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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air adalah sumber untuk kehidupannya bagi makhluk hidup yang sangat 

dibutuhkan. Maka dari itu, ketersediaan air di muka bumi sangat berpengaruh 

pada keberlangsungan makhluk hidup. Air merupakan juga termasuk komponen 

utama dalam segala kegiatan manusia, baik untuk dikonsumsi sebagai air minum, 

kebutuhan dalam rumah tangga serta pula aktivitas pendukung lainnya dalam 

kehidupan. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa air sangat diperlukan secara 

mutlak karena untuk kepentingan manusia dan kepentingan komersil lainnya. 

Pemerintah telah menjamin untuk memenuhi kebutuhan akan air warga 

negaranya seperti yang tertuang pada  dalam Pasal 5 BAB I Undang-undang 

Republik Indonesia No. 7 tahun 2004, yang berbunyi :”Negara selalu menjamin 

hak dari tiap-tiap orang guna untuk mendapatkan sumber air bersih sebagai 

kebutuhan pokoknya yang mendasar seperti untuk keseharian guna terciptanya 

kehidupan yang sehat, bersih, dan juga produktif”. Perusahaan Daerah Air Minum 

atau dikenal dengan PDAM menurut UU No. 5 tahun 1962 merupakan suatu 

kesatuan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diberikan berupa jasa 

pelayanan dan menyelenggarakan pemanfaatan umum dibidang pengelolaan air 

minum. PDAM merupakan salah satu dari alternatif masyarakat yang berguna 

untuk terpenuhinya kebutuhan dari air bersih pada segala kegiatan dalam 

kehidupan. 
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Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batam dikelola oleh PT. Adhya Tirta 

Batam memiliki beberapa tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan berupa 

pengololaan, ketersediaan, serta pelayanan untuk air bersih, mulai dari adanya 

pengelolaan untuk infrastruktur, fasilitas untuk air bersih, serta pula pengaturan 

sistem distribusi yang sangat diharap didapatkan senantiasa dilakukannya 

pembenahan di bidang pelayanan dengan adanya beberapa pengembangan 

pelayanan secara profesional sebagai rangka salah satu dari usaha untuk 

memberikan kepuasan kepada para pelanggan di Kota Batam. 

Batam merupakan suatu kota kecil yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, 

memiliki perkembangan yang cukup pesat mengenai pertumbuhan penduduk yang 

hampir seluruh penduduknya transmigran dari luar kota di Indonesia. Menurut 

Badan Pusat Statistik kota Batam dari sensus penduduk tahun 2017, terdapat 

sekitar 1,2 juta jiwa penduduk. Jumlah yang tergolong tinggi, dikarenakan Batam 

memiliki luas wilayah yang terbatas dengan kepadatan penduduk 310  jiwa per 

km2. Adanya laju pertumbuhan penduduk yang diprediksi kedepan akan terus 

bertambah. 

Hingga Desember 2016 jumlah pelanggan PT. Adhya Tirta Batam adalah 

252.262, dapat dilihat bahwa adanya ketidak sesuaian perbandingan antara jumlah 

penduduk kota Batam dan jumlah pelanggan PT. Adhya Tirta Batam, yang dapat 

disimpulkan bahwa sebagian dari penduduk belum mendapatkan haknya sebagai 

warga negara yang memperoleh air bersih dikarenakan beberapa alasan dan lain 
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hal. Tercatat sampai dengan Desember 2016 terdapat kurang lebih 1500 kasus dan 

keluhan dari pengaduan pelanggan. 

Hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa PT. Adhya Tirta Batam 

dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan pelanggan. Maka dari itu, 

dapat dilihat tingkat kualitas pelayanan dari PT. Adhya Tirta Batam masih kurang, 

yang diharapkan dapat ditingkatkan seiring dengan keluhan dan pengaduan dari 

pelanggan yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dari pelanggan. 

Kepuasan pelanggan merupakan tingkatan dari perasaan dari seseorang 

yang setelah melakukan perbandingan antara kinerja yang telah dirasakan. 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah tingkat kepuasan berfungsi membedakan 

diantaranya kinerja yang dirasakannya dengan yang diharapkan oleh pelanggan. 

Kualitas juga termasuk seluruh elemen yang diperlukan dalam memberikan 

kepuasan yang merupakan tujuan pelanggan, baik dari segi internal maupun 

eksternal yaitu, level of service, performance, availibility, durability, aesthetic, 

reability, maintainability, logistic, supportability, training, delivery, billing, 

shipping, repairing, marketing, warranty, costumer service, and life cycle cost 

(Kotler dalam Prasetyani, 2009). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, 

maka dari itu penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana dengan karakteristik pelanggan dari PT. Adhya Tirta Batam di 

wilayah Tiban Lama ? 
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2. Bagaimana dengan tingkat dari kepentingan dan kinerja para karyawan 

terhadap kualitas dari pelayanan produk PT. Adhya Tirta Batam ? 

3. Bagaimana dengan tingkat dari kepuasan pelanggan terhadap kualitas dari 

pelayanan PT. Adhya Tirta Batam ? 

4. Bagaimana sistem distribusi air bersih dari reservoir PT. Adhya Tirta 

Batam ke Perumahan Tiban Lama? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah mengenai 

analisis kepuasan pelanggan PT. Adhya Tirta Batam ditinjau dari kualitas 

pelayanan (reliability, assurance, tangible, empathy, responsiveness) terhadap 

kepuasan pelanggan ini agar tidak meluas dan terarah, maka dari itu penulis 

memberikan beberapa batasan permasalahannya: 

1. Lokasi observasi atau daerah wilyah untuk studi pengambilan data 

didalam ruang lingkup pelanggan PT. Adhya Tirta Batam di Tiban 

Lama. 

2. Aspek kepuasan pelanggan yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

aspek teknis yang mengacu pada aspek operasional keputusan 

MENDAGRI No.47 tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja 

perusahaan air minum (PDAM) dan struktur masalah kinerja teknis 

PDAM yang dikeluarkan oleh PERPAMSI tahun 2009. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut ini: 

1. Untuk mengidentifikasikan karakteristik dari pelanggan PT. Adhya 

Tirta Batam di wilayah Tiban Lama. 

2. Untuk mengidentifikasikan karakteristik tingkat dari kepentingan dan 

kinerja karyawan PT. Adhya Tirta Batam. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas dari 

pelayanan PT. Adhya Tirta Batam.  

4. Untuk mengetahui sistem distribusi air bersih dari reservoir PT. Adhya 

Tirta Batam ke Perumahan Tiban Lama. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis ingin memberi suatu informasi atau gambaran dari penelitian ini 

sacara lebih riil yang didapat mengenai kualitas dari pelayanan PT. 

Adhya Tirta Batam. 

2. Penelitian ini dapat bermanfaat guna pengembangan dari teori yang 

berhubungan dengan kepuasan pelanggan (reliability, assurance, 

tangible, empathy, responsiveness). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir (skripsi) ini, ada 5 bagian 

yang dibagi oleh penulis, diantaranya sebagai berikut: 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penguraian tentang yang melatarbelakangi tercetusnya topik 

tugas akhir (skripsi) yang dipilih, rumusan permasalahan, batasan 

masalah, tujuan beserta manfaat dari penelitian pada topik tugas akhir 

ini. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Berisikan penguraian dan penjelasan mengenai landasan atau teori 

beserta pendapat para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan untuk 

mendukung penelitian yang dilakukan penulis. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi penguraian dari langkah – langkah yang dilakukan penulis untuk 

melakukan penelitian beserta metode pendukung yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi penguraian dari hasil penelitian untuk topik yang telah dilakukan 

sesuai dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan adanya kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil pada 

penelitian yang telah dilakukan dan di analisis sebelumnya. 

 

Anisya Thersna Meidiyati, Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Air Minum PT. Adhya Tirta Batam
(Studi Kasus : Tiban Lama), 2018
UIB Repository©2018


