
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 

tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat 

bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Volume air dalam tubuh 

manusia rata-rata 65% dari total berat badannya, dan volume tersebut sangat 

bervariasi pada masing-masing orang, bahkan juga bervariasi antara bagian- 

bagian tubuh seseorang. Oleh karena itu kebutuhan manusia akan air merupakan 

kebutuhan mutlak yang tidak dapat digantikan, maka pemenuhan air bersih bagi 

seseorang merupakan suatu keharusan untuk dapat mempertahankan hidupnya.  

 

Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun 

ketersediaannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu air juga dipergunakan 

untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar 

rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam 

kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Distribusi air sangat 

dipengaruhi oleh letak geografis suatu daerah dan waktu-waktu tertentu. 

Seseorang dapat memanfaatkan sumber air yang ada di sekitarnya untuk 

memenuhi kebutuhan air tersebut, seperti sumur gali, sumur bor, mata air, air 

hujan, air sungai, dan sebagainya. Namun tidak semua sumber air tersebut 



memiliki kualitas air yang baik, kualitas air saat ini sudah semakin menurun 

seiring dengan tumbuh pesatnya industrialisasi, terutama di perkotaan dan di 

daerah yang penduduknya padat. Air untuk keperluan manusia terutama untuk 

keperluan minum, harus memenuhi standar kualitas tertentu yang memenuhi 

aspek kesehatan, sebagaimana Menteri Kesehatan telah menyampaikan syarat 

kualitas air bersih yang dapat digunakan masyarakat yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang 

Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, “Kualitas air harus memenuhi 

syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan 

radioaktif ”. Salah satu penyedia produk air bersih di Provinsi Lampung  adalah 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Agung Kabupaten Tanggamus. 

 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Agung Kabupaten Tanggamus 

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 43 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanggamus Tahun 2000 Nomor 125 seri D Nomor 78) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 tahun 

2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2001 Nomor 49 seri D 

Nomor 29). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Agung Kabupaten 

Tanggamus merupakan pemisahan dari PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung 

Selatan sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung 

Nomor 690/311/D/1997 tanggal 19 Agustus 1997. Pada tahun 2000 dikukuhkan 

sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Agung Kabupaten 

Tanggamus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 43 

Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).  



Struktur organisasi PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus terdiri dari: 

1) Pembina yaitu Bupati Tanggamus. 

2) Badan Pengawas. 

3) Unsur Pimpinan, yaitu Direktur. 

4) Unsur Staf, terdiri dari Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, Kepala 

Bagian Teknik, Kepala Cabang, serta Kepala Unit yang kedudukannya 

berada langsung di bawah direktur. 

5) Unsur  Pelaksana, terdiri dari Kepala Sub Bagian yang kedudukannya di 

bawah masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Urusan yang 

kedudukannya di bawah masing-masing Kepala Sub Bagian. 

 

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

269/KPTS/1984 tanggal 8 Agustus 1984 diketahui bahwa tugas pokok Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) adalah melaksanakan pengelolaan sarana dan 

prasarana penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih 

bagi masyarakat secara adil dan merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan 

higienis. PDAM Way Agung adalah suatu kelengkapan otonomi daerah yang 

diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah guna 

menunjang kehidupan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi 

yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintah 

Daerah. 

 

PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus dibentuk dengan tugas dan tujuan 

sebagai berikut: 



1. Menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan 

kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan air 

bersih. 

2. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dibidang 

penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. 

3. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. 

 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, PDAM Way Agung Kabupaten 

Tanggamus mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Pelayanan umum/jasa. 

2. Penyelenggaraan kemanfaatan umum. 

3. Peningkatan kesejahteraan dibidang sarana air bersih. 

4. Peningkatan pendapatan. 

 

Namun apakah pada pelaksanaanya PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus 

telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini 

dapat dilihat dari kegiatan PDAM Way Agung salah satunya dalam memenuhi 

kebutuhan air bersih penduduk setempat. Tabel 1.1 menggambarkan kemampuan 

PDAM dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat setempat. 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Cakupan Pelayanan PDAM Way Agung 

Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2011. 

 

Tahun Jumlah 

Penduduk 

Cakupan 

Pelayanan 

Rasio Cakupan 

Pelayanan 

(%) 
1 2 3 2/3*100% 

2009 28.022 834.968 3,36 

2010 19.872 536.765 3,70 

2011 23.796 659.289 3,60 

Rata-rata 3,55 

    Sumber : PDAM Way Agung Tahun2009-2011 (data diolah) 



Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2009 PDAM hanya mampu 

melayani 3,36% dari jumlah penduduk yang ada, pada tahun 2010 dan 2011 

jumlah penduduk berkurang karena adanya pemekaran kota, namun pelayanan 

PDAM dalam hal penyediaan air bersih masih saja belum mampu menyediakan 

air bersih untuk penduduknya secara keseluruhan, PDAM hanya mampu melayani 

3,70% dari jumlah penduduk tahun 2010 dan 3,60% dari jumlah penduduk tahun 

2011. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa masih rendahnya pertumbuhan 

cakupan pelayanan air bersih terhadap penduduk di Kabupaten Tanggamus. 

Kemudian tujuan didirikannya PDAM yaitu sebagai sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), sebagai daerah otonom sumber pendapatan merupakan hal yang 

penting dalam pembiayaan segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan 

rumah tangga daerah, tetapi selama periode penelitian yaitu tahun  2009-2011, 

PDAM Way Agung selalu mengalami kerugian. Asumsinya bagaimana PDAM 

Way Agung mampu berkontribusi terhadap PAD jika setiap tahunnya selalu 

mengalami kerugian. Keterangan jumlah kerugian PDAM Way Agung selama 

periode penelitian tahun 2009-2011dapat kita lihat pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Jumlah Laba/Rugi PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus tahun 

2009-2011. 

 

No. Tahun Laba/Rugi  

(Rp) 

1 2009 (281.306.543,01) 

2 2010 (641.240.813,89) 

3 2011 (1.528.850.753,09) 

    Sumber :PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus. 

Dari tabel di atas dapat dilihat selama periode penelitian yaitu 2009-2011 jumlah 

kerugian PDAM Way Agung terus meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

PDAM Way Agung belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan 



Asli Daerah (PAD) setempat. Melihat adanya ketidakmampuan PDAM Way 

Agung dalam menjalankan tugasnya dengan baik, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih jauh lagi bagaimanakah kinerja PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus, 

menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 sebagai 

alat analisis. Penggunaan Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 47 Tahun 

1999 ini didasarkan pada aspek-aspek yang akan diteliti pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) untuk menentukan kinerjanya. 

 

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yaitu G.M Suwartono (2002). 

Perbedaanya terletak pada tujuan penelitian, aspek penilaian dan sampel 

penelitian. Pada penelitian sebelumnya, penelitian bertujuan untuk menilai kinerja 

PDAM dan menetukan strategi pemberdayaan kinerja, aspek yang dinilai untuk 

menetukan kinerja PDAM adalah aspek keuangan dan aspek operasional, dan 

PDAM Kabupaten Sleman sebagai sampel penelitian.Sedangkan penelitian ini  

bertujuan untuk menilai kinerja PDAM saja dengan menambahkan aspek 

administrasi dalam penilaian kinerja PDAM, dan PDAM Way Agung Kabupaten 

Tanggamus sebagai sampel penelitian. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung 

Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 47 Tahun 1999”. 

 

 

 

 



1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan 

masalah untuk penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Agung 

Kabupaten Tanggamus periode 2009-2011? 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup 

dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dinilai menggunakan 

Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 yaitu tentang pedoman penilaian 

kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

2. Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dinilai melalui 3 aspek yaitu aspek 

keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PerusahaanDaerah Air 

MinumWay Agung Kabupaten Tanggamus.periode 2009-2011. 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untukmengukur dan menilai kinerja Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Way Agung Kabupaten Tanggamus, melalui penilaian kinerja 

terhadap aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 periode 2009-2011”. 

 



1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi akademisi 

- hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penambah 

wawasan, pengetahuan, dan referensi penulisan karya ilmiah tentang 

kinerja PDAM. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus 

- penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam mengukur dan menilai kinerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Way Agung.  

3. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung 

- penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam 

mengambil kebijakan guna pengembangan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


