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Abstrak 

 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, air merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena 

seiring dengan pertambahan penduduk kebutuhan air tidak dapat dipungkiri akan semakin meningkat. Maka 

dalam menyikapi hal tersebut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes hadir untuk 

meningkatkan penyediaan dan pelayanan air bersih. Akan tetapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Brebes dalam melakukan pelayanannya sering dihadapkan dengan keluhan dari pelanggan, pada 

tahun 2016 didapatkan sebanyak 365 pengaduan keluhan terhadap kualitas pelayanannya. Dengan melihat 

kondisi tersebut maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes perlu untuk melakukan 

perbaikan.  

Di dalam penelitian ini dilakukan studi kualitas pelayanan dengan metode Importance Performance Analysis dan 

Metose Kano. metode Importance Performance Analysis bertujuan untuk membandingkan indikator/variabel 

berdasarkan derajat pentingnya dan seberapa baik kinerjanya perusahaan. Dari perbandingan tersebut didapat 

nilai rata-rata kesenjangan sebesar  -0,37  ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Brebes masih belum sesuai dengan harapan pelanggannya. Selanjutnya dilakukan 

pemetaan indikator/variabel kedalam diagram kartesius untuk mengetahui prioritas utama yang harus diperbaiki. 

Satu lagi Metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode Kano, metode ini bertujuan untuk 

mengkategorikan indikator/variabel dari produk/jasa berdasarkan seberapa baik produk/jasa tersebut mampu 

memuaskan kebutuhan pelanggan. 

Dari hasil penelitian, berdasarkan metode Importance Performance Analysis dan metode Kano didapatkan 

Indikator yang berada dikuadran A dan masuk dikategori M (Must be) yaitu indikator P4/Mutu air sesuai standar 

kesehatan, P6/Konsistensi mutu air, P7/Kecepatan menanggapi keluhan. Indikator tersebut merupakan prioritas 

utama yang harus diperbaiki oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes untuk 

meningkatkan kualitas pelayanannya. 

 

Kata Kunci : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kualitas Pelayanan, Metode Importance Performance 

Analysis, Model Kano..  

 

 

 

1. Pendahuluan  

Dalam pelaksanaan di lapangan, Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes 

dihadapkan pada sejumlah pengaduan dan keluhan 

yang berhubungan dengan kualitas pelayanan atau 

kinerjanya. Dampak dari pengaduan dan keluhan 

yang disampaikan para pelanggan itu tentu tidak 

terbatas hanya pada kepentingan pelanggan saja. 

Kepentingan lain yang terkait dengan kegiatan 

publik dapat terganggu juga oleh masih rendahnya 

kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Brebes. Kepentingan publik 

yang dimaksud antara lain kegiatan usaha dan 

penyediaan fasilitas pelayanan umum yang 

menggunakan instalasi Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Brebes. 

Kenyataan demikian menunjukkan bahwa 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Brebes dihadapkan pada masalah yang 

menyangkut pelayanan, yakni masih kurangnya 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada para 

pelanggannya. Karena itu, kualitas pelayanan 



Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Brebes yang sesuai dengan harapan 

pelanggannya menjadi salah satu isu penting dalam 

mewujudkan sistem pelayanan publik yang 

profesional dan dapat diandalkan. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diambil rumusan masalah, 

yaitu:  

1. Bagaimanakah Kualitas Pelayanan yang 

diberikan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) 

Kabupaten Brebes ? 

2. Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Perusahaan 

Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Brebes 

berdasarkan metode Importance Performance 

Analysis dan Model Kano? 

 

3.  Batasan Masalah 

1.  Pembahasan berfokus menganalisa pada 

kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air minum 

(PDAM) Kabupaten Brebes berdasarkan lima 

dimensi kualitas jasa, yaitu tangibility (bukti fisik), 

reliability (kehandalan), responsiveness (daya 

tanggap), assurance (jaminan), dan emphaty 

(empati) (Parasuraman dikutip Rusandi, 2004). 

dengan  menggunakan metode Importance 

Performance Analysis dan Model Kano. 

2.  Dalam pengujian data penelitian ini 

menggunakan software IBM SPSS versi 21. 

 

4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kualitas pelayanan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Brebes sudah sesuai atau belum dengan 

harapan pelanggannya.  

2. Untuk menganalisis prioritas perbaikan atribut 

dimensi kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air 

minum (PDAM) Kabupaten Brebes agar 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 

pelangganya berdasarkan metode Importance 

Performance Analysis dan Model Kano. 

 

5.   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Untuk bahan evaluasi dan masukan bagi 

Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) 

Kabupaten Brebes dalam melakukan peningkatan 

atau perbaikan kualitas pelayanannya. 

2. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki. Diharapkan pengetahuan dan 

pengalaman ini dapat bermanfaat dikemudian hari.  

 

6. Tinjauan Pustaka 

a. Definisi Pelayanan 

Pelayanan terhadap pelanggan sekarang ini 

merupakan persoalan pokok dalam persaingan 

antar perusahaan. Pelayanan terhadap konsumen 

merupakan salah satu kegiatan perusahaan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

 Menurut Thedore Levitt (dikutip Raditya, 

2010) menyatakan bahwa Pelayanan terhadap 

pelanggan meliputi semua segi tindakan dan 

informasi yang menambah kemampuan pelanggan 

untuk menyadari nilai potensial dari suatu produk 

inti atau jasa. 

 Menurut A S Moneir (dikutip Raditya, 2010) 

memberi pengertian Pelayanan umum adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan landasan faktor material 

melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka 

usaha memenuhi kepentingan orang sesuai dengan 

haknya. 

 

b. Kualitas Pelayanan 

Definisi kualitas Pelayanan berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Ada dua faktor 



utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu 

expected service dan perceived service 

(Parasuraman dikutip Rahmawati, 2010). Apabila 

jasa yang diterima atau dirasakan (perceived 

service) sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. 

Jika jasa yang diterima melampaui harapan 

pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa 

yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas 

jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa 

dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten.  

c. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Melalui serangkaian penelitian terhadap berbagai 

macam industri jasa, Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry (dikutip Rusandi, 2004) berhasil 

mengidentifikasikan sepuluh dimensi pokok 

kualitas pelayanan: 

1.Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan untuk memberikan 

layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan 

jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

2.Daya tanggap (responsiveness), berkenaan 

dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan 

untuk membantu para pelanggan and merespons 

permintaan mereka, serta menginformasikan kapan 

jasa akan diberikan dan kemudian memberikan 

jasa secara cepat. 

3.Jaminan (assurance), yakni perilaku para 

karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan 

bisa menciptakan rasa aman bagi para 

pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para 

karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah 

pelanggan. 

4.Empati (empathy), berarti perusahaan memahami 

masalah para pelanggan dan bertindak demi 

kepentingan pelanggan, serta memberikan 

perhatian personal kepada para pelanggan dan 

memiliki jam operasi yang nyaman. 

5.Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya 

tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material 

yang digunakan perusahaan, serta penampilan  

karyawan. 

 

7. Analisis dengan Metode Importance 

Performance Analysis dan Model Kano 

a. Metode Importance Performance Analysis  

Pengertian IPA (Importance Performance 

Analysis) Teknik analisis ini dikemukakan 

pertama kali oleh John. A. Mortila dan John C. 

James dalam Nasution dikutip Rahmawati 2010. 

Dalam teknik ini responden diminta untuk 

merangking berbagai atribut atau elemen dari 

penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap 

atribut tersebut. Selain itu responden juga diminta 

merangking seberapa baik kinerja perusahaan 

dalam masing-masing atribut tersebut. 

Model ini menjelaskan konsep tentang loyalty 

pelanggan. Dari model ini dapat diketahui ada dua 

variabel utama yang menentukan kepuasan 

pelanggan yaitu expectation dan perceived 

performance. Expectation adalah harapan 

pelanggan terhadap produk/jasa yang diinginkan. 

Harapan ini dipengaruhi kebutuhan pribadi, 

pengalaman masa lalu, rekomendasi dari mulut ke 

mulut dan iklan. Sementara perceived performance 

adalah persepsi pelanggan terhadap penampilan, 

kinerja dari produk/produsen. Sehinggan dapat 

disimpulkan bahwa importance performance 

analysis ini membandingkan antara expectation 

(harapan) dengan perceived performance (kinerja 

perusahaan) dalam mengukur kepuasan konsumen 



suatu perusahaan (Hidayatullah dikutip 

Rahmawati, 2010). 

Selanjutnya, tingkat unsur-unsur tersebut akan 

dijabarkan dan dibagi menjadi empat bagian 

kedalam diagram kartesius, seperti pada Gambar 1 

(Nasution dikutip Rahmawati, 2010). 

 

Gambar 1, Diagram Kartesius 

Keterangan: 

 Kuadran A : menunjukkan faktor atau atribut 

yang dianggap mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang 

dianggap sangat penting, namun manajemen belum 

melaksanakannya sesuai keinginan pelanggan 

sehingga mengecewakan / tidak puas. 

 Kuadran B : menunjukkan unsur jasa pokok 

yang telah berhasil dilaksanakan perusahaan, untuk 

itu wajib dipertahankan. Unsur ini dianggap  

sangat penting dan sangat memuaskan. 

 Kuadran C : menunjukkan beberapa faktor 

yang kurang penting pengaruhnya bagi pelanggan. 

Pelaksanaannya oleh pelanggan biasa-biasa saja 

karena dianggap kurang penting dan kurang 

memuaskan. 

 Kuadran D : menunjukkan faktor yang 

mempengaruhi pelanggan kurang penting,tetapi 

pelaksanaannya berlebihan. Faktor ini dianggap 

kurang penting, tetapi sangat memuaskan 

 

b. Model Kano 

Model kano dikembangkan oleh Noriaki Kano 

(Kano dikutip puspitasari, 2010). Model kano 

adalah model yang bertujuan untuk 

mengkategorikan atribut-atribut dari produk 

maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk 

tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. 

Atribut-atribut layanan dapat dibedakan menjadi 

beberapa kategori, Semua kategori telah dialihkan 

kedalam bahasa inggris menggunakan berbagai 

nama yang berbeda, akan tetapi semua mengacu 

kepada artikel asli yang ditulis oleh Dr. Kano.  

Kano model menitikberatkan pada penurunan 

produk yang difokuskan pada kebutuhan 

pelanggan. Kano juga menghasilkan metodologi 

untuk memetakan respon pelanggan pada 

kuesioner. Atribut-atribut layanan dapat dibedakan 

menjadi beberapa kategori, yaitu:  

1. One dimensional, tingkat kepuasan 

berhubungan linear dengan kinerja atribut, 

sehingga pada kinerja atribut yang tinggi akan 

mengakibatkan tingginya kepuasan pelanggan 

pula.  

2. Must be, pelanggan menjadi tidak puas apabila 

kinerja dari atribut yang bersangkutan rendah. 

Tetapi kepuasan pelanggan tidak akan meningkat 

jauh diatas netral meskipun kinerja dari atribut 

tersebut tinggi.  

3. Atractive, tingkat kepuasan pelanggan akan 

meningkat sangat tinggi dengan meningkatnya 

kinerja atribut. Akan tetapi penurunan kinerja 

atribut tidak akan menyebabkan penurunan tingkat 

kepuasan.  

4. Indifferent, Pelanggan tidak peduli dengan 

adanya atribut yang ditawarkan sehingga ada atau 

tidaknya atribut tersebut tidak akan berpengaruh 

terhadap kenaikan atau penurunan tingkat 

kepuasan pelanggan.  

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.  Penetapan kategori kano  

Customer 

Recuirement 

Disfunctional 

1.Like 
2.Must-

be 
3.Neutral 

4.Live 

with 
5.Dislike 

F
u

n
c
ti

o
n

a
l 

1.Like Q A A A O 

2.Must-

be 
R I I I M 

3.Neutral R I I I M 

4.Live 

with 
R I I I M 

5.Dislike R R R R Q 

 

8. Hasil Dan Pembahasan 

a. Metode Importance Performance Analysis 

Tabel 2.  Nilai Importance Performance Analysis 

setiap indikator 

Pertanyaan 
Rata - rata 

GAP 
Kinerja Kepentingan 

P1/Loket mudah 

dijangkau 
3,86 3,94 -0,08 

P2/Tempat parkir 

memadai 
3,77 4,04 -0,27 

P3/Ruang tunggu 

bersih dan nyaman 
3,55 3,95 -0,40 

P4/Mutu air sesuai 

standar kesehatan 
3,45 4,37 -0,92 

P5/Kestabilan air 3,62 4,33 -0,71 

P6/Konsis  mutu air 3,52 4,26 -0,74 

P7/Kecepatan 

menanggapi keluhan 
3,05 4,07 -1,02 

P8/mudah sampaikan 

keluhan 
3,59 3,95 -0,36 

P9/Keakuratan 

informasi 
3,21 3,92 -0,71 

P10/Keramahan dan 

kesopanan pelayanan 
3,96 3,79 0,17 

P11/Kemampuan 

menyelesaikan 

keluhan 

3,31 3,83 -0,52 

P12/mudah mendapat 

informasi 
3,81 3,8 0,01 

P13/kemudahan 

pembayaran 
3,72 3,53 0,19 

P14/Sikap 

menanggapi saran  
3,77 3,75 0,02 

P15/Kepedulian 

terhadap pelanggan 
3,78 3,92 -0,14 

Rata-rata 3,60 3,96 -0,37 

Pada tabel 2 nilai Importance Performance 

Analysis setiap indikator menunjukkan selisih nilai 

negatif (-)  lebih banyak dibanding nilai positif (+), 

dapat diketahui atribut-atribut yang bernilai negatif 

(-)  berjumlah 11 indikator antara lain yaitu:  

1. P1 (Loket yang mudah dijangkau) bernilai 

sebesar -0,08 

2. P2 (Tempat parkir yang memadai) bernilai 

sebesar -0,27 

3. P3 (Ruang tunggu yang bersih dan nyaman) 

bernilai sebesar -0,4 

4. P4 (Mutu air sesuai standar kesehatan) bernilai 

sebesar -0,92 

5. P5 (Kestabilan air) bernilai sebesar -0,71 

6. P6 (Konsistensi mutu air) bernilai sebesar -0,74 

7. P7 (Kecepatan menanggapi keluhan) bernilai 

sebesar -1,02 

8. P8 (Kemudahan menyampaikan keluhan) 

bernilai sebesar -0,36 

9. P9 (Keakuratan informasi yang di berikan 

PDAM) bernilai sebesar -0,71  

10. P11(Kemampuan dalam menyelesaikan 

keluhan) bernilai sebesar -0,52 

11. P15(Kepedulian PDAM terhadap pelanggan) 

bernilai sebesar -0,14 

Sedangkan untuk atribut-atribut yang bernilai 

positif (+) berjumlah 4 indikator antara lain yaitu:  

1. P10 (Keramahan & kesopanan pelayanan) 

bernilai sebesar 0,17 

2. P12 (Kemudahan mendapatkan informasi) 

bernilai sebesar 0,01 

3. P13 (Kemudahan melakukan pembayaran) 

bernilai sebesar 0,19 

4. P14 (Sikap PDAM dalam menanggapi saran) 

bernilai sebesar 0,02 

Telah disebutkan diatas jika kesenjangan 

indikator-indikator yang bernilai negatif (-) lebih 

banyak dari pada indikator-indikator yang bernilai 

positif (+) dengan rata-rata nilai kesenjangan 

sebesar -0,37, ini menunjukkan bahwa kualitas 



pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Brebes masih belum sesuai 

dengan harapan pelanggannya. 

Gambar 2. Penjabaran setiap indikator pertanyaan 

dalam diagram kartesius 

Dari uraian diagram kartesius diatas yang masuk 

kedalam kuadran A yaitu prioritas utama dimana 

responden merasakan indikator tersebut sangat 

penting tetapi merasakan tidak puas terhadap 

kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Brebes. Adapun indikator tersebut 

adalah: 

1. P4/Mutu air sesuai standar kesehatan 

2. P6/Konsistensi mutu air 

3. P7/Kecepatan menanggapi keluhan 

Sedangkan pada kuadran B pelanggan Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes 

menganggap indikator pada kuadran ini sangat 

penting dan sangat memuaskan, sehingga atribut 

ini wajib untuk dipertahankan. indikator ini antara 

lain : 

1. P2/Tempat parkir yang memadai 

2. P5/Kestabilan air 

Pada kuadran C menunjukkan beberapa indikator 

yang kurang penting dan kurang memuaskan, 

sehingga pelanggan bersikap biasa-biasa saja, 

indikator yang ada pada kuadran C antara lain: 

1. P3/Ruang tunggu yang bersih dan nyaman 

2. P8/Kemudahan menyampaikan keluhan 

3. P9/Keakuratan informasi yang di berikan  

4. P11/Kemampuan menyelesaikan keluhan 

Dan yang terakhir pada kuadran D menunjukan 

indikator yang kurang penting namun pelanggan 

sangat puas, indikator ini antara lain: 

1. P1/Loket yang mudah dijangkau 

2. P10/Keramahan & kesopanan pelayanan 

3. P12/Kemudahan mendapatkan informasi 

4. P13/Kemudahan melakukan pembayaran 

5. P14/Sikap dalam menanggapi saran & masukan 

6. P15/Kepedulian PDAM terhadap pelanggan 

b. Model Kano 

Tabel 3. Rekapitulasi jawaban responden 

berdasarkan setiap indikator 

Pertanyaan O A M I R Q Grade 

P1/Loket mudah 

dijangkau 
81 100 26 46 0 0 A 

P2/Tempat parkir 

memadai 
49 94 43 65 1 1 A 

P3/Ruang tunggu 

bersih 
47 105 35 66 0 0 A 

P4/Mutu air 

standar kesehatan 
54 56 68 63 5 7 M 

P5/Kestabilan air 54 67 57 67 3 5 A 

P6/Konsistensi 

mutu air 
32 76 75 68 1 1 A 

P7/Kecepatan 

menanggapi 

keluhan 

21 42 80 106 2 2 M 

P8/Kemudahan 

menyampaikan 

keluhan 

35 81 45 87 3 2 A 

P9/Keakuratan 

informasi  
14 54 53 128 3 2 I 

P10/Keramahan 

pelayanan 
10 59 25 155 3 1 I 

P11/Kemampuan 

menyelesaikan 

keluhan 

11 81 24 137 0 0 I 

P12/Kemudahan 

informasi 
18 92 26 111 6 0 A 

P13/Kemudahan 

pembayaran 
24 88 37 104 0 0 A 

P14/Sikap dalam 

menanggapi saran 
27 70 44 102 2 8 A 

P15/kepedulian 

terhadap 

pelanggan 

25 57 56 113 2 0 A 

 



Berdasarkan Tabel 3, Rekapitulasi jawaban 

responden setiap indikator dengan metode Kano , 

maka diketahui interpretasinya sebagai berikut:   

1. Must be atau basic needs (M) Merupakan 

indikator yang berada pada kategori masih 

dianggap perlu oleh pelanggan karena pelanggan 

menjadi tidak puas apabila kinerja dari atribut 

yang bersangkutan rendah. Tetapi kepuasan 

pelanggan tidak akan meningkat jauh diatas netral 

meskipun kinerja dari atribut tersebut tinggi. Must 

be merupakan pernyataan lemah dari kepuasan 

tetapi lebih positif dari netral. Adapun indikator-

indikator yang termasuk kedalam kategori ini 

adalah:  

P4/Mutu air sesuai standar kesehatan  

P7/Kecepatan menanggapi keluhan 

2. Atractive (A) Merupakan indikator yang 

termasuk kedalam kategori perlu dipertahankan 

karena tingkat kepuasan pelanggan akan menjadi 

sangat tinggi dengan meningkatnya kinerja atribut 

akan tetapi penurunan kinerja atribut tidak akan 

menyebabkan penurunan tingkat kepuasan. 

indikator-indikator yang termasuk kedalam 

kategori ini adalah:  

P1/Loket yang mudah dijangkau 

P2/Tempat parkir yang memadai 

P3/Ruang tunggu yang bersih dan nyaman 

P5/Kestabilan air 

P6/Konsistensi mutu air 

P8/Kemudahan menyampaikan keluhan 

P12/Kemudahan mendapatkan informasi 

P13/Kemudahan melakukan pembayaran 

P14/Sikap PDAM menanggapi saran 

P15/Kepedulian PDAM terhadap pelanggan  

3. Indifferent (I) Merupakan indikator yang 

berada pada kategori kurang diperhatikan oleh 

pelanggan sehingga ada atau tidaknya atribut 

tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan 

atau penurunan tingkat kepuasan pelanggan.  

P9/Keakuratan informasi yang di berikan 

P10/Keramahan & kesopanan pelayanan 

P11/Kemampuan dalam menyelesaikan  

 

9. Kesimpulan 

1. Dari hasil perhitungan nilai importance 

performance analysis ini dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata tingkat kinerja lebih rendah dibanding 

nilai tingkat kepentingan yaitu sebesar 3,60 < 3,96 

dengan nilai rata-rata kesenjangan sebesar -0,31, 

ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Brebes masih belum sesuai dengan 

harapan pelanggannya.  

2. Berdasarkan hasil pemetaan diagram kartesius 

metode Importance Performance Analysis, 

didapatkanlah indikator dan variabel yang menjadi 

prioritas perbaikan,  Indikator dan variabel tersebut 

yang masuk di kuadran A dimana pelanggan 

merasakan indikator dan variabel tersebut sangat 

penting tetapi pelanggan merasakan tidak puas 

terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Brebes. Untuk indikator yang 

menjadi prioritas perbaikan yaitu indikator P4 

(Mutu air sesuai standar kesehatan), P6 

(Konsistensi mutu air) dan P7 (Kecepatan 

menanggapi keluhan). 

 Berdasarkan hasil penentuan kategori model 

Kano, didapatkanlah indikator dan variabel yang 

menjadi prioritas perbaikan. Indikator dan variabel 

ini masuk di kategori Must be atau basic needs (M) 

yaitu indikator dan variabel ini masih dianggap 

perlu oleh pelanggan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Brebes karena 

pelanggan menjadi tidak puas apabila kinerja dari 

indikator atau variabel yang bersangkutan. Untuk 

indikatornya yaitu indikator P4 (Mutu air sesuai 

standar kesehatan) dan P7 (Kecepatan menanggapi 

keluhan 

 

 



10. Saran 

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Brebes harus memperbaiki kinerja 

setiap indikator dan variabel kualitas pelayanan 

yang berada di kuadran A berdasarkan metode 

Importance Performance Analysis dan yang masuk 

di kategori M (Must be) berdasarkan metode Kano. 

Indikator dan variabel tersebut yaitu P4 (Mutu air 

sesuai standar kesehatan), P6 (Konsistensi mutu 

air) P7 (Kecepatan menanggapi keluhan. sehingga 

pelanggan tidak merasa kecewa atau tidak puas 

terhadap kualitas pelayananan Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes. 

2. Bagi Peneliti lain, Masih banyak hal yang 

dapat dikembangkan dan diperbaiki kelak dalam 

penelitian ini. Saran yang diharapkan dapat 

memperbaiki dan mengembangkan penelitian 

seperti ini kedepannya adalah agar data yang 

digunakan sebaiknya memiliki lebih banyak 

variabel atau indikator yang diperhitungkan dalam 

penelitian, tidak hanya indikator yang dirasa 

penting bagi pelanggan, melainkan seluruh 

indikator yang tersedia agar dapat diketahui 

indikator yang paling berpengaruh. 
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