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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Manusia tidak 

dapat bertahan hidup tanpa air. Oleh Karena itulah air merupakan salah satu 

penopang hidup bagi maunisa. Salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk 

manusia. Hal itu  dalam penyediaan air minum yang dibutuhkan oleh manusia 

sehingga air bersih yang dapat digunakan oleh kebutuhan manusia air bersih yang 

dapat di terima oleh tubuh manusia seperti airnya tidak bau, berwarna dan kotor.  

Pelayanan air bersih yaitu pelayanan publik yang sangat penting untuk 

kebutuhan manusia. sehingga perusahaan daerah membuat pelayanan air bersih 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat. 

Maka Perusahaan Daerah dituntut untuk dapat memenuhi pelayanan yang sebaik 

mungkin kepada masyarakat, sehingga harus meningkatkan kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan itu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat 

pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan. Bila harapan 

pelanggan dilampaui oleh pelayanan yang dirasakan maka kualitas pelayanan 

sangat berkualitas. Bila pelayanan yang dirasakan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan pelanggan maka kualitas pelayanan yang diberikan belum memuaskan. 

Kepuasan pelanggan dalam bidang jasa merupakan elemen penting dan 
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menentukan dalam menumbuh dan mengembangkan perusahaan agar tetap 

mendapat kepercayaan dari pelanggannya.  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yakni perusahaan yang dikelola 

oleh pemerintah daerah sebagai badan pelayanan masyarakat. PDAM sebagai 

organisasi sektor publik mengutamakan pemenuhan kepuasan masyarakat melalui 

penyediaan barang dan pelayanan publik yang berkualitas dengan harga yang 

terjangkau, karena kualitas pelayanan menjadi suatu yang wajib dilakukan 

perusahaan agar mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggannya. 

Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh 

pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan 

keramah tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan 

pelayanan untuk kepuasan pelanggan. 

PDAM Tirta Asasta Kota Depok merupakan badan usaha milik daerah yang 

memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pengolahan serta 

pelayanan air bersih, melalui pengelolaan fasilitas air bersih serta pengaturan sistem 

distribusi, dituntut untuk dapat mengadakan pembenahan dibidang pelayanan 

dengan cara mengembangkan pelayanan secara professional dalam rangka usaha 

untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya. 

PDAM Tirta Asasta Kota Depok didirikan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Depok No 10 Tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok, dengan 

maksud dan tujuan berikut : 

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat. 
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2. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. 

3. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Peneliti lebih berfokus kepada salah satu maksud dan tujuan didirikan 

PDAM Tirta Asasta Kota Depok itu sendiri yaitu memenuhi kebutuhan pelayanan 

air bersih bagi masyarakat. Masyarakat tersebut yaitu masyarakat yang menjadi 

pelanggan PDAM Tirta Asasta Kota Depok. 

Pada observasi awal peneliti memperoleh data dari PDAM Tirta Asasta 

Kota Depok mengenai jumlah pengaduan pelanggan PDAM Tirta Asasta Kota 

Depok, yang akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 

  Tabel 1.1 

Jumlah Pengaduan Pelanggan PDAM Tirta Asasta Kota Depok 

Periode Bulan November-Januari 

Tahun 2018/2019 

 

(Sumber : PDAM Tirta Asasta Kota Depok, 2018) 

 

 

 

Jenis Pengaduan Bulan 
November Desember Januari 

Meter Air Mati 10 12 33 

Meter Air Buram 1 1 1 

Meter Air Tidak Normal atau Rusak 3 2 2 

Air Kecil 1 4 5 

Kualitas Air 8 3 3 

Kebocoran Pipa Dinas 8 30    19 

Rekening Air Besar atau Kecil 1 1 2 

Air Tidak Mengalir 4 1 6 

Pembacaan meter tidak sesuai dengan angka pada 

fisik meter air 

3 18 5 

Jumlah 39 72 76 
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Tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah pengaduan setiap bulannya 

terjadi kenaikan. Dalam hal tersebut , peneliti berasumsi bahwa pelayanan PDAM 

Tirta Asasta Kota Depok belum optimal, hal tersebut terlihat dari fluktuasi jumlah 

pengaduan pelanggan, sehingga kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan. 

Dari hasil penjajakan awal, terdapat temuan beberapa fenomena masalah di 

PDAM Tirta Asasta Kota Depok, diantaranya : 

1. Fasilitas fisik yang diberikan belum optimal, yakni pelanggan 

mengeluh karena kekurangan air. Hal itu terjadi karena sering 

terjadinya kebocoran pipa. 

(Sumber : PDAM Tirta Asasta Kota Depok, 2019) 

Gambar 1.1 

Kebocoran Pipa 
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2. Pembacaan meter tidak sesuai dengan angka pada fisik meter air 

sehingga terjadi ketidakakuratan antara air yang keluar dengan fisik 

meter air. 

 (Sumber : Penelitian, 2019) 

      Gambar 1.2 

      Fisik Meter 

  

3. Pegawai dinilai masih kurang tanggap dalam penanganan keluhan. 

Contohnya, dalam penanganan keluhan atau pengaduan air keruh dan 

air kotor dari pelanggan tidak langsung ditangani atau di proses . 

Tabel 1.2 

Pengaduan Pelanggan PDAM Tirta Asasta Kota Depok 

((Sumber : PDAM Tirta Asasta Kota Depok, 2019) 

 

4. Pegawai tidak dapat memberikan kepastian biaya dalam jaminan biaya 

pelayanan. Karena sering terjadinya kenaikan biaya tagihan air. 

 

 

 

 

 

(Sumber : Penelitian, 2019) 

Gambar 1.3 

Rekening Tagihan Air 

Tanggal 

Komplain 

Tgl. 

Terima 

Komplain 

Sumber 

Keluhan 

Nama 

Pelanggan 

Area 

Pelanggan 

Isi 

Komplain 

Status 

5-Dec-18 5-Dec-18 Twitter Ulfa R. 
 Parung 

bingung 

Air 

Keruh 

belum 

selesai 

5-Dec-18 5-Dec-18 Twitter Tantowi 
Parung 

bingung 

Air 

Keruh 

belum 

selesai 
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5. Dilihat dari dimensi empati, sering terjadinya keluhan pelanggan 

mengenaii sikap pegawai yang kurang ramah dan selalu membedakan 

pelanggan.  

Beberapa fenomena tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai kualitas pelayanan di PDAM Tirta Asasta Kota Depok dengan 

berjudul “Kualitas Pelayanan Air Bersih di PDAM Tirta Asasta Kota Depok”. 

1.2       Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian  

1.2.1.  Fokus Masalah  

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan air bersih di PDAM 

Tirta Asasta Kota Depok. 

1.2.2. Pertanyaan Pokok Penelitian                                                                                                                                                                     

1. Bagaimana kualitas pelayanan air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum 

Tirta Asasta Kota Depok ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat kualitas pelayanan air bersih di 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan air bersih 

di PDAM Tirta Asasta Kota Depok dan mengetahui faktor pendukung dan 

penghambatnya. 
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1.4. Kegunaan Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 2 aspek yaitu aspek teoritis dan aspek 

praktis. Aspek-aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1.4.1. Aspek Teoritis  

Secara teoritis merupakan pengembangkan ilmu yang sudah di peroleh 

selama mengikuti perkuliahan di Administrasi publik khususnya mengenai Kualitas 

Pelayanan.  

1.4.2.  Aspek Praktis  

1.4.2.1.Bagi Peneliti  

Menambahkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan peneliti tentang kualitas 

pelayanan yang ada di PDAM Tirta Asasta Kota Depok. 

1.4.2.2.Bagi PDAM  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan/saran untuk memperbaiki 

kualitas pelayanan PDAM Tirta Asasta Kota Depok kepada para pelanggannya. 

 

 


