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ABSTRAK

PDAM Kab. Sragen saat ini memasuki era baru, sebagai perusahaan

pelayanan publik yang  berpusat pada pelanggan dengan berkonsentrasi untuk

lebih mengedepankan pelayanan terbaik bagi pelanggan yang mengusung motto

baru “BEST” (BErikan Servis Terbaik). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

ada tidaknya hubungan yang  signifikan antara persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan jasa dengan citra PDAM Kab. Sragen dilihat dari lima dimensi

kualitas jasa kepada publik. Metodologi yang digunakan ialah kuantitatif dengan

menggunakan metode survei eksplanatif asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan

adanya hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan jasa dengan citra perusahaan. Artinya, citra Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Kab. Sragen baik di mata pelanggan dikarenakan persepsi

pelanggan terhadap kualitas pelayanan PDAM juga bernilai baik.

Kata Kunci : Citra, Kualitas Pelayanan Jasa, Persepsi.





PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak sadar, setiap orang melakukan

komunikasi ketika berinteraksi dengan orang lain. Interaksi antar manusia

membutuhkan jalinan komunikasi yang baik agar dapat memahami satu sama lain.

Dalam suatu perusahaan, humas merupakan salah satu elemen sebagai

penghubung antara perusahaan tersebut dengan stakeholder. Oleh karena itu,

humas atau public relations berperan menjaga iklim perusahaan agar tetap baik

melalui komunikasi.

Citra perusahaan biasanya tergantung pada persepsi khalayak. Citra positif

maupun negatif yang melekat pada perusahaan seringkali berawal dari adanya

pengalaman khalayak mengenai perusahaan. Pengalaman ini bersifat

menyenangkan maupun mengecewakan. Maka, tidak jarang persepsi seringkali

berupa words of mouth yang positif maupun negatif yang mampu berimbas ke

perusahaan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan

yang bergerak di bidang jasa dan berorientasi pada pelanggan di bawah

pengawasan pemerintah. PDAM Kab. Sragen saat ini memasuki era baru, sebagai

perusahaan pelayanan publik yang berpusat pada pelayanan pelanggan. Era baru

tersebut ditandai dengan terjadinya perombakan direksi di PDAM Kab. Sragen

pada akhir tahun 2011. Pada era baru ini, PDAM Kab. Sragen berkonsentrasi

untuk lebih mengedepankan pelayanan terbaik bagi pelanggan dengan mengusung

motto baru “BEST” (BErikan Servis Terbaik). Perubahan motto ini diikuti dengan

peningkatan pelayanan kepada pelanggan, sehingga sesuai dengan tujuan untuk



membuat standar pelayanan oleh PDAM untuk para pelanggan. Berdasarkan latar

belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Studi

Korelasi Mengenai Persepsi Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Dengan

Citra Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Sragen Periode Maret Tahun

2012”

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini

dapat dirumuskan: Apakah ada hubungan yang signifikan antara persepsi

pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa dengan citra PDAM Kab. Sragen?

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada

tidaknya hubungan yang signifikan antara persepsi pelanggan terhadap kualitas

pelayanan jasa dengan citra PDAM Kab. Sragen.

LANDASAN TEORI

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bahkan

secara tidak sadar, setiap hari seseorang melakukan komunikasi ketika

berinteraksi dengan orang lain.

Banyak ahli merumuskan pengertian komunikasi. Salah satunya adalah

Harold D. Lasswell.

Pengertian komunikasi menurut Harold D. Lasswell adalah sebagai berikut :

Cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah
menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang
disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa
pengaruhnya” (Cangara, 2006:18).



2. Citra Perusahaan

Image (citra) menjadi bagian terpenting dari suatu perusahaan. Citra

merupakan tujuan utama perusahaan. Citra yang baik dari suatu perusahaan

mempunyai dampak yang  menguntungkan bagi perusahaan tersebut, sehingga

akan munculnya reputasi bagi perusahaan. Dimana, hal tersebut merupakan suatu

tugas yang harus dicapai oleh praktisi public relations (Ardianto, 2009:134).

Pengertian citra secara umum menurut Jefkins adalah sebagai berikut:

Citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang
sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan
pengalamannya (Soemirat dan Ardianto, 2004:114).

3. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi dari

indera penerima kita. Dimana stimuli yang diterima kemudian diseleksi,

diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh individu. Persepsi yang terbentuk pada

diri seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan keadaan lingkungan sekitarnya

(Setiadi, 2003:160).

Hubungannya dengan ilmu komunikasi, persepsi bagian dari inti

komunikasi. Dalam proses komunikasi, persepsi mempengaruhi seseorang untuk

menerima ataupun menolak pesan. Selanjutnya persepsi tersebut mempengaruhi

seseorang dalam menafsirkan pesan.

Menurut Desiderato definisi mengenai persepsi ialah:

Persepsi adalah pengalaman mengenai objek, peristiwa atau
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan
informasi dan  menafsirkan  pesan. Persepsi ialah  memberikan
makna pada stimuli inderawi (Rakhmat, 1996:51).



4. Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Citra Perusahaan

Pada perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, ia lebih mengedepankan

pelayanan publik. Pelayanan publik ini bertujuan untuk memberikan timbal balik

atas apa yang diberikan publik kepada perusahaan, agar tidak ada yang merasa

dirugikan.

Kualitas pelayanan publik menjadi suatu hal yang penting yang dapat

mempengaruhi citra perusahaan. Dikarenakan, pelayanan kepada publik ini dapat

mempengaruhi persepsi individu mengenai perusahaan tersebut. Menurut

Zeithaml, dkk. dalam Umar, dimensi kualitas pelayanan jasa kepada publik

meliputi :

a. Reliability (Keandalan)

Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai janji

yang ditawarkan.

b. Responsiveness (Daya tanggap)

Respon atau kesigapan karyawan dalam memberikan pelayanan

yang cepat dan tepat. Meliputi kesigapan dalam melayani

pelanggan, kecepatan dalam menangani transaksi dengan

pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan.

c. Assurance (Jaminan)

Terdiri dari (1) kompetensi yang dimiliki karyawan yang meliputi

keterampilan dan pengetahuan dalam melayani pelanggan. (2)

kesopanan, yakni meliputi keramahan, sikap dan perhatian



karyawan kepada pelanggan. (3) kredibilitas, meliputi hal-hal yang

berhubungan dengan kepercayaan pelanggan kepada perusahaan.

d. Emphaty (Empati)

Merupakan perhatian yang diberikan oleh perusahaan kepada

pelanggan. Meliputi kemudahan pelanggan dalam menghubungi

perusahaan, kemampuan berkomunikasi antara karyawan dengan

pelanggan dan usaha perusahaan untuk memahami kebutuhan dan

apa yang diinginkan oleh pelanggan.

e. Tangibles (Bukti langsung)

Meliputi penampilan fisik perusahaan tersebut, seperti fasilitas

tempat parkir, kebersihan, kerapian, kondisi ruangan dan kondisi

gedung perusahaan (Umar, 2003:8-9).

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka alur penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut :

Persepsi pelanggan terhadap
kualitas pelayanan jasa:

- Keandalan
- Daya Tanggap
- Jaminan
- Empati
- Bukti Langsung

Citra Perusahaan

- Pengalaman

- Kepercayaan

- Kenyamanan

HIPOTESIS

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan

diteliti (Sugiyono, 2010:84).



Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka dasar penelitian yang

telah disusun ialah Ada hubungan yang signifikan antara persepsi pelanggan

terhadap kualitas pelayanan jasa dengan citra PDAM Kab. Sragen.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat penelitian ini di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab.

Sragen, Jl. Ronggowarsito No. 18. Sragen 57214. Metodologi yang digunakan

oleh peneliti dalam penelitian ini ialah kuantitatif dengan menggunakan metode

survey eksplanatif yang bersifat asosiatif. Alasannya karena peneliti ingin

mengetahui hubungan antara kedua variabel.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari jumlah pelanggan PDAM Kab.

Sragen dihitung berdasarkan triwulan. Peneliti mengambil periode Maret dengan

jumlah pelanggan 39.047 orang. Untuk mengetahui jumlah sampel yang

dibutuhkan dalam penelitian ini, dapat dihitung dengan menggunakan rumus

Slovin. Sehingga dalam penelitian ini responden yang menjadi sampel adalah 100

orang pelanggan PDAM Kab. Sragen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling yakni simple

random sampling, dimana cara pengambilan anggota sampel dari populasi secara

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono,

2010:64). Alasan peneliti memilih teknik simple random sampling, karena dalam

penelitian ini faktor-faktor demografis responden tidak akan dijadikan

pertimbangan. Penelitian ini merupakan studi terhadap pelanggan PDAM Kab.

Sragen yang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menjadi pelanggan PDAM

Kab. Sragen.



Dalam penelitian ini, variabel penelitian terdiri dari dua yakni, variabel

independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel Independen (X) merupakan

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (Sugiyono, 2010:4). Variabel independen (X) adalah persepsi

pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa. Variabel Dependen (Y) merupakan

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel

independen (Sugiyono, 2010:4). Variabel (Y) dalam penelitian ini ialah citra

perusahaan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini menggunakan pertanyaan tertutup.

Dengan  memberikan kemungkinan jawaban yang  sudah  ditentukan terlebih

dahulu dan responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain

(Singarimbun dan Effendi, 2006:177). Kuesioner yang dipakai dalam penelitian

ini berbentuk checklist. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yakni skala

likert.

Dalam analisis hubungan antar variabel, peneliti menggunakan rumus

statistik pearson’s Correlation (Product Moment). Alasan penggunaan rumus ini

dikarenakan teknik statistik pearson’s Correlation (Product Moment) digunakan

untuk mengetahui koefisien korelasi atau derajat kekuatan hubungan serta untuk

membuktikan hipotesis hubungan antar variabel yang telah ditentukan

sebelumnya (Kriyantono, 2010:175). Setelah menggunakan rumus statistik

pearson’s Correlation (Product Moment) untuk mengetahui suatu variabel

dikatakan reliabel dengan menggunakan alat ukur berupa alat komputer yakni



SPSS for windows dengan uji statistik cronbach alpha. Kriteria reliabilitas data

jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally dalam Ghozali,2006:42).

Setelah dilakukan uji validitas data, maka  dilanjutkan uji korelasi yang

terdiri dari; pembuktikan hipotesis dengan menggunakan rumus statisktik

Pearson’s Correlations (product momen). Taraf signifikansi dalam uji

signifikansi koefisien korelasi yang dipilih yakni 5%. Pada taraf signifikansi

sebesar 5% dengan n = 100 yakni 0,195. Hasil koefisien korelasi dikatakan

signifikan jika rxy > 0,195. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil koefisien

korelasi atau rxy yakni 0,454. Sehingga, hasilnya rxy > rtabel yakni 0,454 > 0,195.

Selanjutnya untuk menguji signifikansi hubungan, menggunakan uji t. Hasil

uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 5,045 > 1,661. Sehingga hasil uji signifikansi

koefisien korelasi menunjukkan H0 ditolak atau H1 diterima, karena thitung > ttabel,

yaitu 5,045 > 1,661. Maka  dapat disimpulkan ada hubungan positif yang

signifikan antara persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa dengan citra

perusahaan.

Untuk melakukan prediksi hubungan kedua variabel, dilakukan analisis

regresi. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini ialah regresi linier

sederhana, dikarenakan terdapat data yang terdiri dari dua variabel yakni X dan Y.

Tabel.1.Ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana
Variabel Koefisien Regresi

Konstanta 4,548
Persepsi pelanggan terhadap
kualitas pelayanan jasa

0,242



Berdasarkan Tabel.1. diperoleh persamaan regresi linear sederhana Y = 4,548 +

0,242X. Selanjutnya berdasarkan analisis data, diperoleh nilai kofisien

determinasi (r2) adalah sebesar 0,206. Arti dari koefisien ini adalah bahwa

pengaruh yang diberikan oleh variabel persepsi terhadap kualitas pelayanan jasa

dengan pelanggan terhadap citra perusahaan adalah sebesar 20,6%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas pelayanan jasa kepada pelanggan terdiri dari lima dimensi. Seperti

yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk, dalam Umar (2003), dimensi kualitas

pelayanan jasa kepada publik meliputi bukti langsung (tangible), keandalan

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati

(empathy).

Berdasarkan hasil perhitungan setiap indikator pertanyaan pada variabel

persepsi pelanggan mengenai kualitas pelayanan, dimensi pelayanan terkuat

terdapat pada dimensi keandalan (reliability). Hal ini dikarenakan pelayanan yang

diberikan oleh PDAM Kab. Sragen sesuai dengan motto baru perusahaan pada

akhir tahun 2011, yakni BEST (BErikan Service Terbaik) kepada pelanggan.

Perubahan motto ini diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada pelanggan,

sehingga sesuai dengan tujuan untuk membuat standar pelayanan oleh PDAM

untuk para pelanggan. Menurut pengamatan peneliti di tempat penelitian, kualitas

pelayanan jasa yang diberikan oleh PDAM Kab. Sragen kepada pelanggan saat ini

mendapat nilai positif dari pelanggan.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan ada hubungan yang signifikan

antara persepsi pelanggan dengan citra perusahaan. Dilihat dari nilai koefisien



korelasi 0,454 > 0,195 yang berarti terdapat hubungan yang positif. Dan hasil uji

thitung > ttabel, yaitu 5,045 > 1,661 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data  dan pembahasan pada bab sebelumnya,

dapat disimpulkan bahwa dari hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan yang

positif dan signifikan antara persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa

dengan citra perusahaan. Artinya, citra Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Kab. Sragen baik di mata pelanggan dikarenakan persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan PDAM juga bernilai baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa

semakin baik persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa, maka semakin

baik citra perusahaan. Sebaliknya semakin buruk  persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan jasa, maka semakin buruk pula citra perusahaan.

SARAN

Bagi PDAM Kab. Sragen

a. PDAM Kab. Sragen dalam upaya meningkatkan citra perusahaan, perlu

melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini

berkaitan dengan hasil persepsi pelanggan mengenai kualitas pelayanan

jasa yakni dimensi responsiveness (daya tanggap). Meliputi sikap

karyawan kepada pelanggan yang mencakup pelayanan di kantor PDAM

maupun di lapangan.

b. PDAM  Kab. Sragen perlu  melakukan  upaya peningkatan fasilitas-

fasilitas yang disediakan untuk pelanggan. Hal ini berkaitan dengan



dimensi kualitas pelayanan jasa yakni Tangible (Bukti Langsung) yang

meliputi penampilan fisik perusahaan tersebut. Fasilitas yang perlu

ditingkatkan lagi salah satunya yakni fasilitas lahan parkir di lingkungan

kantor PDAM Kab. Sragen. Hal ini dikarenakan tidak ada tempat parkir

yang teduh sehingga fasilitas yang tersedia dirasa kurang nyaman.

Bagi peneliti yang akan datang

a.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar

pengembangan penelitian di masa mendatang dengan menggunakan

variabel yang serupa, ataupun menambahkan variabel lain. Variabel lain

yang bisa dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya misalnya

data  demografis pelanggan. Faktor-faktor demografis responden ini

terdiri dari usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.
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