
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia membutuhkan biaya kurang lebih Rp 4 triliun per tahun untuk 

memenuhi kekurangan air bersih mulai tahun 2000 hingga 2015 mendatang. Hal 

ini sesuai dengan kesepakatan dari Millenium Development Goals (MDG) dan 

Sidang Umum PBB mengenai kebutuhan air bersih. Menurut Dirjen Tata 

Perkotaan dan Pedesaan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

(Depkimpraswil), pada tahun 2000 masyarakat yang membutuhkan air bersih baru 

mencapai 41 juta atau 20 persen maka pada tahun 2015 mendatang ditargetkan 

akan meningkat menjadi 150 juta atau 60 persen. Pada tahun 2015 jumlah 

penduduk yang memperoleh pelayanan air minum mencapai 80 persen di 

perkotaan dan 40 persen di pedesaan. (Pantana Rantetoding dalam Tempo 

Interaktif, 2000).  

Pemerintah melalui Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

mengalokasikan dana sekitar Rp 250 milyar untuk Subsidi Energi Air Bersih pada 

tahun anggaran 2004. Sejumlah dana tersebut disalurkan pada 392 kota atau 

kabupaten di seluruh propinsi. Pada tahun 2015 mendatang diperkirakan terdapat 

90 juta penduduk yang harus dicukupi kebutuhan air bersihnya. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa setiap 8 juta jiwa per tahun harus diupayakan untuk 

memperoleh fasilitas pelayanan air bersih. Untuk memenuhi target tersebut 

dibutuhkan dana sekitar Rp 3 triliun, sedangkan dana yang disediakan pemerintah 

hanya sekitar Rp 350 miliar. Hal ini berarti baru sepertujuh atau seperdelapan dari 

yang dibutuhkan dapat dipenuhi.(www.tempointeraktif.com, 2004). 

http://www.tempointeraktif.com/
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Pada saat ini perkembangan dan pembangunan di kota Bogor semakin 

meningkat didukung dengan letak geografis yang dekat dengan Jakarta 

mengakibatkan pertambahan penduduk yang cukup pesat. Semakin bertambahnya 

jumlah penduduk di kota Bogor maka kebutuhan akan air bersih juga semakin 

meningkat sehingga hal ini merupakan salah satu kewajiban dari PDAM kota 

Bogor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam rangka memenuhi permintaan 

pelanggan tersebut PDAM kota Bogor juga harus berpikir secara cermat dalam 

menyeimbangan antara supply (kapasitas produksi) dan demand (permintaan) 

konsumen. Hal ini merupakan dilemma bagi PDAM kota Bogor dimana untuk 

memenuhi permintaan konsumen maka secara langsung akan meningkatkan biaya 

produksi. Biaya produksi dalam hal ini adalah biaya pengolahan air baku menjadi 

air bersih yang siap disalurkan ke masyarakat meliputi biaya bahan-bahan kimia, 

listrik, tenaga kerja dan sebagainya. Dengan meningkatnya biaya produksi maka 

tarif penggunaan air pada konsumen juga akan ikut meningkat dengan sendirinya. 

Kenaikan tarif ini tidak dapat dihindari mengingat investasi yang dilakukan oleh 

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memperluas cakupan pelayanannya. 

  Bergulirnya nuansa kebebasan yang meluas di masyarakat, serta 

perubahan faktual peran pemerintah daerah, yang mulai terbuka dalam sebuah 

koridor UU No. 22 /1999 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut wacana lebih 

luas peran layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Di samping itu tatanan 

praktis terhadap tuntutan layanan lebih baik beriringan dengan semakin 

membaiknya pengertian masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara 

yang mempunyai akses langsung kepada pemerintah. Hal ini tentunya membawa 

dampak terhadap perubahan iklim kerja di pemerintah daerah, khususnya sebagai 
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abdi negara dan pelayan masyarakat. Terlebih apabila hal tersebut dikaitkan 

dengan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi 

yang berorientasi pada public service, yaitu keberhasilannya di dalam 

menjalankan fungsi layanan kepada publik, baik berupa barang maupun jasa 

sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. 

 Berkenaan dengan hal tersebut, layanan publik yang profesional perlu 

diwujudkan. Hal ini penting mengingat dalam sistem pemberian layanan kepada 

masyarakat akhir-akhir ini menunjukkan banyak kemunduran. Untuk menganti-

sipasi kemungkinan hal tersebut terjadi, jauh sebelumnya pemerintah telah 

berupaya untuk memberikan layanan masyarakat yang lebih baik melalui 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993, yaitu: 

1. Sederhana, mudah, lancar dan tidak berbelit-belit 

2. Jelas dan pasti dalam tatacara, persyaratan 

3. Aman, proses dan hasil layanan umum dapat memberi keamanan, kenyamanan 

dan kepastian hukum 

4. Terbuka dalam segala hal 

5. Ekonomis 

6. Efisiensi 

7. Adil dan merata 

8. Tepat waktu 

 Di dalam realitasnya iklim layanan yang ada tidak sepenuhnya sesuai 

dengan harapan dan keputusan Menpan di atas. Administrator, yaitu para pegawai 

layanan publik yang seharusnya berperan sebagai  service  provider dan fasilitator 
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ternyata belum nampak. Birokrasi atau administrator masih menunjukkan sosok 

sebagai “agen tunggal" dan “majikan besar” dalam layanan publik. Makna yang 

paling abstrak adalah para pengguna jasa-jasa layanan publik seharusnya 

berkepentingan terhadap layanan yang baik tetapi dalam reatitas keseharian, 

terutama dalam keragaman kepentingan, sering mengisyaratkan tidak adanya 

kesepakatan yang diharapkan dari layanan publik.  Wujudnya menjadikan 

pengguna jasa layanan publik menjadi bagian yang dinomor-duakan, padahal 

terciptanya kualitas layanan tentunya akan menciptakan kepuasan terhadap 

pengguna layanan, yang pada akhirnya dapat memberikan beberapa manfaat, di 

antaranya terjalin hubungan yang harmonis antara penyedia barang dan jasa 

dengan pelanggan memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dan mulut ke 

mulut (word-of-mouth) yang menguntungkan bagi penyedia jasa tersebut 

(Tjiptono, 1997). 

 Hal – hal yang perlu dilakukan oleh aparat pemerintah untuk menghindari 

terjadinya ketidakpuasan layanan adalah memberikan layanan yang baik kepada 

masyarakat, yang pelaksanaannya masih perlu lebih ditingkatkan lagi, seiring 

dengan tuntutan masyarakat di berbagai bidang guna menciptakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal tersebut sesuai 

dengan maksud lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang peningkatan 

mutu layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dan instruksi Gubernur 

Nomor 12 Tahun 1998 tentang perbaikan dan peningkatan mutu layanan aparatur 

pemerintah kepada masyarakat. 

 Beberapa keluhan pelanggan yang sering terungkap dalam  media cetak 
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lokal yang ada di kota Bogor antara lain : kontinuitas air yang sering terhambat, 

kondisi air yang keruh dan kebocoran air pada pipa-pipa distribusi. Melihat hal 

tersebut maka PDAM Tirta Pakuan perlu untuk melakukan survei kepuasan 

pelanggan mengingat PDAM sebagai perusahaan pelayanan jasa yang harus 

senantiasa memenuhi kebutuhan air bersih bagi para pelanggannya. 

 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan sebagai Badan 

Usaha Milik Daerah yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan air 

bersih kepada masyarakat Kota Bogor, dalam melaksanakan kegiatan 

operasionalnya mengemban dua misi sekaligus (ganda), yaitu misi pelayanan 

sosial dan upaya memperoleh keuntungan (profit motive). Sebagai perusahaan 

yang memberikan pelayanan air bersih kepada pelanggan, tentunya mempunyai 

fungsi – fungsi manajemen yang tidak terlalu berbeda dengan perusahaan swasta 

yang kegiatan operasionalnya adalah berorientasi kepada pelayanan pelanggan 

dalam rangka untuk mencapai kepuasan (Customer Satisfactions). Jika 

memperhatikan karakteristik PDAM, dapat dikatakan PDAM merupakan 

Perusahaan yang tidak memiliki pesaing (competitor) secara nyata, walaupun 

kadangkala secara alamiah PDAM bias memiliki pesaing. Kondisi ini membuat 

para pelanggan tidak memiliki pilihan dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. 

Oleh karena itu, Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang penyediaan air 

minum bagi masyarakat dan berorientasi pada public service diharapkan dapat 

memberikan kualitas layanan public yang profesional 

1.2  Perumusan Masalah 

 Konsep pemasaran yang sebaiknya dianut oleh perusahaan adalah yang 

memiliki tema pokok yang menyatakan bahwa seluruh elemen bisnis harus 
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berorientasi pada kepuasan konsumennya. Perusahaan yang menganut filosofi ini 

akan berusaha untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan 

konsumen, dan berusaha untuk memuaskan konsumennya tersebut. Pemahaman 

mengenai tanggapan dan perilaku konsumen terhadap suatu produk, menjadi hal 

yang penting dalam menjamin kesuksesan jangka panjang dari program 

pemasaran untuk mendesain, menjalankan dan mengevaluasi dua tujuan dalam 

pelayanan konsumen, yaitu efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Hal 

tersebut dapat dicapai melalui studi terhadap pelayanan yang diterima oleh 

konsumen. Berdasarkan hasil uraian diatas, suatu Perusahaan Daerah yang 

bergerak sebagai ”Public Service” sangat memperhatikan kepuasan yang 

diperoleh oleh konsumennya, karena dengan mengetahui kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh PDAM, dapat meningkatkan kinerja 

PDAM tersebut sehingga kepuasan pelanggan dapat terwujud.  

 PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah selama ini diatur oleh 

pemerintah daerah termasuk dalam lingkungan perundangan yang ada. PDAM 

harus mengikuti aturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Kota 

Bogor. Peraturan atau perundangan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bogor ini 

akan membuat karyawan PDAM baik pada tingkat manajerial maupun di 

bawahnya cenderung untuk kurang kreatif. Hal ini disebabkan oleh karena adanya 

standarisasi untuk semua PDAM sehingga kreativitas memang akan cenderung 

bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Peraturan atau perundangan yang 

ada ini meliputi status PDAM itu sendiri, bentuk organisasi dan juga dengan pola 

pengelolaannya. Dengan lingkungan perundangan dan peraturan seperti ini maka 
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PDAM akan cenderung menjadi perusahaan yang kurang efisien, tidak dinamis 

sehingga kurang mendorong daya kritis dan kreativitas SDM didalamnya.  

Peraturan atau perundangan yang diberlakukan pemerintah Kota Bogor 

terhadap PDAM adalah seperti penetapan kriteria direktur utama, direktur teknik, 

dan direktur umum yang menyebabkan personal yang akan mengisi jabatan 

tersebut tidak didasarkan kepada individu masing-masing yang dalam hal ini 

cenderung menekankan kepentingan politik dan mengabaikan kepentingan 

pengembangan perusahaan. Melihat dampak dari peraturan dan perundangan 

terhadap kinerja dan kreativitas SDM dalam tubuh organisasi PDAM maka 

dikhawatirkan akan berdampak pula terhadap kepuasan pelanggan. PDAM 

sebagai perusahaan BUMD sekaligus publik harus dapat tetap mempertahankan 

bahkan meningkatkan pelayanannya terhadap pelanggan terlepas dari peraturan 

dan perundangan yang ada.     

Saat ini PDAM sebagai perusahaan publik yang melayani masyarakat 

dalam kebutuhan air minum memiliki 3 mata air antara lain : sumber air kota 

Batu, sumber air Bantar Kambing dan sumber air Tangkil. Pada awalnya PDAM 

Tirta Pakuan Bogor menggunakan 3 mata air ini untuk memenuhi permintaan 

masyarakat Bogor tetapi seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen 

akan air bersih maka kapasitas ketiga mata air tersebut menjadi terbatas. Oleh 

karena itu PDAM Tirta Pakuan mulai untuk mencari sumber air lain yaitu yang 

disebut air baku. Air baku ini merupakan air sungai Cisadane yang mengalami 

proses pengolahan lebih lanjut untuk menjadi air bersih yang siap dikonsumsi 

oleh masyarakat Bogor. Proses pengolahan terbagi menjadi dua yaitu WTP 

(Water Treatment Process) Dekeng dan WTP Cipaku.  
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Tabel 1. Jumlah Pelanggan Yang Menggunakan Air PDAM Tirta Pakuan Bogor  

 

 

 

 

Sumber : Laporan produksi bulanan PDAM Tirta Pakuan Bogor, Oktober 2004 

Keterangan : 1 ltr/dtk air = 55 pelanggan 

       Total pelanggan meliputi : IP,SU,SK,NB,NK,RA,RB,RC 

 

 

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa untuk zona 1 dari kapasitas yang 

tersedia hanya 60 persen yang dialirkan kepada konsumen, sedangkan untuk zona 

2  hanya sebesar  28 persen dan dari zona 6 hampir 100 persen kapasitas air yang 

tersedia dapat digunakan. Sebaliknya pada zona 3 dan zona 4 yang menggunakan 

air baku terdapat total pelanggan yang melebihi kapasitas air yang tersedia. Untuk 

menanggulangi hal ini maka kelebihan kapasitas pada zona 1 dan 2 digunakan 

untuk memasok air pada zona 3 dan 4.  

Pada saat ini PDAM Tirta Pakuan memiliki kurang lebih 66.000 

pelanggan (330.000 jiwa), sedangkan masyarakat kota Bogor sendiri berjumlah 

750.000 jiwa. Hal ini memicu PDAM Tirta Pakuan untuk terus meningkatkan 

kapasitas produksinya dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat kota 

Bogor. Mengingat ketersediaan air dari masing-masing sumber mata air terbatas  

dan akan semakin berkurang sedangkan di sisi lain permintaan air bersih dari 

konsumen semakin meningkat, maka peningkatan tersebut dengan sendirinya 

akan meningkatkan biaya produksi PDAM Tirta Pakuan. Biaya produksi yang 

semakin meningkat bergerak searah dengan tingkat tarif harga air.  

Sumber Mata Air Nama Zona Kapasitas Total 

Ltr/dtk RA RB RC Pelanggan

Tangkil Zona 1 120 18 2.338 1.469 3.994

Bantar kambing Zona 2 135 323 1.633 95 2.115

Air Baku Zona 3 300 5.820 8.524 2.458 18.745

Zona 4 550 6.264 22.010 7.649 37.919

Kota Batu Zona 6 80 932 2.978 120 4.170

Jumlah Pelanggan
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Adanya keterbatasan kapasitas air menyebabkan masyarakat tidak dapat 

memperoleh kuantitas dan kualitas air yang seharusnya sehingga hal ini 

merupakan salah satu kendala yang dihadapi PDAM. Trade off yang terjadi antara 

keterbatasan kapasitas air dan peningkatan permintaan konsumen menyebabkan 

tingkat pelayanan terhadap masyarakat mengalami penurunan. Hal inilah yang 

menjadi perhatian utama PDAM Tirta Pakuan mengingat PDAM merupakan 

perusahaan daerah sebagai pelayan masyarakat. 

Disamping itu PDAM Tirta Pakuan merupakan satu-satunya perusahaan 

publik yang melayani kebutuhan air bersih masyarakat Bogor. Dengan demikian 

masyarakat Bogor tidak memiliki subsitusi lain dalam pemenuhan kebutuhan air 

bersihnya. Kendala keterbatasan kapasitas air dan semakin meningkatnya 

permintaan masyarakat menyebabkan penurunan tingkat pelayanan yang 

diberikan, sedangkan tidak adanya subsitusi untuk pemenuhan air bersih 

mengharuskan PDAM Tirta Pakuan untuk tetap selalu dapat melayani permintaan 

masyarakat. Mencermati hal tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

beragam permasalahan diantaranya : 

1. Bagaimana gambaran PDAM Tirta Pakuan selaku perusahaan daerah air 

minum dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Bogor? 

2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan 

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dilihat dari tingkat permintaan air, kualitas 

pelayanan dan tingkat tarif harga air ? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan PDAM Tirta Pakuan berdasarkan 

faktor-faktor yang paling signifikan terhadap tingkat permintaan air, kualitas 

pelayanan dan tingkat tarif harga air ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan gambaran PDAM Kota Bogor selaku perusahaan daerah air 

minum dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Bogor. 

2. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan air, 

kualitas pelayanan, dan tingkat tarif harga air terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan. 

3. Menganalisa tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan faktor-faktor yang 

paling signifikan terhadap tingkat permintaan air, kualitas pelayanan dan 

tingkat tarif harga air. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PDAM 

Kota Bogor, jajaran pemerintahan, penulis sendiri maupun pembaca. Bagi PDAM 

Kota Bogor diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai 

tingkat kepuasan pelanggan PDAM Tirta Pakuan selama ini dilihat dari sisi 

tingkat permintaan air, kualitas pelayanan dan tingkat tarif harga air.  

Bagi jajaran pemerintahan, dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

dalam menilai kepuasan pelanggan suatu Badan Usaha Milik Daerah dikaitkan 

dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Bagi penulis sendiri, dapat berguna 

dalam menambah pengalaman dan sebagai media dalam penerapan ilmu yang 

selama ini ditekuni. Serta bagi para pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber informasi mengenai kepuasan pelanggan terhadap mutu 

pelayanan yang diberikan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PDAM Kota Bogor untuk mengetahui 

gambaran umum sehari-hari PDAM Tirta Pakuan dalam memenuhi permintaan 

para pelanggannya. Selanjutnya akan dianalisis faktor – faktor apa saja yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan dilihat dari tingkat kecukupan air, 

kualitas pelayanan dan tingkat tarif harga air. Dari faktor-faktor tersebut 

kemudian diseleksi faktor-faktor yang paling siginifikan terhadap kategori 

tersebut yang pada akhirnya akan dimasukkan untuk menghitung tingkat 

kepuasan pelanggan. Dengan diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan yang 

mempertimbangkan faktor-faktor yang paling signifikan terhadap tingkat 

kecukupan air, kualitas pelayanan dan tarif harga air, maka dapat  memberikan 

nilai tambah tersendiri bagi PDAM Tirta Pakuan Bogor.  

 Penelitian ini mencakup pihak-pihak dalam PDAM sendiri dan pelanggan 

dalam segmentasi tertentu (rumah tangga). Segmentasi ini merupakan 

representatif dalam pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan sebagai pihak yang 

paling objektif dalam penilaian kepuasan pelanggan. 

 

 

 

 

 




