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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan   

 Pertama, dimensi Tangible atau berwujud dinilai sudah cukup baik, dari 

beberapa indikator, yakni mengenai penampilan pegawai dalam melayani 

pelanggan ini sudah mendapatkan penilaian yang baik. Pegawai  selalu berpakaian 

rapih, sesuai jadwal yang di tentukan dan seragam. Pada indikator kemudahan 

dalam proses pelayanan, sudah dinilai cukup mudah dalam melakukan 

pembayaran tagihan air yang dapat dibayar selain dari pembayaran melalui loket 

pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok 

yakni pembayaran melalui bank dan minimarket dan pendaftaran melalui website. 

Dan mengenai indikator dapat diinterpretasikan bahwa letak dari kantor 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok mudah 

dijangkau dan di akses. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam indikatornya 

yakni  kantor PDAM Tirta Asasta Kota Depok kurang nyaman. Banyaknya atap 

bolong dan loket pembayaran yang sempit sehingga memberikan kesan kumuh 

dan membuat pelanggan tidak nyaman.   

 Kedua, dimensi Reliability atau kehandalan dalam pelayanan belum 

memberikan penilaian yang baik mengenai kemampuan pegawai belum mampu 

dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan ketepatan atau keakuratan 

dan belum memuaskan. Masih terdapat komplain dari pelanggan yang dan janji 
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janji  tindak lanjut dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota 

Depok yang tidak ditepati sehingga pelayanan dinilai tidak memuaskan. 

 Ketiga, dimensi Responsiveness (ketanggapan), dapat disimpulkan bahwa 

pihak PDAM Tirta Asasta Kota Depok sangat lambat dalam merespon setiap 

pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan dan dalam merespon semua 

keluhan pelanggan tidak ada tindak lanjut.  

 Keempat, dimensi Assurancess (jaminan) bahwa pegawai tidak dapat 

memberikan kepastian dalam jaminan biaya pelayanan. Kenaikan tagihan air 

setiap bulannya tidak sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

PDAM Tirta Asasta Kota Depok.  

 Kelima, dimensi Empathy dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan 

yang diberikan pegawai PDAM Tirta Asasta Kota Depok masih kurang ramah 

kepada masyarakat yang menjadi pelanggan dan masih terdapat unsur 

diskriminatif yakni yang mempunyai ikatan kekeluargaan dengan pegawai PDAM 

Tirta Asasta Kota Depok maka lebih di prioritaskan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut : 

 Pertama, perlu adanya perbaikan atapnya dan memperluas tempat loket 

pembayaran di kantor PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk meningkatkan 

kenyamanan dalam pelayanan pelanggan.  
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 Kedua, memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan ketepatan atau 

keakuratan dan memuaskan.  

 Ketiga, PDAM Tirta Asasta Kota Depok harus memberikan respon setiap 

keluhan pelanggan dengan baik. Jika ingin kualitas pelayananya baik maka 

tingkatkanlah ketanggapan agar masyarakat yang telah menjadi pelanggan PDAM 

Tirta Asasta Kota Depok merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai 

PDAM Kota Depok.  

 Keempat, PDAM Tirta Asasta Kota Depok harus memberikan kepastian 

dalam jaminan biaya pelayanan. Kenaikan tagihan air setiap bulannya tidak sesuai 

dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak PDAM Tirta Asasta Kota 

Depok. 

 Kelima, hendaknya PDAM Tirta Asasta Kota Depok bersikap ramah 

kepada masyarakat yang menjadi pelanggan dan tidak diskriminatif atau tidak 

membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. 

 

 


