
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup, 

baik itu manusia, binatang maupun tumbuhan. Seiring dengan pertambahan 

Jumlah penduduk, perkembangan kota Subang baik disektor pembangunan 

maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air minum 

terus bertambah. Untuk itu Perusahaan Daerah Air Minum Subang sebagai 

perusahaan pengelola air minum di Kota Subang dituntut untuk dapat memenuhi 

kebutuhan akan air minum. Yang dimaksud disini adalah air bersih yang 

didistribusikan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas serta Kepuasan 

Pelayanan Pelanggan yang memenuhi persyaratan dan handal. 

Pengukuran kepuasan pelanggan telah menjadi hal yang sangat penting 

bagi setiap perusahaan. Hal ini disebabkan karena dapat memberikan umpan-balik 

dan masukan bagi keperluan pengembangan strategi perusahaan yang berorientasi  

pada kepuasan pelanggan. Masih banyaknya keluhan yang disampaikan pelanggan 

terhadap layanan yang diberikan PDAM Tirta Rangga Cabang Subang 

memberikan gambaran bahwa layanan yang diberikan PDAM Tirta Rangga 

Cabang Subang kepada pelanggan saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan 

pelanggan. 

Perusahaan harus menyadari pentingnya pelayanan pelanggan, sehingga 

pelayanan yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh konsumen yang pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumen terhadap pelayanan yang diperolehnya. Kepuasan yang dirasakan oleh 

konsumen terhadap pelayanan tersebut secara tidak langsung akan memberikan 

kontribusi bagi  perusahaan, sehingga dapat menjamin kelangsungan dan 

perkembangan perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menetahui sejauh mana kinerja 

pelayanan PDAM Tirta Rangga Cabang Subang, (2) untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat kepuasan pelanggan yang dirasakan selama berlangganan air bersih 
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dan (3) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh/dominan terhadap kepuasan 

pelanggan air bersih PDAM Tirta Rangga Cabang Subang, teori tersebut 

menggunakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yaitu 

sistem distribusi air bersih, tarif air bersih, performance dari distribusi air bersih, 

image perusahaan dan penggunaan air dari sumber lain. Penelitian ini 

menggunakan desain studi kasus dan deskriptip. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pelayanan pelanggan yang diterapkan oleh PDAM Tirta 

Rangga Cabang Subang dan disajikan dalam laporan tugas akhir dengan memilih 

judul “TINJAUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PELANGGAN PADA 

PDAM TIRTA RANGGA CABANG SUBANG”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pelayanan pelanggan merupakan hal yang penting bagi perusahaan, 

dimana pelayanan pelanggan yang baik menjadi landasan bagi perusahaan 

terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses pemasaran sehingga dapat 

melakukan pencegahan dan perbaikan atas suatu pelayanan selanjutnya. 

Pelayanan yang bermasalah ini diatasi dengan melakukan prosedur 

pelayanan pelanggan yang baik. Dimana pelayanan pelanggan dilakukan secara 

efektif dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan, walaupun kekurangan 

maupun kelemahan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Tindak pencegahan yang 

dilakukan hanyalah mengusahakan agar jumlah ketidakpuasan Terhadap 

pelayanan dapat ditekan seminimal mungkin. 

Sesuai dengan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini di 

identifikasikan sebagai berikut: 

1.  Apa Tujuan Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Terhadap Pengaduan Pelanggan 

pada PDAM Tirta Rangga Cabang Subang? 

2.  Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Pengaduan Pelanggan yang Diterapkan pada 

PDAM Tirta Rangga Cabang Subang? 

3.  Bagaimana Cara PDAM Tirta Rangga Cabang Subang Menghadapi Pengaduan 

Pelanggan Selama Pelaksanaan Pelayanan?   
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1.3 Maksud dan tujuan 

 Maksud dilakukan penelitian terhadap pelayanan pelanggan adalah untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang Pelayanan Pelanggan 

Terhadap Pengaduan Pelanggan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Rangga 

Cabang Subang, merupakan unsur yang penting dalam kelancaran Pemasaran. 

 Sedangkan tujuanya adalah untuk : 

1. Mengetahui tujuan pelaksanaan Pelayanan Terhadap Pengaduan Pelanggan 

yang diterapkan oleh PDAM Tirta Rangga Cabang Subang? 

2. Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Pengaduan Pelanggan 

yang Diterapkan pada PDAM Tirta Rangga Cabang Subang? 

3.  Mengetahui bagaimana cara PDAM Tirta Rangga Cabang Subang Menghadapi 

Pengaduan Pelanggan Selama Pelaksanaan Pelayanan? 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Adapun dari hasil praktek kerja lapangan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

 Dengan adanya kerja praktek ini secara langsung penulis dapat 

mempergunakan kesempatan tersebut sebagai sarana untuk observasi pada 

perusahaan PDAM Tirta Rangga Cabang Subang. Dengan harapan hasil yang 

diperoleh dari kerja praktek ini dapat di ketahui permasalahan-permasalahan 

dalam kaitannya dengan Pengaduan Pelanggan unit gangguan di PDAM Tirta 

Rangga Cabang Subang. 

2. Bagi Perusahaan 

 Dengan  adanya pratek kerja ini diharapkan akan didapat suatu masukan 

bagi perusahaan sebagai bahan informasi untuk lebih menyadari pentingnya 

Pelayanan Pelanggan, sehingga dapat mengurangi tingkat ketidakpuasan atas 

pelayanan yang dihasilkan.  
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3. Bagi Pihak Lain 

 Dengan adanya pratek kerja ini dapat dijadikan bahan perbandingan dalam 

mempelajari dan menerapkan Pelayanan Terhadap Pengaduan Pelanggan lebih 

lanjut. 

 

1.5 Metode Tugas Akhir               

 Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Penelitian 

Deskriptif analisis. Metode Penelitian Deskriptif, yaitu metode yang memusatkan 

diri pada saat penelitian berlangsung. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, 

dijelaskan dan kemudian dianalisis. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Studi kepustakaan  

 Yaitu mengumpulkan data dengan cara mepelajari/membacanya dan 

mencatat semua data melalui buku-buku, teori-teori para ahli, dan catatan-catatan 

yang penulis peroleh dibangku kuliah yang berhubungan dengan judul laporan 

praktek kerja. 

1.5.2 Studi Lapangan  

 Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan 

penelitian langsung pada objek pratek kerja pada waktu kegiatan sedang 

berlangsung. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut dilakukan: 

 

a. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek  praktek kerja yang 

dilakukan pada PDAM guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai 

masalah yang dihadapi serta penyelesaiannya. 

b. Wawancara 

Yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan Tanya jawab langsung 

dengan orang-orang yang mengetahui secara langsung masalah-masalah 

yang sedang diamati. 
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c.  Kuesioner 

Yaitu mengumpulkan data dengan cara membagikan beberapa daftar 

pertanyaan kepada pelanggan atau konsumen, dimana responden tinggal 

memilih derajat kesetujuan atau ketidak setujuan atas pernyataan 

mengenai penyampaian kualitas jasa dan data hasil kuesioner diolah atau 

dianalisis dengan menggunakan skala likert. 

Penulis menyebarkan kuesioner kepada 40 orang responden, yakni para 

konsumen atau pelanggan pada PDAM Tirta RAngga Cabang Subang, 

data responden tersebut diperoleh penulis dari bagian Hubungan 

Pelanggan PDAM Tirta Rangga Cabang Subang pada bulan  ( Mei, Juni ) 

dengan total 278 pelanggan, dari 278 pelanggan tersebut penulis membagi 

empat wilayah penyebaran kuesioner, dimana per wilayah di wakili oleh 

10 orang responden, yaitu 10 orang responden di wilayah Cabang Subang 

bagian barat, 10 orang responden di wilayah Cabang Subang bagian timur, 

10 orang responden di wilayah Cabang Subang bagian utara, dan 10 orang 

responden di wilayah Cabang Subang bagian selatan.  
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1.6 Lokasi dan Lamanya Pratek Kerja  

Lokasi tempat kerja dalam penyusunan laporan adalah pada PDAM unit 

pelayanan dan pengaduan pelanggan, kantor tersebut berkedudukan di jalan 

Darmodiharjo No. 2. 

Lamanya praktek kerja selama 1 (satu) bulan yang dilaksanakan mulai tanggal  12 

Mei sampai dengan 14 Juni 2008.    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18


