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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan 

bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini, tak ada yang bisa menyangkal bahwa air 

merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk 

dikonsumsi, kebutuhan akan air juga menopang banyak aktivitas manusia. 

Pengadaan, pengelolaan serta pengembangan air minum oleh pemerintah 

daerah atau kota dikelola dalam bentuk perusahaan daerah air minum atau yang 

biasa kita sebut PDAM. Fungsi dari PDAM itu sendiri yaitu memberikan 

pelayanan dengan menyediakan air bersih untuk masyarakat, selain itu PDAM 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah karena 

sebagian besar dari laba yang diperoleh setelah pajak merupakan pendapatan asli 

daerah. 

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi merupakan Badan Usaha Milik 

Daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih. Didirikan berdasarkan 

Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Sukabumi Nomor 3/PD/1975 tanggal 28 

Agustus 1975 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Sukabumi Nomor 3 tanggal 30 April 2009 tentang Perusahaan Daerah Air 

Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.  

Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya, PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota 

Sukabumi melaksanakan dua fungsi yaitu: 
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1. Fungsi ekonomi, untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dan 

memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya dengan cara pengelolaan 

perusahaan secara sehat berdasarkan asas ekonomi perusahaan 

2. Fungsi sosial, untuk memproduksi air minum yang merupakan kebutuhan 

pokok manusia.  

Maka dari itu PDAM senantiasa dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan 

seluruh lapisan masyarakat dengan memberlakukan tarif air minum yang 

disesuaikan dengan kondisi tempat pelanggan. 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pada 

kenyataannya tidak semua kalangan bisa mendapatkan air bersih, karena sampai 

saat ini pendistribusian air yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota 

Sukabumi belum merata. Salah satu sebabnya yaitu dikarenakan biaya 

pemasangan jaringannya yang cukup mahal. Dengan demikian yang terjadi adalah 

pendistribusian air masih lebih fokus pada golongan pelanggan yang mampu 

membayar, khususnya rumah tangga dengan ekonomi kelas menengah ke atas dan 

golongan niaga. Saat ini, pelayanan ditingkat pedesaan baru mencapai 60%. 

Sedangkan pada tingkat perkotaan pelayanan PDAM sudah masuk diangka 80%. 

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi merupakan sebuah badan usaha 

milik daerah yang memiliki wewenang dalam penyediaan kebutuhan konsumsi air 

bersih bagi masyarakat di Kota Sukabumi. Saat ini, kebutuhan air bersih utama 

untuk rumah tangga dan industri di Kota Sukabumi dipasok oleh PDAM Tirta 
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Bumi Wibawa Kota Sukabumi. Namun, bagi rumah tangga dan industri 

pendistribusian air belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Sukabumi. 

Tingkat pelayanan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi saat ini baru 

mencapai sekitar 71,69% terhadap wilayah pelayanan dan 58,49% terhadap 

jumlah penduduk Kota Sukabumi dengan kapasitas produksi sebesar 1.130 liter 

per detik. Melihat kondisi tersebut PDAM dituntut untuk dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas perusahaannya baik dalam segi pelayanan, kualitas 

produk maupun dari segi efektif dan efisiennya organisasi tersebut. Hal tersebut 

dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan 

lingkungan yang semakin dinamis sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan 

kinerja yang berorientasikepada pencapaian hasil. 

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi dituntut untuk terus melakukan 

inovasi dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan demi mencapai kepuasan 

pelanggan. Pelayanan menjadi perhatian, karena disadari bahwa PDAM sebagai 

perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersih ini selalu bersentuhan 

langsung, baik masyarakat Sukabumi maupun pelanggan. Agar dapat memberikan 

pelayanan yang prima menuntut semua komponen yang berada dilingkungan 

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi untuk bekerja keras, bahu membahu 

serta menyatukan visi dan misi, yaitu menjadi penyedia utama air bersih yang 

profesional dan handal menuju kepuasaan pelanggan. Maka, konsep dasar 

pelayanan prima yang harus diperhatikan adalah sikap, perhatian dan tindakan 

harus di pegang oleh semua unsur yang ada didalamnya. 



4 
 

Dalam kondisi yang selalu berubah-ubah, perencanaan strategis merupakan 

langkah awal yang tepat untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahaan. 

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi sebagai salah satu bentuk organisasi 

publik membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberdayakan para 

manajer dan seluruh karyawan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan 

peningkatan kinerja pelayanan publiknya. Strategi perusahaan yang tepat menjadi 

hal yang sangat penting untuk memanfaatkan peluang dan menghindari atau 

mencegah ancaman dari luar dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, PDAM Tirta 

Bumi Wibawa Kota Sukabumi perlu menerapkan strategi khusus yang dapat 

meningkatkan kinerja pelayanan perusahaannya. Strategi tersebut juga dibutuhkan 

untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan bahkan meningkatkan jumlah 

pelanggan demi kelangsungan hidup perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Merumuskan Strategi Perusahaan 

dengan Menggunakan Metode SOAR (Strength, Opportunities, Aspirations, 

Result) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa 

Kota Sukabumi”. 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terdapat pada PDAM Tirta Bumi 

Wibawa Kota Sukabumi antara lain pendistribusian air belum merata yang 
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dikarenakan biaya pemasangan jaringannya cukup mahal. Dengan demikian yang 

terjadi adalah pendistribusian air masih lebih fokus pada golongan pelanggan 

yang mampu membayar, khususnya rumah tangga dengan ekonomi kelas 

menengah ke atas dan golongan niaga. 

Selain itu tingkat pelayanan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi 

saat ini baru mencapai sekitar 71,69% terhadap wilayah pelayanan dan 58,49% 

terhadap jumlah penduduk Kota Sukabumi dengan kapasitas produksi sebesar 

1.130 liter per detik. Melihat kondisi tersebut PDAM dituntut untuk dapat 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas perusahaannya baik dalam segi 

pelayanan, kualitas produk maupun dari segi efektif dan efisiennya organisasi 

tersebut. 

PDAM sebagai salah satu bentuk organisasi publik membutuhkan 

perencanaan strategis agar dapat memberdayakan seluruh sumber dayanya untuk 

membuat keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan 

publiknya. Oleh karena itu, PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi perlu 

menerapkan strategi khusus yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan 

perusahaannya. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keadaan lingkungan perusahaan pada PDAM Tirta Bumi 

Wibawa Kota Sukabumi saat ini? 
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2. Bagaimanakah penerapan analisis SOAR sebagai landasan merumuskan 

strategi pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi? 

3. Strategi manakah yang perlu dilakukan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota 

Sukabumi kedepannya? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana keadaan lingkungan perusahaan pada 

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi saat ini. 

2. Untuk mengetahui bagaimanapenerapan analisis SOAR sebagai landasan 

merumuskan strategi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. 

3. Untuk menentukan strategi mana yang perlu dilakukan oleh PDAM Tirta 

Bumi Wibawa Kota Sukabumi kedepannya. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

memperluas wawasan bagi kajian Ilmu Administrasi Bisnis khususnya dalam 

pengembangan ilmu manajemen strategi dan juga sebagai bentuk pengaplikasian 

dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan pada Program Studi Administrasi Bisnis di 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
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1.3.2.2. Kegunaan Praktis 

1.3.2.2.1. Bagi Peneliti 

Penelitian yang dilakukan untuk menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan khususnya di dalam bidang manajemen strategi. 

1.3.2.2.2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  pemikiran dan 

masukan yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah yang berkaitan  dengan penelitian ini. 

1.3.2.2.3. Bagi Universitas 

Penelitian ini supaya menjadi referensi dan bahan kajian bagi mereka yang 

berkonsentrasi pada Ilmu Administrasi Bisnis terutama dibidang Manajemen 

Strategi dan semoga dapat memberikan informasi mengenai perumusan strategi 

perusahaan menggunakan analisis SOAR. 

1.4. Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu pada PDAM 

TirtaBumiWibawa Kota Sukabumi yang terletakdi Jl. Bhayangkara No.207 

Karamat, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. 

1.4.2. Lamanya Penelitian 

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih 

enam bulan, terhitung dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018. 

Dimana selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan 

penelitian mulai dari persiapan penelitian sampai dengan pengujian.  


