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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tujuan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun di 

bidang jasa pada dasarnya adalah pencapaian tujuan yang telah diterapkan, ada 

yang berorientasi pada keuntungan maksimal dan ada yang tidak berorientasi 

pada keuntungan maksimal misalnya dalam bentuk sosial, namun untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan keuntungan perusahaan diharapkan 

tetap ada agar perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya dalam mencapai 

tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.  

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi 

masyarakat, terutama didaerah perkotaan yang dirasakan semakin sulit untuk 

mendapatkan air bersih. Hal ini yang mendorong pemerintah melalui 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk menyediakan air bersih. Pada 

dasarnya tujuan dari PDAM sama dengan perusahaan lain, yaitu keberhasilan 

dalam mempertahankan hidup dalam mendapatkan laba dan berkembang. 

Agar dapat mencapai tujuannya maka semua bagian yang ada dalam 

perusahaan harus saling mendukung demi kelancaran operasi perusahaan. 

Namun manajemen pengelolaan air yang dimiliki PDAM ternyata tidak 

memenuhi tujuan awalnya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

menyadari apa yang menjadi kekurangannya dan pemerintah memintanya 

untuk menyehatkan perusahaan.  
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Untuk kelangsungan usaha sebuah perusahaan harus memantau 

perubahan lingkungan.  

Menurut  Marsialis (2001: 16) :  

Kelangsungan usaha adalah penting dalam suatu lingkungan bisnis 

yang dinamis. Jadi dalam kelangsungan usaha hidupnya, perusahaan 

perlu memiliki sebuah strategi khusus dalam melihat kekuatan dan 

peluangnya serta mampu mengantisipasi kelemahan dan ancaman 

melalui manajemen strategi.  

 

Perusahaan yang mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan 

lingkungan maka usaha yang dilakukan perusahaan akan efektif, karena 

dengan memperhatikan lingkungnnya maka akan membuat strategi, struktur, 

sistem dan budaya bisnis perusahaan menjadi baik dan berfungsi.  

Kualitas dipandang salah satu hal penting dalam perusahaan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif  dengan perusahaan pesaing. Kualitas merupakan 

penentu dalam memilih produk/ jasa bagi konsumen. Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) merupakan perusahaan di bidang jasa. Tingkat kualitas jasa 

yang baik dapat mendukung kelancaran operasi perusahaan. Pelayanan terbaik 

pada pelanggan dan tingkat kualitas dapat dicapai secara konsisten dengan 

memperbaiki pelayanan dan memberikan perhatian khusus pada standar 

kinerja pelayanan baik internal maupun eksternal. Kualitas pelayanan jasa 

adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan jasa. Menurut Zamit 

(2002:98) “Kualitas adalah suatu standar khusus dimana kemampuan 

(avability), kinerjanya (performance), keandalannya (reliability), kemudahan 

pemeliharaan (maintanability), dan karakteristiknya dapat diukur”.  
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Untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan berkembang, kiranya 

merupakan keharusan agar  ditempuh dengan cara-cara yang sehat sehingga 

tercipta paradigma sehat dalam pengelolaan perusahaan dan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Kebutuhan yang sangat primer bagi manusia adalah air. Setiap hari 

orang butuh air untuk minum, mandi, mencuci, masak, buang air, dan lain-

lain. Selain bumi dan kekayaan alam, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, 

artinya pengelolaan air dan segala keuntungan yang diperoleh dari barang 

yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu berada dibawah penguasaan 

Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun 

seiring dengan perkembangan zaman, tampaknya bentuk penguasaan model 

itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mutlak.  

Perusahaan Daerah sekarang ini cenderung hanya memfokuskan diri 

pada investasi modal dan teknologi untuk memenangkan persaingan. Seiring 

dilupakan bahwa kedua faktor tersebut baru merupakan necessary conditions 

yang aplikasinya mudah ditiru dan manfaatnya belum terlihat tanpa didukung 

oleh sumber daya manusia yang handal. Pada hakekatnya PDAM menderita 

penyakit manajemen yang cukup parah hingga akhirnya menggerogoti 

perusahaan itu dari dalam, hal ini mengakibatkan cakupan pelayanan rendah, 

tingkat kehilangan air tinggi. Karena ditunjang oleh eksistensi perusahaan 

daerah yang sampai saat ini sesungguhnya bukan karena perusahaan 

mempunyai kinerja yang baik, melainkan lebih disebabkan karena adanya 

pemberian monopoli terhadap produk-produk  tertentu melalui regulasi yang 
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dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula, keberadaan unit Arga 

Jasa khususnya untuk usaha air minum yang sampai saat ini mempunyai 

monopoli pasar karena swasta tidak boleh menguasai sumber input yang 

diperlukan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Hal ini merupakan 

salah satu yang mendukung perusahaan daerah khususnya Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM).  

Dalam kaitannya dengan kelangsungan usaha dari Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) maka diperlukan usaha untuk mengembangkan 

manajemen strategi dan meningkatkan kualitas jasa guna mengatasi 

kelemahan yang selama ini menghambat perkembangan kinerja secara 

keseluruhan.  

PDAM yang merupakan salah satu badan usaha sektor publik 

memerlukan strategi yang lebih kompleks dalam menghadapi tugas dan 

lingkungan yang kompleks dan sulit dari sektor publik dan kadang-kadang 

bersifat politis.  

Menurut Rifai (2005: 84) :  

Manajemen strategi adalah suatu proses perencanaan masa depan 

untuk jangka pendek dan jangka panjang sebagai upaya untuk 

menghadapi tantangan organisasi atau perusahaan sebagai upaya 

perusahaan dalam upaya memaksimalkan kemampuan manusia 

sebagai tenaga kerja baik secara fisik maupun psikis.  

 

Sebagai sebuah badan usaha yang bergerak dibidang jasa, PDAM yang 

tidak semata mata mencari keuntungan tetapi harus dapat bekerja secara 

efisien atau berdaya guna dan efektif atau berhasil guna maka diperlukan 

sebuah manajemen strategi yang tepat dan kualitas jasa yang baik, sehingga 
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berdasarkan penjelasan dari beberapa kondisi yang tersebut diatas, untuk itu 

peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS 

MANAJEMEN STRATEGI DAN KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PADA PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM (PDAM)  TIRTA DHARMA BOYOLALI” 

 

B. Pembatasan Masalah  

Untuk mempermudah dan menghindari kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam penafsiran judul, maka masalah-masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada analisis manajemen strategi organisasi dan analisis kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman serta kualitas pelayanan berupa jasa pada 

jenis usaha pada PDAM Tirta Dharma Boyolali. 

 

C. Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan: 

1. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada 

PDAM Tirta Dharma Boyolali?  

2. Strategi organisasi apa yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan untuk 

kelangsungan usaha yang ada?  

3. Adakah tingkat kualitas mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan 

usaha pada PDAM Tirta Dharma Boyolali? 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti, maka 

tujuan merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Sehingga dengan 

adanya tujuan, peneliti akan dapat bekerja secara terarah baik dalam mencari 

data-data sampai pada pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut :    

1. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada 

PDAM Tirta Dharma Boyolali 

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha pada PDAM Tirta Dharma Boyolali 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap 

kelangsungan usaha. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :  

1. Bagi perusahaan  

Manfaat praktis bagi PDAM dalam strategi manajemen dan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan untuk kelangsungan usahanya agar bisa 

lebih efektif dan efisien. 

2. Bagi Universitas  

Dipergunakan sebagai referensi penelitian lain dengan materi yang 

dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.  

 



 

 

 

7 

3. Bagi penulis  

Dengan adanya penulisan penelitian ini, penulis dapat menerapkan disiplin 

ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan kedalam lapangan perusahaan.  

 

F. Sistematika Penelitian  

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan sedikit tentang materi 

yang akan penulis teliti :  

BAB I  PENDAHULUAN  

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Mengemukakan landasan teori yang memberikan uraian 

tentang pengertian strategi dan manajemen strategi, visi, 

misi, tujuan organisasi, analisis lingkungan eksternal dan 

internal, analisis SWOT, pengertian kualitas pelayanan dan 

karakteristik kualitas pelayanan, kelangsungan usaha, 

alternatif strategi, kerangka pemikiran dan hipotesis.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan 

sampling, sumber data, variabel penelitian, teknik 
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pengumpulan data, uji validitas dan uji reliabilitas 

instrumen.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum 

perusahaan, pembahasan dari hasil penelitian, pengujian 

instrumen, hasil analisis data dan pembahasan.  

BAB V  PENUTUP   

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




