kurang penting dan kurang memuaskan) adalah 

kesopanan petugas penerima dalam penanganan gangguan 

teknis, kepekaan petugas penerima keluhan dan pengaduan 
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pelanggan, kecepatan petugas teknis/lapangan dalam 

penyelesaian keluhan pelanggan, kecepatan dan ketanggapan 

karyawan dalam pelayanan administrasi pelanggan baru, 

ketanggapan petugas dalam menentukan permasalahan dari 

keluhan pelanggan.  Atribut yang termasuk dalam kuadran D 

(dinilai kurang penting tetapi sangat memuaskan) adalah 

kemudahan dalam proses pendaftaran pelanggan baru, 

kemudahan pembayaran tagihan rekening di loket-loket 

pembayaran, kemudahan dalam proses pengaduan gangguan, 

kemudahan dalam memperoleh petunjuk tentang informasi 

pelayanan, kebersihan kantor pelayanan secara umum, 

kenyamanan ruang tunggu kantor pelayanan. Penilaian 

pelanggan terhadap pelayanan PT. Adhya Tirta Batam pada 

mutu produk air minum adalah sangat puas (0,81 – 1,0) dengan 

nilai CSI (Costumer Satisfaction Index) sebesar 85,88 % atau 

0,8588. Penilaian pelangan terhadap kualitas pelayanan PT. 

Adhya Tirta Batam termasuk dalam kriteria puas (0,66 – 0,80) 

dengan nilai CSI (Costumer Satisfaction Index) sebesar 75,471 

% atau 0,75471. 

4. Sistem distribusi air bersih terdapat empat macam sistem, pada 

sistem distribusi air bersih ke Perumahan Tiban Lama 

digunakan sistem continues dalam waktu pengaliran air bersih. 

Sistem yang digunakan untuk pengaliran air bersih adalah 
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sistem gabungan (sistem pompa dan sistem gravitasi). Sistem 

jaringan air bersih menggunakan sistem cabang (branch). 

 

5.2. Saran 

1. Untuk mendukung upaya terwujudnya kinerja PT. Adhya Tirta 

Batam sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat luas, 

hendaknya dengan peningkatan kesejahteraan dan 

profesionalitas karyawan dalam upaya meningkatkan mutu 

pelayanan dengan menyediakan sumber daya manusia yang 

berkompeten dalam bidangnya sehingga akan mempengaruhi 

kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kualitas 

pelayanan PT. Adhya Tirta Batam. 

2. Survei kepuasan pelanggan dengan kuisioner ataupun 

wawancara kepada pelanggan sebaiknya dilakukan secara 

berkala guna mengetahui kepuasan pelanggan dan sebagai tolok 

ukur untuk meningkatkan kualitas PT. Adhya Tirta Batam. 

3. Untuk mempermudah survei pelanggan PT. Adhya Tirta Batam 

dapat membuat suatu aplikasi yang berbasis internet dapat di 

akses di manapun agar mempermudah komunikasi antar 

pelanggan dalam menyampaikan keluhan dengan kecanggihan 

dan tingkat modernisasi teknologi masa kini. 
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