
2.1 Perusahaan Daerah Air Minum

(etatisme) dan monopoli.

1. Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan yang bersifat  :

a. memberi jasa ;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum ;

c. memupuk pendapatan.

2.

kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.
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BAB  II
TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan di Daerah disebutkan, bahwa yang dimaksud Perusahaan Daerah adalah suatu

badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk perkembangan perekonomian dan untuk

Adapun sifat dasar dari perusahaan daerah masih mengacu kepada pasal 5 UU No. 5

Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya untuk memenuhi

fungsi sosial. Lebih dari itu, dalam hal pengelolaannya tidak boleh adanya mekanisme

Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah

kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan

Dari beberapa pengertian dasar diatas dapat kita ketahui, bahwa terdapat 2 (dua)

turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi

nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan rakyat.

fungsi yang melekat didalam perusahaan daerah, yaitu Pertama fungsi ekonomi dan Kedua

Dalam penjelasan umum pada UU No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok

Sementara itu Prijono T (1987) memberikan pengertian perusahaan daerah sebagai

perusahaan yang sebagian modal atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain atau dengan berdasarkan undang-undang Pendirian

perusahaan daerah harus diatur dengan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk

menambah penghasilan daerah. Berhubung dengan itu, maka pendirian perusahaan daerah

berdasarkan atas azas-azas ekonomi perusahaan yang sehat atau dengan perkataan lain

perusahaan daerah harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil. Dalam

hal ini perlu dicegah adanya kecenderungan-kecenderungan ke arah sistem serba negara



masih merupakan milik pemerintah daerah.

masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya.

kegiatan pembangunan di daerah.

2.2 Penyediaan Air Bersih

a.
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b.

c.

Pada suatu lokasi air terus mengalir tetapi melalui pipa yang pecah karena tidak kuat

terhadap tekanan air yang di dalamnya.

Menurut Triatmadja (2003), sistem jaringan distribusi merupakan bagian yang paling

mahal bagi suatu perusahaan air bersih. Untuk itu perencanaan dari suatu sistem jaringan

perpipaan harus dirancang dengan seteliti mungkin agar sistem dapat bekerja secara efisien

dan optimal. Kesalahan dalam merencanakan jaringan distribusi air bersih dapat berakibat

fatal, misalnya sebagai berikut  :

Sebagian daerah mungkin tidak terairi pada waktu-waktu tertentu, dan daerah lain

mungkin tidak memperoleh air sama sekali.

Pompa bekerja tidak efisien, karena kesalahan perencanaan, sehingga biaya operasional

masyarakat dapat hidup secara sehat dan hygienis (Dharma, 2004).

Tingkat perbedaannya hanya pada kepemilikan yaitu dalam konteks negara dan daerah. Salah

satu BUMD yang mengemban amanat dan peran strategis di daerah adalah PDAM, yang

Pada dasarnya penyediaan air bersih kepada masyarakat adalah untuk

pengelolaannya tidak boleh adanya mekanisme monopoli dan serba negara (etatisme),

sedangkan dari sudut penyertaan modal maupun kepemilikan asset secara keseluruhan

Tujuan BUMD tidak jauh berbeda dengan tujuan BUMN, yakni menunjang

perkembangan ekonomi, mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal bagi

masyarakat, menyediakan persediaan barang yang cukup bagi hajat hidup orang banyak,

bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata

kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan dunia usaha dan menunjang

memenuhi kebutuhan air untuk hidup dan kebutuhan dalam berbagai kegiatan

manusia sehari-hari. Namun yang lebih penting adalah penyediaan air agar

daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/bersih

berfungsi melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali dana

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan usaha milik pemerintah

mampu memupuk keuntungan dan menunjang terselanggaranya rencana pembangunan.



d.

e.

f.

g.

2.3 Konsep Dasar Pengukuran Kinerja

mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya (Mahsun, M., 2006).

1.

2.

3.

4.
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2.4 Kinerja

2.4.1 Pengertian Kinerja

tinggi.

Pada saat perbaikan, suatu daerah tidak menadapat suplai air.

Sulit dan tidak dapat dikembangkan, karena pemilihan pipa yang tidak tepat.

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

organisasi yang tertuang dalam strategic palanning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui

hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang

telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu

yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak

Tangki terlalu kecil, sehingga tidak efisien, dan pompa bekerja tidak efisien.

Kebocoran tidak terditeksi.

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi ;

Evaluasi kinerja (feedback , penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan, dan akuntabilitas).

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau actual Performance (Prestasi

Kinerja (performance ) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi ;

Pengukuran kinerja (performance measurement ) adalah suatu proses penilaian

kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk

informasi atas ; efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa ;

kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan

sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan) ; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud

yang diinginkan ; efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002) dalam

(Mahsun, M, 2006).

Elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain seperti tersebut dibawah ini :

Merumuskan indikator dan ukuran kinerja ;

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja (prestasi kerja) adalah

hasil kerja seorang pegawai selama periode tertentu yang dinilai dengan serangkaian tolak



diharapkan.

1.

2.
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2.4.2 Kinerja PDAM

perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel. Tujuan ini akan

suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja

personel. Deskripsi dari kinerja menyangkut 3 (tiga) komponen penting, yakni tujuan, ukuran

ukur yang berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan.

Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam

meningkatkan kinerja. Tujuan ini memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya

dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan startegi untuk

memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan

organisasi terhadap setiap personel. Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah

cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran apakah seseorang personel telah mencapai kinerja yang

Kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan

Beberapa uraian tentang kinerja dalam Rivai (2005) adalah sebagai berikut :

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika

tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik dan kinerja tidak berdiri sendiri,

tetapi dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yakni : kemampuan, keinginan dan lingkungan (Donely,

Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau Ability (A), motivasi atau

artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan motivasi dan kesempatan (Robins:1996)

Gibson and Ivencevich:1994)

Motivation (M) dan kesempatan atau Opportunity (O), yaitu : Kinerja = f (A x M x O),

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan Performance atau kinerja adalah

hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian

tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan etika

etika dan dipengaruhi oleh kemampuan, keinginan, lingkungan, kesempatan.

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik

daerah, yang bertugas mengelola sistem penyediaan air bersih dan mendistribusikan ke

masyarakat umum. Kegiatan PDAM yang berhubungan dengan pelayanan secara langsung

kepada pelanggan sudah seharusnya PDAM selalu mengutamakan kualitas layanannya.

Pelanggan akan mersa puas dengan layanan PDAM, jika harapan dan keinginannya telah

dipenuhi oleh PDAM.



1.

2.

3.

4.

2.4.3 Penilaian Kinerja
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1.

2.

seakurat mungkin tentang kinerja para anggotanya. Penilaian kinerja harus dilakukan dengan

baik, karena akan sangat bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan, bagi atasan

langsung dan bagi para karyawan yang bersangkutan.

Penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi berupaya memperoleh informasi

harapan pelanggan terhadap produksi air minum diantaranya adalah sebagai berikut

(Yuliarmi dan Riyasa, 2007) :

Kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan oleh pelanggan

saat pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan perusahaan. Jika pada saat

Penilaian kerja juga merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen sumber

pengembangan karir. Informasi tentang kinerja terdiri dari 3 (tiga) kategori (Mathis dan

Kepuasan pelanggan terhadap layanan PDAM diukur berdasarkan persepsi

pelanggan dalam menggunakan air bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan

Jackson, 2002).

Informasi berdasarkan ciri-ciri seperti, kepribadian yang menyenangkan, inisiatif atau

kreatifitas dan mungkin sedikit pengaruhnya pada pekerjaan tertentu lainnya.

Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku yang spesifik mengarah

itu kebutuhan dan keinginan terhadap produksi air minum yang ditawarkan oleh

perusahaan air minum sangat besar, maka harapan-harapan pelanggan yang berkaitan

dengan kualitas produk dan layanan perusahaan akan tinggi pula, begitu juga sebaliknya.

Pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika mengkonsumsi produk dan layanan, baik dari

perusahaan maupun pesaing-pesaingnya.

Pengalaman teman-teman, cerita teman pelanggan tentang kualitas produk dan layanan

dirasakan dengan harapan dari pelanggan. Oleh karena itu, PDAM Kabupaten Brebes yang

mempunyai tugas melayani pelanggan sudah semestinya dilakukan penilaian kinerjanya

berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan.

perusahaan yang akan didapat oleh pelanggan.

Komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul dari image periklanan

dan pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996) bahwa kepuasan pelanggan adalah

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan

dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan adalah perbedaan nilai antara kinerja yang



manajemen.

3.

dalam kurun tertentu.

a.

b.

c.

d.

2.4.4
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2.4.4.1 Penilaian Kinerja Aspek Operasional

1. Cakupan Pelayanan

penilaian aspek administrasi. Tipa aspek tersebut memiliki indikator dengan penilaian

Pengukuran Kinerja Air Bersih Menurut Kepmendagri No. 47/99

masing-masing. Penilaian Kinerja ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan

perusahaan dalam menjalankan operasinya, sehingga dapat diketahui keberhasilan PDAM

tersebut dalam bentuk katagori kinerja sangat baik, cukup, kurang atau tidak baik.

Perhitungan cakupan pelayanan air bersih sangat didasari pada kondisi penduduk yang

aspek keuangan, aspek operasional dan aspek adminsitrasi yang dilakukan oleh Badan

Pengawas pada setiap akhir tahun buku. Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM

tersebut dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.

penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Penilaian Kinerja PDAM

meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu : penilaian aspek operasional, penilaian aspek keuangan, dan

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan  ;

Efektivitas : sejauh mana penyediaan prasarana memenuhi kebutuhan nyata dan

permintaan masyarakat  ;

pada keberhasilan pekerjaan informasi perilaku ini sulit diidentifikasi oleh pihak

Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah dilakukan dan telah

dicapai karyawan, pengukuran pekerjaan berdasarkan hasil merupakan pendekatan

yang terbaik. Akan tetapi apa yang akan diukur cenderung menetapkan harus dicapai

Menurut Schubeler (1996), kinerja pelayanan air bersih dapat ditelaah dari beberapa

aspek sebagai berikut  :

Dampak : derajat sejauh mana konstribusi sistem penyediaan prasarana terhadap

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 47 Tahun 1999,

Efisiensi : sejauh mana layanan disediakan dengan biaya life-cycle serendah mungkin ;

Keberlanjutan  :  stabilitas fisik, keuangan, dan kelembagaan.

Menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 Kinerja adalah tingkat keberhasilan

pengelolaan PDAM dalam satu tahun buku tertentu . Penilaian atas Kinerja PDAM meliputi



2. Kualitas Air

didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/PER/VII/2002.

3. Kontinuitas Air

4. Produktivitas

adalah kapasitas desain (design capacity ).
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5. Tingkat Kehilangan Air

6. Peneraan Meter Air

melakukan tera air pelanggannya, tidak termasuk meter air yang baru.

7. Kecepatan Penyambungan Baru

adalah jumlah m³ air yang tercacat di meter induk yang dipasang pada pipa keluaran

(outlet) bak penampung air hasil produksi yang akan didistribusikan. Sedangkan jumlah

satuan air yang didistribusikan adalah jumlah m³ air yang tercatat di meter air pelanggan

melalui rekening yang ditagihkan.

Penilaian peneraan meter air adalah seberapa banyak dalam setahun PDAM

ketidak mampuan dalam menyediakan pelayanan secara penuh sesuai dengan kebutuhan.

Produktivitas pemanfaatan instalasi air bersih dapat diketahui berdasarkan jumlah

kapasitas produksi dan kapasitas terpasang. Kapasitas produksi adalah kapasitas

yang dihasilkan dalam menghasilkan produksi air. Sedangkan kapasitas terpasang

Tingkat kehilangan air bersih dapat diketahui berdasarkan jumlah satuan air yang

didistribusikan dan jumlah satuan air yang terjual. Jumlah satuan air yang didistribusikan

berwenang. Indikator yang digunakan adalah penggolongan baku mutu air bersih yang

Sebagai dasar pengukuran kinerja secara kualitatif menurut Kepmendagri No. 47 Tahun

1999, yaitu pelanggan mendapatkan distribusi air selama 24 jam, mendapatkan distribusi

kurang dari 24 jam, atau bahkan tidak mendapatkan air sama sekali. Indikator pelayanan

lainnya adalah tekanan air normal sebesar + 0,5 - 1,0 meter Atm (dapat memancar

5-10 meter Jika tekanan yang dihasikan relatif tidak normal, maka hal ini sama dengan

ada pada wilayah tersebut, khususnya jumlah penduduk yang terlayani dan jumlah

penduduk secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang terlayani adalah jumlah orang

yang sudah mendapat pelayanan jaringan prasarana air bersih, sedangkan jumlah

penduduk secara keseluruhan adalah jumlah penduduk dalam wilayah studi.

Kualitas Air merupakan mutu air yang diproduksi dan didistribusikan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat pelanggan, atau pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh instansi



8. Kemampuan Penanganan Pengaduan

9. Kemudahan Pelayanan

pengaduan.

10.

PDAM.

2.4.3.2 Penilaian Kinerja Aspek Keuangan
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1. Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif

pajak dibagi jumlah aktiva produktif.

2. Rasio Laba Terhadap Penjualan

3. Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar

Utang Lancar.

4. Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas

terhadap ekuitas.

5. Rasio Total Aktiva Terhadap Utang

profibilitas efesiensi dalam pengelolaan dana dan penggunaan dana, serta kemampuan untuk

membayar kewajiban yang jatuh tempo (Dirjen POUD Depdagri, 1999 dalam Lusiana,

2007). Secara rinci kinerja keuangan PDAM dijelaskan sebagai berikut :

Rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Aktiva Produktif adalah jumlah laba sebelum

Rasio Laba terhadap penjualan adalah jumlah laba dibagi dengan jumlah penjualan.

Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas adalah perbandingan utang jangka panjang

dihitung sejak ditandatangani kontrak sambungan baru antara PDAM dengan pemohon.

Rasio kemampuan penanganan pengaduan dapat ditentukan dari berapa jumlah

pengaduan yang tertangani dari jumlah seluruh pengaduan dalam waktu kurun satu bulan.

Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar adalah perbandingan aktiva lancar terhadap

Penilaian kemudahan pelayanan didasarkan pada ketersediaan sarana penunjang dalam

rangka memberikan kemudahan pelayanan, baik untuk melakukan pembayaran maupun

Jumlah karyawan adalah jumlah karyawan yang aktif pada akhir tahun buku yang terdiri

terdiri dari : karyawan PDAM, karyawan honorer, perbantuan dan lainnya yang aktif

Secara umum penilaian kinerja keuangan mencakup pengukuran keseimbangan

terhadap struktur permodalan, pendayagunaan aset yang tertanam, beberapa indikator

Penilaian kecepatan penyambungan baru, jangka waktu proses penyambungan baru



6. Rasio Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi

terhadap pendapatan operasi.

7.

Bunga Jatuh Tempo

pokok + bunga jatuh tempo.

8. Rasio Aktiva Produktif Terhadap Penjualan Air

terhadap penjualan air.

9. Rasio Jangka Waktu Penagihan Piutang

jumlah penjualan per hari.

10. Rasio Efektivitas Penagihan

terhadap pendapatan penjualan air.
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2.4.3.3 Penilaian Kinerja Aspek Administrasi

1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

dipedomani sebagai tindak lanjut perusahaan.

2. Rencana Organisasi Dan Uraian Tugas

tingkat Kepala Seksi secara tertulis.

3. Prosedur Operasi Standar

terhadap prosedur operasi standar tersebut.

Rasio Laba Operasi Sebelum Biaya Penyusutan Terhadap Angsuran Pokok Dan

Penilaian kinerja PDAM dari aspek administrasi meliputi 10 (sepuluh) aspek yang

dinilai, dengan rincian sebagai berikut :

PDAM harus memiliki rencana organisasi dan uraian tugas tingkat Kepala Bagian sampai

PDAM harus memiliki prosedur operasi standar untuk bidang keuangan, bidang teknik

operasional sampai dengan bidang manajemen. Dalam pelaksanaannya harus mengikuti

Rasio Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi adalah perbandingan biaya operasi

Perusahaan telah memiliki rencana jangka panjang (corporate plan). Rencana tersebut

dituangkan dalam rencana tindakan kemantapan kinerja 10 tahun ke depan. Dan harus

tempo adalah perbandingan laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran

Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air adalah perbandingan aktiva produktif

Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok bunga jatuh

Rasio jangka waktu penagihan piutang adalah perbandingan piutang usaha terhadap

Rasio efektivitas penagihan adalahperbandingan rekening tertagih dalam 1 (satu) tahun

Rasio total aktiva terhadap utang adalah perbandingan antara aktiva terhadap utang.



4. Gambar Nyata Pelaksanaan (As Built Drawing)

Pelaksanaan secara detail.

5. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan

sumber daya manusia melalui pelatihan/diklat di dalam maupun di luar perusahaan.

6. Tertib Laporan Internal

harus tepat waktu.

7. Tertib Laporan Eksternal

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
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dipedomani dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

9. Opini Auditor Independent

audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir

a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75  ;

b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75 ;

c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60 ;

d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45 ;

e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.

Selanjutnya pada pasal 3 Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 dijelaskan kriteria-

yang dijadikan acuan di dalam penentuan karier, pemberian kompensasi serta peningkatan

PDAM harus mempunyai rencana kinerja dan anggaran perusahaan (RKAP), yang

menilai kedisiplinan, loyalitas, profesionalisme dan pengembangan prestasi karyawan

Laporan Internal PDAM berupa laporan tahunan, laporan bulanan, laporan harian.

Laporan-laporan yang dibuat tersebut baik laporan keuangan maupun operasional

Laporan Eksternal berupa laporan keuangan tahunan dan laporan untuk perpajakan

harus dibuat sesuai dengan waktu tanpa ada keterlambatan dalam pembuatannya.

PDAM harus memiliki pedoman penilaian kerja karyawan. Pedoman ini digunakan untuk

Setiap pelaksanaan jaringan yang ada PDAM harus membuat Gambar Nyata

Opini Auditor Independent Tahun sebelumnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian atas

Temuan hasil audit Tahun Buku lalu harus selesai ditindaklanjuti pada tahun anggaran

kriteria terhadap penilaian kinerja dan tingkat keberhasilan PDAM sebagai berikut :

berjalan, sebagai sebuah keseriusan dalam perbaikan kinerja perusahaan.



2.4.4

adalah  :

1. Bidang Keuangan

a. Operating Ratio
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sebelumnya apakah mengalami peningkatan atau penurunan.

b. Ratio Hutang Jangka Panjang Terhadap Total Aktiva

keuangan PDAM dapat juga dianalisis dengan melihat laju pertumbuhan hutang

kemungkinan perusahaan tidak biasa membayar kewajiban jangka panjangnya.

Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan

PDAM yang meliputi 3 (tiga) bidang penilaian, yaitu bidang keuangan, bidang manajemen

Selain dari analisa rasio hutang jangka panjang terhadap total aset, kinerja

Rasio hutang jangka panjang terhadap total aktiva mengindikasikan berapa besar

dana yang dipinjam untuk membiayai aset perusahaan. Semakin besar nilai ratio,

berarti semakin tinggi resiko kegagalan yang akan dihadapi, karena besar

Indikator-indikator Kinerja PDAM yang dinilai dalam bidang keuangan, meliputi :

Operating Ratio mengindikasikan seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk

menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai rasio, berarti semakin kecil laba

diperoleh. Perusahaan hendaknya mengupayakan untuk melakukan penghematan

dengan melihat laju pertumbuhan komponen-komponen dalam laporan keuangan

rationya menjadi <1. Saat operating ratio <1, hal ini berarti bahwa pendapatan yang

dan bidang teknis. Kriteria penilaian kinerja untuk katagori PDAM dilakukan dengan

memberikan bobot dan nilai pada ketiga fungsi utama kegiatan operasi tersebut. Uraian

penjelasan untuk ketiga bidang penilaian kinerja PDAM sesuai kriteria BPPSPAM tersebut

biaya operasi atau berupaya untuk meningkatkan pendapatan supaya operating

Pengukuran Kinerja Sesuai Kriteria BPPSPAM

Penilaian kinerja PDAM yang dikembangkan oleh BPPSPAM Direktorat Jenderal

yang berhubungan dengan kegiatan operasi dari tahun ke tahun. Hal ini untuk

membandingkan besarnya rasio keuangan dari tahun berjalan dengan tahun

dihasilkan dari operasi lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan

operasi tersebut. Ini dapat dikatakan bahwa kinerja operasi perusahaan berada

dalam kategori baik.

Selain dilihat dari operating ratio, kinerja keuangan PDAM dapat juga dianalisis

jangka panjang terhadap total aktiva dari tahun ke tahun.



c. Ratio Pendapatan Terhadap Hutang Jangka Panjang

d. Kas Terhadap Pendapatan Per hari
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2. Penilaian Bidang Manajemen

a. Konsumsi Air (m³/per/bln)

b. Struktur Pelanggan

a. Struktur pelanggan Industri dan Usaha dengan bobot 0,075

b. Struktur pelanggan Rumah Tangga dengan bobot 0,065

c. Struktur pelanggan Sosial dengan bobot 0,055

berpenghasilan rendah semakin kecil.

pendapatan yang diperoleh dari besarnya dana pinjaman yang digunakan untuk

menghasilkan pendapatan. Semakin kecil nilai ratio, berarti semakin lambat dalam

pemulihan dana untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

Selain rasio pendapatan terhadap hutang jangka panjang, analisis keuangan PDAM,

dalam manajemen keuangan yang diterapkan.

dapat juga dilakukan dengan melihat laju pertumbuhan rasio pendapatan terhadap

Konsumsi air untuk setiap pelanggan dalam waktu 1 (satu) bulan, mengindikasikan

pelaksanaan pembacaan meter air dijalankan dengan tepat, kuantitas, kualitas dapat

memenuhi keinginan pelanggan, dimana hal ini dapat dicirikan, jika semakin kecil

konsumsi air oleh pelanggan, berarti terjadi kekeliruan pada pembacaan meter, sistem

Rasio pendapatan terhadap hutang jangka panjang mengindikasikan berapa besar

distribusi air ataupun kualitas air.

hutang jangka panjang PDAM.

Rasio kas terhadap pendapatan per hari mengindikasikan lama hari perputaran

uang tunai yang tersedia dan dimiliki dari tingkat pendapatannya. Jika rasionya

terlalu kecil atau terlalu besar, berarti mengindikasikan adanya ketidaktepatan

Indikator-indikator Kinerja PDAM yang dinilai dalam bidang manajemen, meliputi :

Dalam bidang manajemen sub struktur pelanggan, indikator kinerja untuk dibagi

menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu  :

Struktur pelanggan mengindikasikan pengelompokkan golongan pelanggan dijalankan

dengan sistem progresif secara tepat, dimana semakin besar kelompok golongan

pelanggan industri dan usaha, berarti subsidi oleh perusahaan kepada kelompok



c. Ratio Pegawai Per Seribu Pelanggan

3. Penilaian Bidang Teknik

a. Kebocoran Air
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b. Efisiensi Produksi

yang optimal dan kapasitas yang terpasang.

c. Jam Operasi

d. Kapasitas Belum Termanfaatkan

Mengindikasikan perbandingan antara jumlah karyawan/karyawati PDAM dalam

satu tahun dengan jumlah perseribu pelanggan keseluruhan dari ketiga struktur

pelanggan yang ada (pelanggan industri, pelanggan rumah tangga dan pelanggan

sosial). Makin kecil nilai indikator yang diperoleh menunjukkan kondisi PDAM dari

segi karyawan semakin baik.

Indikator-indikator Kinerja PDAM yang dinilai dalam bidang teknik, meliputi :

Salah satu kinerja PDAM adalah Nilai Kebocoran. Secara umum Nilai kebocoran

didefinisikan sebagai selisih jumlah air yang terdistribusikan dengan jumlah air terjual.

Didalam aspek kehilangan air dikenal angka kehilangan air dalam proses pengolahan,

sehingga perlu adanya alat ukur yang dipasang pada tempat-tempat strategis guna

untuk melakukan kontrol terhadap kehilangan air. Demikian juga ada yang menghitung

kehilangan air dengan selisih antara air terproduksi dengan air tercatat. Namun pada

dasarnya adalah bahwa angka kehilangan air, khususnya di jaringan distribusi sampai

dengan konsumen, perlu diupayakan sekecil mungkin.

Kebocoran air, mengindikasikan kinerja sistem distribusi dan usia sistem.

Efisiensi produksi merupakan salah satu indikator yang menjadi penilaian tingkat

kesehatan suatu PDAM, dengan diketahui besarnya tingkat efisiensi produksi,

maka dapat diketahui kemampuan atau fleksibilitas suatu sistem produksi dalam

menanggapi perubahan output. Efisiensi produksi mengindikasikan antara kapasitas

Jam operasi produksi mengindikasikan kemampuan sistem penyediaan air minum

dalam memanfaatkan sistem produksi, dimana semakin tinggi jam operasi, semakin

baik pemanfaatan sistem penyediaan air minum yang ada.

Kapasitas belum termanfaatkan merupakan sisa kapasitas antara besarnya

kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi yang dihasilkan oleh PDAM.



2.5 Sistem Jaringan Air Bersih

tekanan air di tingkat konsumen minimal sebesar 10 meter kolom air atau sebesar 1 atm .
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berupa sistem gravitasi atau sistem pemompaan langsung .

2.6 Kondisi Fisik Jaringan

2.6.1

Pelanggan (Costumen Satisfaction )

lain (Larry, 1999)  :

a.

bersih, sistem pipa transmisi air bersih, sistem distribusi dan sistem pipa service.

mengolah air, sehingga air baku yang diolah dapat memenuhi standard kualitas yang berlaku.

Sistem pipa transmisi air bersih adalah berupa pipa transmisi yang digunakan untuk

mengalirkan air dari instalasi pengolahan air bersih ke rservoir distribusi. Sistem Pipa

pengambilan air baku yang melalui pipa transmisi menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA). Air

air baku, fasilitas intake, transmisi air baku, reservoir air baku, instalasi pengolahan air

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di dalam usahanya untuk memberikan

yang telah diolah ini kemudian melewati pipa transmisi dikirim menuju ke reservoir. Dari

reservoir ini melalui pipa distribusi, kemudian air dikirimkan kepalanggan-pelanggan. Dan

pelayanan air bersih kepada pelanggan melewati beberapa tahapan, yaitu berawal dari

didalamnya valve dan perlengkapan bantu lainnya. Sistem distribusi harus dipasang

berdasarkan perencanaan yang baik, sehingga dapat berfungsi untuk menyediakan air bagi

konsumen dengan debit dan tekanan yang mencukupi. Sistem distribusi air bersih dapat

Indikator Kinerja Jaringan meliputi tingkat efisiensi dan kefektifan dari suatu jaringan

Konsep Indikator Kinerja Jaringan (Performance Indicator ) dan Kepuasan

Didalam sistem jaringan air bersih terdiri dari beberapa komponen, yaitu sumber

transmisi ini terdiri dari sistem pompa transmisi dan segala perlengkapannya termasuk

Instalasi pengolah air bersih merupakan sejumlah unit proses dan unit operasi yang

air bersih yang diberikan kepada aspek khusus dari aktivitas jaringan dan tujuan sistem

(konsumen) (Deb dan Casario , 1997 dalam Larry). Efisiensi meliputi bagaimana suatu

sistem penyediaan air bersih dapat dengan optimal memberikan pelayanan, sedangkan

efektifitas meliputi bagaimana suatu target pelayanan dapat terpenuhi.

Secara umum, indikator kinerja jaringan meliputi beberapa persyaratan, antara

dapat memberikan seluruh aspek yang relevan dari seluruh aspek dalam sistem



b. merupakan gambaran hasil dari manajemen yang baik ;

c.

d. harus merupakan hal yang mudah untuk dipahami oleh konsumen  ;

e.

kinerja jaringan, meliputi  :

Hydraulic Performance
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Water Quality Performance

Reliability Performance

pelanggan, sehingga dapat mencapai suatu tingkat kepuasan pelanggan.

a. Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction )

penilaian terhadap pelayanan penyediaan air bersih.

b. Kualitas (Quality )

kepuasan pelanggan.

c. Tingkat Ketersediaan (Availability)

2.6.2 Kebocoran air

penyediaan air bersih, berdasarkan kebutuhan konsumen pada umumnya ;

Indikator kinerja merupakan gambaran (reflection ) dari harapan konsumen dan

terdiri hanya dari faktor-faktor indikator kinerja jaringan yang dapat dipenuhi oleh

Secara garis besar untuk kebutuhan penelitian ini dapat diambil 3 (tiga) indikator

Dititik beratkan pada tekanan dalam pipa (pressure head), dan variasi tekanan.

Dititik beratkan pada konsentrasi baku mutu air yang didistribusikan ke konsumen dan

waktu pengaliran (kontinuitas) agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

target pelayanan, peralatan dan harga yang mahal harus dihindari ;

dapat menjadi aplikasi untuk semua sistem dengan karakteristik yang berbeda.

Dititik beratkan pada kemampuan sistem jaringan dalam memeuhi kebutuhan konsumen.

Merupakan kualitas pelayanan dari suatu sistem penyediaan air bersih, sehingga dapat

Merupakan ketersediaan sarana dan prasaran sistem penyediaan air bersih, termasuk

didalamnya ketersediaan suplai air yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Indikator Kinerja Jaringan akan menfasilitasi terpenuhinya kebutuhan konsumen
akan air bersih serta akan memberikan masukan yang baik bagi pembangunan/pengembangan

suatu sistem jaringan air bersih dari suatu kota/kawasan (Larry, 1999). Sehingga dengan

indikator kinerja jaringan yang baik, maka akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

Indikator Kinerja meliputi (Larry, 1999)  :
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Penyebab kebocoran air adalah :

a. Pipa distribusi yang ada sudah tua dan aus (tidak sesuai standar).

b. Adanya penyambungan liar oleh masyarakat.

c. Peralatan Pencatat Pemakaian Air tidak akurat.

penanganannya dengan melakukan  :

a. Perbaikan berkala melalui penggantian pipa baru.

b. Penutupan sambungan liar.

c.

kebocoran air, maka rentabilitas yang diperoleh akan semakin rendah.

2.7 Sistem Pengelolaan Jaringan Pipa Air Bersih

a. Kebocoran  ;

b. lebih sering terjadi kerusakan pipa atau komponen lainnya  ;

c. besarnya tinggi energi yang hilang, dan

d. penurunan tingkat layanan penyediaan air bersih untuk konsumen .

Kebocoran air saat ini cukup menghawatirkan, karena hampir seluruh kenaikan

produksi air tidak cukup untuk menutupi jumlah kebocoran air yang terjadi. Hal ini tentu

dijual. Kebocoran air terjadi dimulai dari pipa distribusi sampai kerumah pelanggan.

Untuk mengatasi kebocoran air tersebut, maka PDAM memprioritaskan

Adanya kebocoran berarti terjadi inefisiensi dalam menggunakan sumber daya yang

ada. Menurut Munawir (1986), rentabilitas yang rendah menunjukkan adanya inefisiensi,

baik dalam produksi, pembelian maupun pemasaran. Dengan kata lain, semakin tinggi

sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam Keputusan Mendagri No. 690.900-327

Tahun 1994, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM), salah satu indikator kinerja efisiensi adalah kebocoran air. Batas maksimum

kebocoran air yang ditetapkan adalah 20%. Kebocoran air PDAM Kabupaten Brebes

saat ini sudah lebih dari 30 % yang berarti hampir setengah air yang diproduksi tidak dapat

Operasi pelanggan untuk mencocokkan meter air dengan pemakaian sebenarnya.

Sistem Jaringan Pipa merupakan komponen utama dari sistem distribusi air bersih/

air minum suatu perkotaan, sistem jaringan pipa air minum yang ada di kota-kota besar

kebanyakan dibangun sejak jaman Belanda. Hal demikian menimbulkan kemungkinan

terjadinya permasalahan-permasalahan, seperti :



konsumen dan pengoperasiaannya .
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2.8 Indikator Pelayanan

2.8.1 Tingkat Pelayanan

2.8.1.1 Kuantitas Air Bersih

air bersih yang sesuai dengan tingkat pemakaian yang mereka pergunakan.

sehingga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual

oleh perusahaan tersebut. Dalam kaitannya dengan penyediaan air bersih PDAM, maka

tingkat pelayanan adalah bagaimana usaha yang diberikan oleh PDAM terhadap konsumen,

Tingkat pelayanan sering dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan kinerja

perusahaan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap konsumen,

Permasalahan-permasalahan diatas lebih diperparah lagi dengan meningkatnya

sehingga konsumen terpuaskan dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh PDAM.

dengan terpenuhinya tekanan air dan debit air yang normal sepanjang hari. Fluktuasi tekanan

dan debit air sering menjadi persoalan pelanggan dalam harapannya mendapatkan jatah

Tekanan air yang tidak normal akan menyebabkan keluarnya air melalui kran-kran

pelanggan jadi terhambat, pengaliran air menjadi kecil bahkan mungkin tidak mengalir. Syarat

Kuantitas air dari segi pelayanannya adalah terpenuhinya kebutuhan air secara

normal sampai di tingkat pelanggan/konsumen.Kuantitas air dalam pelayanannyadihubungkan

terpenuhinya tekanan adalah terpenuhinya tekanan minimal di titik simpul paling jauh dari

Ada 2 (dua) dimensi dalam pengukuran tingkat pelayanan ini, yakni PDAM sebagai

perusahaan pengelola jasa layanan air bersih, memberikan pelayanan maksimal terhadap

terhadap produk yang mereka jual berupa air bersih/air minum dan konsumen/pelanggan

PDAM sebagai pengguna jasa layanan air bersih memperoleh pelayanan maksimal dalam

memanfaatkan air bersih/air minum tersebut.

sambungan-sambungan baru untuk daerah-daerah permukiman dengan tanpa memperhatikan

kemampuan ketersediaan air dan kemampuan sistem jaringan air minum tersebut.

Perubahan-perubahan diatas menuntut bahwa sistem jaringan air minum yang ada

perlu dievaluasi lagi terutama dari aspek-aspek Hidrolika, tingkat layanan terhadap

sumber sebesar 10 meter kolom air (mka). Kecepatan aliran akan sangat mempengaruhi

terhadap terpenuhinya tekanan yang optimal, maka harus terpenuhi kecepatan pengaliran

minimal di pipa distribusi sebesar 0,5 - 1 m/detik.
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Sumber : Dirjen Cipta Karya DPU, 2003

perlu strategi dalam peningkatan kuantitas air.

2.8.1.2 Kualitas Air Bersih

1. Syarat-syarat Fisika

PDAM menetapkan standar pemakaian debit air minimal pada tiap bulannya adalah sebesar

15 m³, sehingga kondisi ini harus tercapai oleh PDAM Kabupaten Brebes dalam rangka

memberikan pelayanan kuantitas air yang memadai bagi keperluan air bersih pelanggan.

atau daerah. Kebutuhan air sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Cipta Karya

Departemen Pekerjaan Umum, kebutuhan domestik dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :
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Jumlah Penduduk Kebutuhan

Pengaruh dari tidak normalnya tekanan air akan menyebabkan debit air yang keluar

menjadi tidak stabil, debit air yang keluar akan menjadi kecil, bahkan tidak keluar sama sekali

Tabel  2.1
Kebutuhan air bersih untuk Domestik

Berdasarkan Kategori Kota

(jiwa) (liter/orang/hari)
No. Kategori Kota

  20.000 -    100.000 90

1 Metropolitan > 1.000.000 210
500.000 - 1.000.0002

yang kecil atau tidak normal merupakan salah satu indikasi belum optimalnya PDAM

Kabupaten Brebes dalam pendistribusian air bersih ke tingkat masyarakat. Penilaian dari

3 Kota Sedang 100.000 -    500.000 150
4

< 20.000 60
Kota Kecil

segi kuantitas air saat ini menjadi salah satu kelemahan dari tingkat pelayanan. Berdasar

tanggal 29 Juli 2002, tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.

Kebutuhan air untuk rumah tangga (domestik) perkapita tidak sama untuk setiap kota

Kota Besar

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara PDAM Kabupaten

Brebes dapat mengoptimalkan keterbatasan air baku tersebut dalam pemenuhan kuantitas

air bersih di tingkat pelanggan/konsumen. Keluhan-keluhan masyarakat seputar debit air

5

meliputi kualitas air secara fisika, kimia, biologi dan radiologi. Syarat-syarat tersebut dapat

penilaian yang dilakukan oleh WEPA bahwa dari segi pelayanan kuantitas air bersih PDAM

Kabupaten brebes baru mencapai nilai 40 % (PDAM Kabupaten Brebes, 2007), sehingga

Kualitas air bersih menggambarkan mutu dan kualitas dari air baku air bersih yang

dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002,

Ibu Kota Kecamatan (IKK)



Secara fisik air minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut  :

Tidak berbau
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Rasa, tidak berasa

yang diperbolehkan adalah 25º C ± 30º C

Warna, skala TCU 15 untuk air minum dan 50 untuk air bersih

2. Syarat-syarat Kimia

batas. Beberapa persyaratan kimia tersebut antara lain  :

air dan menyebabkan racun

cardiac disease, toxaemia.

Zat organik (sebagai Kmn4)

Berasal dari :

Alam :

Sintesa : persenyawaan yang dihasilkan dalam proses pabrik ;

Fermentasi : alcohol, acetone, glyeril, antibiotik mikroorganisme

dan kekeruhan.

CO₂  agresif

Bentuk CO₂  dalam air  :

CO₂ bebas yaitu banyaknya CO₂  yang larut dalam air

CO₂ keseimbangan yaitu CO₂  yang seimbang dengan HCO₃

CO₂ agresif, yaitu yang merusak pipa air.

Kesadahan

Jumlah zat padat terlarut (1.000 mg/ltr) air minum kekeruhan skala NTU (5) dan

1.500 mg/ltr air bersih untuk air minum dan 25 untuk air bersih.

Suhu, suhu udara atau kurang lebih 25º C, dan bila terjadi perubahan, maka batas

Air minum tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang melampaui

Derajat keasaman (pH) pH < 6,5 dan pH > 9,2 menyebabkan korosi pada pipa

Zat padat, Total solid yang lebih tinggi dari standar biasanya menyebabkan rasa

tidak enak pada lidah. Rasa mual biasanya oleh natrium sulfat/magnesium sulfat,

minyak tumbuhan, lemak hewan, alcohol, sellulose, gula, pati ;

Adanya zat organik menyebabkan perubahan dalam air seperti, warna, bau, rasa

Kesadahan adalah sifat air yang disebabkan adanya ion-ion (kation) logam valensi

dua. Kesadahan biasanya karena air kontak dengan tanah dan pembentukan batuan,

sehingga air yang berasal dari lapisan tanah atas (topsoil) tebal dan membentuk



menyebabkan sabun pembersih menjadi tidak efektif.
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Calcium (Ca)

Magnesium (Mg)

jumlah besar menyebabkan rasa mual dan kesadahan air.

Besi dan Mangaan

membentuk endapan pada pipa air dan bahan cucian. Standar 0,1 - 1,0 mg/ltr.

Tembaga (Cu)

3. Syarat-syarat Bakteriologi atau mikrobiologis

tidaknya bakteri E. Coli yang merupakan bakteri indikator pencemar air.

batu kapur, biasanya kesadahan tinggi. Akibat terhadap kesehatan tidak ada, hanya

Calcium dalam air minum dalam batas-batas tertentu diperlukan untuk pertumbuhan

tulang dan gigi. Kekurangan Ca pada air mungkin menyebabkan penyakit tulang

rapuh. Sedangkan konsentrasi tinggi menyebabkan korositas pada air pipa, kerak

air dan daya kerja sabun pembersih tidak efektif. Standar Ca 75 - 200 mg/ltr.

Magnesium (Mg) dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk pertumbuhan tulang dalam

Zat-zat yang selalu ada dalam air adalah besi dan mangaan. Besi merupakan logam

yang menghambat proses desinfeksi. Konsentrasi > 2 mg/ltr menyebabkan noda

pada peralatan dan bahan yang berwarna putih, bau dan warna pada air minum.

Konsentrasi > 1 mg/ltr menyebabkan warna kemerahan, memberi rasa pada air dan

Standar 0,05 - 1,5 mg/ltr. Cu berguna untuk membentuk sel darah merah.

Konsentrasi tinggi menyebabkan rasa tidak enak pada lidah dan kerusakan pada hati.

Air minum tidak boleh mengandung kuman-kuman paogen dan parasitik seperti kuman-

kuman typus, kolera, dysentri dan gastroenteritis. Karena apabila bakteri patogen

dijumpai pada air minum, maka akan mengganggu kesehatan atau timbul penyakit. Untuk

mengetahui adanya bakteri patogen dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap ada

Kualitas air baku dari mata air Kaligiri merupakan factor yang menjadi kekuatan

tingkat pelayanan air bersih di PDAM Kabupaten Brebes. Pemeriksaan yang dilakukan

terhadap kualitas air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat, menunjukkan bahwa dari

parameter yang diukur dari persyaratan fisika, kimia dan biologis telah memenuhi persyaratan

baku mutu air bersih yang ditetapkan. Indikasi ini bisa diketahui dari pengaduan yang

yang dilakukan oleh konsumen, tidak menunjukkan adanya keluhan dari segi kualitas air

bersih yang mereka konsumsi. Sehingga kesimpulannya untuk persyaratan kualitas bahwa air
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disyaratkan.

2.8.1.3 Standar Tekanan Air

diperhatikan adalah mengenai tekanan sisanya.

air PDAM secara umum (Cahyana, 2004 ).

keluar kran, angka idealnya adalah antara 5 meter sampai dengan 10 meter.

lebih sulit jika pasokan air PDAM yang ada tidak rutin setiap saat.

Standar Kontinuitas Aliran

guna/pakai.

belum ada yang dapat dipastikan.
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Dalam pendistribusian air untuk dapat menjangkau seluruh area pelayanan

yang ada dan guna memaksimalkan tingkat pelayanan, maka hal yang wajib

Tekanan air PDAM ideal adalah 1 atmosfer (1 atmosfer = 10 meter). Akan tetapi

tekanan pengaliran lima meter atau setengah atmosfer sudah cukup optimal untuk pelayanan

Mengalir seharian tidak boleh digilir antara satu tempat dengan tempat lainnya atau Cuma

mengalir tengah malam hingga dini hari saja, sehingga memaksa orang untuk siap ronda air

setiap malamnya, logikanya, kapan diperlukan saat itu juga segera dapat diperoleh dan siap

Akan tetapi kondisi diatas saat ini hampir disemua daerah ditanah air tidak dapat

dipenuhi. Untuk itulah standar minimal pengaliran untuk kontinuitas yang harus tersedia

Secara ideal air harus tersedia selama 24 jam sehari, terus menerus tanpa henti.

Artinya diharapkan dapat tetap mengalir hingga atap rumah berlantai satu. Angka

tekanan sisa ini idealnya merata disetiap konsumen. Tidak ada yang terlalu tinggi, sebab akan

dapat memecahkan pipa serta merusak alat-alat plumbing (Closet, urinoir, lavatory, shower

faucet, dll .). Dan juga jangan pula terlampau rendah, sehingga air tidak dapat mengalir

Tidak menutup kemungkinan mesti tidak ideal, tetapi dengan cara pendekatan dari

aktifitas konsumen terhadap prioritas pemakaian air dapat diketahui, bahwa pelanggan

Hal ini tidak mudah untuk dapat mengatur dan menetapkan sistem distribusi agar

tekanan sisanya seimbang di setiap kran pelanggan dalam area pelayanan, bahkan untuk

sekedar menjaga tetap stabil plus minusnya 5 meter. Hal ini akan semakin parah pada

daerah luas dengan topografi atau ketinggian tanah yang berbukit-bukit, dan akan menjadi

baku untuk air bersih PDAM Kabupaten Brebes telah memenuhi baku mutu air bersih yang

2.8.1.4



1.

pipa tersebut.

2.

yaitu dengan pemberian teguran, pemberian denda, sampai pada pemutusan sambungan.

3.
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guna mencukupi kebutuhan air bersih selama masa pemeliharaan dilakukan.

2.8.2 Kualitas Pelayanan

dalam satu daerah pelayanan PDAM yang ada, dalam arti lain tetap terjadi adanya

penggiliran pendistribusian air olahn yang ada (Cahyana, 2004 ).

kelalaian manusia dan usia pipa yang sudah tua perlu diantisipasi oleh PDAM. Upaya itu

dilakukan dengan memberikan papan peringatan di atas jalur pipa PDAM, supaya pihak

lain seperti PT. "Telkom", DPU, atau masyarakat umum berhati-hati kalau melkukan

Sebagai catatan dalam versi PDAM pengaliran air dikatakan sudah cukup baik

apabila standar minimal 8 jam sehari terpenuhi. Hal inipun tidak dalam waktu yang bersamaan

sangat membutuhkan air paling tidak dengan harapan air mengalir minimal selama 12 jam

sehari, yaitu pada jam-jam aktifitas kehidupan, yaitu antara pukul 06.00 s/d 18.00 WIB.

penggalian di daerah tersebut. Terhadap pipa-pipa yang keropos atau usianya sudah tua

(rentan bocor) supaya dilakukan penggantian secara periodik sesuai dengan daya tahan

Secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap konsumen guna menghindari

penggunaan mesin pompa air yang merugikan konsumen lain. Penertiban secara periodic

terhadap konsumen yang menggunakan pompa penghisap penting dilakukan guna

Menurut Ade Hermawan (2010), solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi

masalah terganggunya kontinuitas air adalah sebagai berikut  :

Melakukan perbaikan terhadap pipa-pipa yang bocor serta menggnti pipa-pipa yang

sudah tua yang rentan terhadap kebocoran. Adanya pipa-pipa air yang bocor akibat

diusahakan agar jangan sampai mengganggu kontinuitas distribusi air bersih pada

pelanggan. Untuk itu sosialisasi secara jelas kepada seluruh pelanggan, terutama

menyangkut waktu pelaksanaannya melalui berbagai macam media yang ada di daerah.

Dengan demikian pihak pelanggan dapat mengetahui dan melakukan tindakan antisipasi

menjamin kontinuitas distribusi air kepada seluruh pelanggan secara merata. Terhadap

konsumen yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, PDAM harus menindak tegas

Pada saat akan dilakukan kegiatan maintenance, PDAM harus memberitahukan kepada

seluruh konsumen, sehingga mereka dapat melakukan penyimpanan air untuk memenuhi

kebutuhan air sehari-hari selama kegiatan pemeliharaan itu dilakukan. Oleh karena itu



(Sutopo, 2003).

dengan Pelayanan Prima.

perusahaan jasa layanan (Moenir,2008).

1. Aktivitas Manajemen Pelayanan
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Pelayanan public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003, tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Penyelenggara pelayanan public adalah unit kerja pada

instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan

public (masyarakat)

Hakekat pelayanan public adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat

yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah "Excellent Service", yang berarti pelayanan

yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Disebut terbaik karena sesuai dengan standar

pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Pelayanan

disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, manakala mampu memuaskan

pihak yang dilayani. Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan

Dalam prakteknya memberikan pelayanan air bersih kepada warga Kabupaten Brebes

PDAM Kabupaten Brebes menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada Good Corporate,

yaitu menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan atau yang kita kenal

Kualitas pelayanan dapat diukur dari kualitas kerja yang ditunjukan oleh kemampuan

perusahaan terhadap jasa pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Kualitas pelayanan

prima harus didukung oleh aktivitas pelayan. Layanan yang diperlukan oleh konsumen pada

dasarnya ada 2 (dua) jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai konsumen dan

layanan adminsitrasi yang diberikan oleh orang lain selaku anggota orgnaisasi atau

Aktivitas manajemen dimaksudkan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manajemen

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Uraian dari segi aktivitas ini

diambil karena disinilah letak dinamikanya manajemen, terutama jika dihubungkan

dengan kegiatan pelayanan yang menjadi pokok bahasan. Layanan haruslah aktif dan

dinamis, karena layanan pada dasarnya manusialah yang menjadi sasaran, baik secara

perorangan, maupun berkelompok dalam bentuk badan/organisasi. Dengan menyadari



dalam proses manajemen (Moenir, 2008).

dalam hal pelayanan penyediaan air bersih, yaitu  :

- Organisasi, meliputi struktur organisasi perusahaan dan karyawan ;

- Keuangan, meliputi keuntungan dan liquiditas  ;

-

-

2. Aktifitas Teknis Pelayanan

Hal-hal yang berhubungan dengan aspek teknis pelayanan langganan adalah :

-

yang terlayani ;

- Kualitas air distribusi  ;

- Kontinuitas air dan produktifitas pemanfaatan instalasi produksi ;
36

- Penanganan tingkat kehilangan air ;

- Peneraan meteran  ;

- Penambahan pelanggan  ;

- Penanganan pengaduan.

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari  :

-

Cakupan pelayanan wilayah kota, yaitu dari jumlah penduduk dan jumlah wilayah

aktivitas yang harus ditangani oleh manajemen, maka dapat diharapkan ada dinamika

Aktifitas manajemen yang mendukung pelayanan terutama dikaitkan dengan pelayanan

PDAM secara administrasi, yakni pengelolaan perusahaan terhadap beberapa aspek

yang mendukung kinerja perusahaan terhadap peningkatan kualitas pelayanan public

Aktifitas pelayanan secara teknis bersifat fisik, artinya aktifitas yang dilakukan oleh

perusahaan secara langsung terhadap kebutuhan jasa pelayanan dilapangan. Secara teknis,

pelayanan yang paling diinginkan oleh masyarakat dari penggunaan pelayanan air bersih

adalah tersedianya air terutama saat dibutuhkan, sehingga kontinuitas air menjadi hal yang

Efisiensi, meliputi efisiensi perusahaan, efisiensi produksi air dan efisiensi distribusi air;

Pengembangan perusahaan, meliputi perencanaan dan pengembangan kelembagaan.

utama dalam penentuan kepuasan bagi masyarakat pengguna jasa layanan. Disamping

kualitas air yang memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan dan tidak

menimbulkan dampak bagi kesehatan maupun lingkungan merupakan juga harapan bagi

setiap pengguna jasa pelayanan air bersih. Bila hal tersebut dapat dipenuhi oleh

penyenggara pelayanan penyediaan air bersih, maka hal lain yang menyangkut harga air

dan nilai ekonomis tidak menjadi hal yang utama (Fenti, 2005).

Penanganan pengaduan non teknik berupa : data langganan, tarif air, dana meteran



air, pemakaian air dan lain-lain  ;

-

meter air mati, segel meter air putus atau meter air tidak ada  ;

-

Meter air, sedot pompa  ;

- Penanganan pengaduan di luar jam kerja ;

- Akurasi pembacaan meteran.

bagian dari variable keputusan dalam penelitian ini, yaitu  :

-

meter air rusak, atau meter air tidak ada  ;

- Penanganan pengaduan di luar jam kerja  ; 

- Akurasi pembacaan meteran.

2.9 Standar Pelayanan Mininal PDAM
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kuantitatif maupun kualitatif, dimana bertemu antara kemampuan pemberi layanan dan

statis tetapi dinamis. Ia senantiasa berubah dan sangat tergantung pada perkembangan

Penanganan pengaduan teknik berupa : pipa bocor, air mati, air kecil, air keruh,

Penanganan pengaduan terhadap pelanggaran berupa : status tutup air mengalir,

Dalam penelitian ini, aspek yang secara langsung berpengaruh terhadap kondisi dan

lain standarisasi pelayanan merupakan sekumpulan angka-angka atau level kemampuan baik

ekspektasi pengguna layanan, (Cerdas Kaban, 2007). SPM adalah ketentuan mengenai

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh

fisik pelayanan pengaduan secara teknis. Beberapa aspek yang dipilih berkaitan secara

langsung dengan tingkat pelayanan penanganan beberapa pengaduan yang terjadi di tingkat

pelanggan. Kondisi ini dipilih disebabkan adanya kecenderungan yang sangat kuat dapat

menyebabkan terganggunya beberapa fungsi pelayanan penting dari kunatitas, kualitas dan

setiap warga negara secara minimal. SPM tersebut diterapkan pada urusan wajib daerah

terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Secara konseptual, standar pelayanan pada dasarnya merupakan konsensus antara

pemberi layanan dan pengguna layanan. Oleh karena itu standar pelayanan sifatnya tidak

kemampuan pemberi layanan dan ekspektasi (harapan) pengguna layanan. Dengan kata

kontinuitas pelayanan penyediaan air bersih di tingkat pelanggan. Aspek-aspek ini merupakan

Penanganan pengaduan teknik berupa : pipa bocor, air mati, air kecil, meter air mati,

persepsi pelanggan dalam menyikapi kualitas pelayanan air bersih adalah berdasar kondisi



standar pelayanan minimal PDAM, yaitu  :

a. Kuantitas Air, yaitu mengenai

1)

terpasang pada setiap pelanggan.

2) Durasi aliran adalah jumlah jam air mengalir pada periode tententu.

selama 24 jam.

b.

telah diuraikan pada sub bab diatas (2.8.1.2).

c. Pelayanan Sambungan Baru, yaitu berupa  :

1)

berminat untuk menjadi pelanggan.

2)

6 meter dari pipa distribusi ke titik pemasangan meter air.

3)

maksimal lebih dari 6 meter.

d. Pelayanan Buka Kembali
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karena tidak terpenuhinya kewajiban pelanggan kepada PDAM.

e. Pelayanan Pengaduan

masyarakat yang memerlukannya sesuai dengan kewenangannya.

1) Bentuk Pengaduan baik lisan maupun tertulis.

2) Jenis Pengaduan, yaitu  : 

a. Non Teknik, berupa : data langganan, tarif air, dana meter, pemakaian air dll.

b.

Sambungan standar adalah pemasangan sambungan rumah dengan jarak maksimal

Sambungan Non Standar adalah pemasangan sambungan rumah dengan jarak

Pelayanan Buka Kembali adalah pelayanan kepada pelanggan yang dikarenakan sesuatu

hal ditutup oleh PDAM, baik atas permintaan pelanggan maupun yang disebabkan

Perusahaan daerah Air Minum menyediakan pelayanan pengaduan bagi pelanggan atau

Persyaratan teknisnya adalah tekanan air di pelanggan minimal 10 mka dan durasi

aliran yang diterima pelanggan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing

Kualitas Air, Kualitas air harus mengacu dan sesuai dengan persyaratan baku mutu air

tanggal 29 Juli 2002, tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih, seperti

bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002,

Pelayanan Sambungan Baru adalah pelayanan terhadap calon pelanggan yang

Tekanan air di pelanggan, kekuatan daya alir air yang diukur pada meter air yang

Standar pelayanan minimal PDAM ditetapkan dalam rangka kelancaran

penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun

Teknik, berupa : pipa bocor, air mati, air kecil, air keruh, meter air mati, segel



meter putus/tidak ada.

c.

f. Balik Nama dan Alamat

pelanggan. Hal ini bisa dilakukan oleh setiap pelanggan.

g. Penyesuaian Tarif

dikarenakan adanya perubahan golongan pelanggan.

h. Permintaan Tutup sementara

sumber mata air lainnya.

i. Test Meter

ada pengajuan kepihak perusahaan.

2.10 Pengukuran Kepuasan Pelanggan
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Permohonan dari pelanggan atau dari perusahaan untuk menyesuaikan tarif

Permintaan Tutup sementara adalah permohonan dari pelanggan untuk menutup

Balik nama dan alamat adalah penggantian nama atau alamat penanggung jawab

sambungan air minumnya, karena suatu hal. Misalnya sudah mempunyai sumur atau

Test meter adalah pengetesan meter air yang diragukan akurasinya oleh pelanggan.

Misalnya hasil meteran di rumah tidak sama dengan yang ada direkening, maka harus

pengalaman dengan konsumen lain. Ini akan menjadi referensi bagi PDAM. Oleh karena itu,

baik pelanggan maupun produsen akan sama-sama diuntungkan apabila kepuasan terjadi.

Kepuasan Pelanggan adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan

dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan, apabila

prakiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli

atau men konsumsi suatu produk (barang dan jasa).

Pelanggan/Konsumen yang puas adalah konsumen yang akan berbagi kepuasan

dengan produsen atau penyedia jasa, bahkan pelanggan yang puas akan berbagi rasa dan

hasil yang dirasakan dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa, kurang puas bahkan

tidak puas, namun sebaliknya bila sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas dan bila

kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas.

Menurut Kotler dan Gary Amstrong (2002:10), kepuasan pelanggan/konsumen

adalah tingkat dimana anggapan kinerja (perceived performance) produk akan sesuai

dengan harapan seorang pembeli. Harapan pelanggan/konsumen umumnya merupakan

Pelanggaran, berupa : status tutup air mengalir, meter air, sedot pompa dll.



tarif (price ), kelengkapan fasilitas (fasility ) dan pemberian pelayanan (service ).
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Putu Riyasa, 2007).

Harapan Konsumen Terhadap 
Produk

apakah perubahan yang dilakukan mengarah ke perbaikan. Salah satu cara untuk mengukur

pelayanan yang memadai dan penetapan tarif produk merupakan hal yang harus dikelola

baik oleh perusahaan. Tjiptono (1998:59). Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan

Tujuan Kegiatan

PRODUK

Kebutuhan & Keinginan

sikap pelanggan ialah dengan menggunakan kuesioner. Perusahaan harus mendesain

kuesioner kepuasan pelanggan yang secara akurat dapat memperkirakan persepsi pelanggan

tentang mutu barang atau jasa. Penggunaan kuesioner kepuasan pelanggan harus benar-benar

dapat mengukur dengan tepat persepsi dan sikap pelanggan (Ni Nyoman Yuliarmi dan

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan merasa puas antara lain penetapan

Untuk memenuhi kepuasan pelanggan/konsumen pada industri jasa, maka kualitas

Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu produk. Suatu

Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dapat digunakan metode sistem keluhan

hubungannya dengan mutu produk (barang atau jasa). Disamping itu, pengukuran aspek

mutu bermanfaat bagi pimpinan bisnis, yaitu (i) untuk mengetahui dengan baik bagaimana

jalannya proses bisnis ; (ii) mengetahui dimana harus melakukan perubahan dalam upaya

produk dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebut dapat memenuhi

kebutuhannya. Aspek mutu suatu produk dapat diukur. Pengukuran tingkat kepuasan erat

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan

pelanggan/konsumen. Kualitas dimulai dari kebutuhan pelanggan/konsumen dan berakhir

pada konsumen, sehingga dapat diartikan bahwa kualitas yang baik terlihat dari persepsi

konsumen terhadap produk Persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan merupakan

penilaian total akan keunggulan suatu produk yang berupa barang atau jasa.

melakukan perbaikan secara terus menerus untuk memuaskan pelanggan ; (iii) menentukan

dan saran serta survey kepuasan pelanggan (Dadang Mulyana, 2001 dalam Dhamang Budi

Cahyono, 2005). Konseptual kepuasan pelanggan dapat digambarkan sebagai berikut :



pelayanan air bersih PDAM Kabupaten Brebes.
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penghasilan dan beban keluarga.

2.11 Tolok Ukur dan Indek Kepuasan Pelanggan Air Bersih

pelayanan air bersih. Bila hal tersebut dapat dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan

pelanggan terhadap layanan air bersih umumnya dipengaruhi oleh keterjangkauan layanan

air bersih harapan-harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, tingkat penghasilan

kualitas air yang memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan dampak

penyediaan air bersih, maka hal lain yang menyangkut harga air dan nilai ekonomi tidak

utama dalam penentuan kepuasan bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan. Disamping

bagi kesehatan maupun lingkungan merupakan juga harapan bagi setiap pengguna jasa

pencatatan meter, dan f) sikap petugas dalam melayani pelanggan. Persepsi masyarakat /

Kepuasan pelanggan dalam hal ini dapat menunjukan tingkat kinerja baik yang telah

dicapai oleh perusahaan dan terwujud nyata implementasinya dalam pelayanan maksimal

yang dirasakan baik oleh pelanggan. Penilaian kepuasan pelanggan dalam mensikapi kinerja

PDAM dalam penelitian ini dipersepsikan terhadap : a) tekanan air, b) kontinuitas air,

c) kualitas air, d) kecukupan pemakaian air, d) penanganan pengaduan, e) ketelitian

Kaitannya dengan penelitian ini kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan

metode kuesioner, dengan cara membuat beberapa pertanyaan secara langsung berdasarkan

persepsi atau tanggapan pelanggan mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap

Nilai Produk        
Bagi Konsumen

Hal yang paling diinginkan oleh masyarakat dari penggunaan pelayanan air bersih

adalah tersedianya air terutama saat dibutuhkan, sehingga kontinuitas air menjadi hal yang

menjadi hal yang utama.
Untuk mengukur kepuasan pelanggan dilakukan dengan metode kuesioner dimana

pelanggan diberikan beberapa pertanyaan dan untuk setiap jawaban dari pertanyaan akan

Konsep Kepuasan Konsumen (Dadang Mulyana, 2001)

Gambar 2.1

Tingkat Kepuasan 
Konsumen



2.12 Penelitian Terkait

1.
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2.

3.

4.

Sangat memuaskan
Memuaskan

dan sambungan baru, sedangkan aspek yang berlebihan adalah pembacaan meter dan

e 5

b

dari pelayanan PDAM adalah penanganan kontinuitas air, kualitas air, dan pelayanan

menggunakan kuesioner, menyimpulkan bahwa yang perlu mendapat prioritas utama

PDAM selalu mengalami kerugian. Untuk mengatasinya digunakan analisa SWOT dan

Ratnawati, H (2002) menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala internal PDAM

Kediri yang antara lain adalah kebocoran air yang tinggi, cakupan pelayanan yang

rendah, mutu pelayanan kurang baik, dan masih tingginya biaya operasional, sehingga

perbaikan. Aspek yang perlu dipertahankan adalah kualitas air, sistem pembayaran,

Cukup Memuaskan

finansial dan analisa ekonomi. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan PDAM dengan

tertentu untuk mengetahui nilai investasi wajar atau tidak dengan menggunakan analisa

paling tidak meuaskan adalah kualitas air.

menyatakan bahwa aspek pelayanan yang paling memuaskan adalah meter air dan

Kurang memuaskan

kaitannya dengan tingkat kepuasan pelanggan dan minat masyarakat untuk berlangganan

2

Suandhi (2005) melakukan kajian pelayanan PDAM Tirta Siak Pekan Baru dalam

c 3

a 1

diberi nilai, seperti disajikan Tabel 2.2 berikut :

faktor keandalan tidak berpengaruh nyata dan positif terhadap kepuasan pelanggan.

Tabel 2.2
Skala Penilaian Kepuasan Pelanggan

Jawaban Kode

Kota Denpasar. Secara Parsial faktor ketanggapan, faktor keyakinan, faktor empati, dan

Keterangan

d 4

Yuliani, N.Y. (2007) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan

pelanggan terhadap pelayanan PDAM Kota Denpasar mengatakan bahwa secara

bersama-sama atau simultan faktor keandalan, faktor ketanggapan, faktor keyakinan,

faktor empati, dan faktor berwujud berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PDAM

interaksi PDAM dengan pelanggan.

faktor bewujud berpengaruh nyata dan positif terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan

Budiman, B (2005) menghitung nilai realisasi pendapatan penjualan air dengan target

Tidak memuaskan
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ma, aspek yang perlu

ling tidak memuaskan
adalah kualitas air

Nilai kinerja, aspek ke-
puasan pelanggan yg
menjadi prioritas uta-

Pengaruh faktor kean-

analisa balanced scorecard untuk melihat beberapa alternatif strategi pengelolaan

PDAM yang berkelanjutan.

Penelitian kualitatif dengan

berwujud terhadap ke-
kepuasan pelanggan.

Aspek pelayanan yg
paling memuskan ada-

kepuasan pelanggan terhadap
pelayanan PDAM

Penelitian Kualitaif dengan kue-
sioner, mengkaji tingkat ke-

dalan, ketanggapan,

  Suandhi, (2005) PDAM
  Tirta Siak Pekanbaru   

Hasil Yang Berbeda

Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisa Kinerja PDAM dengan

variabel-variabel, Kinerja Perusahaan, Kepuasan pelanggan, dan Pelayanan kepada

Konsumen.

Secara Matriks dapat dirinci hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti

yang disebutkan diatas seperti pada Tabel 2.3.

Yuliarmi, N, Y dan
dan Riyasa, P (2007)
PDAM Kota Denpasar

kuesioner, mengkaji faktor-
faktor yang mempengaruhi

Tabel 2.3

keyakinan, empati dan

Rincian Penelitian
Nama, Tahun dan Tempat 

penelitian Metode Yang Digunakan

Penelitian Kuantitatif dengan

dipertahankan dan as-
pek yang berlebihan

  Budiman, B (2004)

lah meter air dan pa-puasan pelanggan dan minat
masyarakat untuk berlanggan-
an

  Riau

  PDAM Kabupaten 
  Muna

kuesioner, mengkaji kinerja
PDAM, tingkat kepuasan pelang-
gan dan menghitung biaya inves-

analisa ekonomi
tasi dengan analisa finansial dan

patan penjualan air

  Ratnawati, H (2002) Analisa SWOT & balanced Posisi PDAM dalam

Sasaran jangka pan-
jang yang diterjemah-

  Gunawan, I (2007)
  PDAM Kota Padang

Strategic aligment dengan
balanced scorecard untuk

kan kedalam indikator
indikator pengukuran

perbaikan kinerja PDAM

kinerja jangka panj.
dan jangka pendek yg
yang bersifat tahunan

serta realisasi penda-

Nama, Tahun dan Tempat 
penelitian Metode Yang Digunakan Hasil Yang Berbeda
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2.13 Kerangka Berfikir

KEPMENDAGRI No. 47 
TAHUN 1999

KINERJA PDAMKEPUASAN PELANGGAN

KUALITAS AIR

laan perusahaan

dan strategi pengelo-
laan perusahaan

Posisi PDAM dalam
lingkungan bisnisnya
dan strategi pengelo-

KECUKUPAN

  Peneliti saat ini (2013)
  PDAM Kab. Brebes

Penelitian dengan kepuasan
pelanggan PDAM

Menentukan strategi pela-
yanan & kinerja PDAM

  Nono Carsono (2011)
  PDAM Kota Cirebon

Analisis Kinerja Pelayanan Air
Bersih

dala kinerja PDAM
  PDAM Kota Kediri scorecard untuk perbaikan ken- lingkungan bisnisnya

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, maka dapat disusun model

teori hubungan antara Kondisi fisik jaringan air bersih, Pelayanan. Pelayanan Konsumen dan

Kinerja Karyawan terhadap peningkatan Kinerja PDAM dapat digambarkan sebagai berikut :

PEMAKAIAN AIR

KONTINUITAS AIR

TEKANAN AIR



SIKAP PETUGAS

AKURASI PEMBACAAN 
METER AIR

Gambar  2.1
Kerangka Berfikir

BPPSPAM DPU CIPTA KARYA 
TAHUN 2005

PENANGANAN 
PENGADUAN




































































