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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Air merupakan bagian terpenting untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Pemerintah melalui Undang-Undang pasal 5 Bab 1 no 7 tahun 

2004 menyatakan bahwa “Negara menjamin hak setiap orang untuk 

mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-sehari guna 

memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif”. Pemerintah 

daerah grobogan mendirikan perusahaan air minum berdasarkan perda  

Kabupaten Dati II Grobogan Nomor : 7 tahun 1986, tanggal 30 Juni 1986 

yang merupakan alih status dari BPAM (Badan Pengelola Air Minum), 

berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen 

Pekerjaan Umum No. 052/KPTS/CK/VII/79 tanggal 24 Juli 1979. 

BPPSPAM (Badan Pendukung Penyelenggara Sistem Penyediaan 

Air Minum) tahun 2019 menilai PDAM Grobogan menggunakan metode 

balance scorecard dengan hasil 2,36 dari total 5 pada 2017, 2,93 dari total 

nilai 5 pada 2018, 2,93 dari total nilai 5 pada 2019. Sehat, dengan nilai lebih 

dari 2,8. Kurang Sehat, dengan nilai 2,2 sampai dengan 2,8. Sakit, dengan 

nilai kurang dari 2,2. Dalam layanan di PDAM Grobogan untuk 

mendapatkan informasi mengenai pemasangan baru pelanggan harus datang 

ke kantor. Pelanggan yang ingin  mengetahui tagihan rekening air dan 

informasi lainnya belum dapat diakses dengan efisien. Jika ada pengurangan 

stock air atau perbaikan pihak PDAM tidak menyampaikan informasi 
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melalui media social secara efektif sehingga pelanggan sering tidak 

mengetahui.  

Dalam hal ini pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui nilai 

kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan Bastian, (2001) 

menyatakan dalam penyusunan tujuam pengukuran kinerja unit organisasi 

publik maka terfokus pada kualitas layanan itu sendiri. Sedangkan 

hubungan kualitas layanan dengan akuntansi manajemen menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Armono (2008) menyatakan intensitas peran akuntansi 

manajemen mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas pelayanan 

unit sistem informasi dalam perusahaan. Model servqual merupakan 

instrument yang ditawarkan sebagai pengukur kualitas jasa sistem 

informasi. 

Dari fenomena diatas dan berbekal  analisa  tersebut,  menjadi  

pertimbangan  penulis  dalam  permasalahan  pada  PDAM Grobogan dan 

masih perlu adanya perbaikan kualitas layanan sehingga nilai dari tahun ke 

tahun meningkat. Penelitian ini menggunakan metode service quality 

(servqual) untuk menganalisis kepuasan pelanggan di PDAM Purwa Tirtha 

Dharma Grobogan Jawa Tengah. Penelitian sebelumnya Amrullah et al., 

(2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan yang nyata antara 

rendahnya kinerja pelayanan kefarmasian di puskesmas dengan tingginya 

harapan pasien terhadap kinerja pelayanan. 

Iriadi et al., (2019) dimensi Reliability, Assurance, Tangibles, 

empathy dan Responsiveness  memiliki   nilai   negatif. Agussalim & Ali, 
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(2017) Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Permana (2013) kualitas layanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pada penelitian kali ini, 

peneliti bertujuan untuk mengevaluasi kembali kualitas layanan pada 

perusahaan air minum daerah dengan objek di kabupaten Grobogan dengan 

menggunakan kelima dimensi tersebut. Penelitian ini bermanfaat dalam 

akuntansi bagian system pengendalian manajemen serta system informasi 

akuntansi dengan memberikan informasi berupa nilai dimensi yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan kualitas pelayanan yang 

diberikan perusahaan  sehingga perusahaan dapat mengetahui cara 

mengendalikan manajemen untuk memenuhi tujuan yang dicapai. Dari 

uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

ANALISIS KUALITAS LAYANAN DALAM PERSPEKTIF 

PELANGGAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

KABUPATEN GROBOGAN. Dengan tujuan melihat gambaran kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Grobogan, 

sehingga perusahaan dapat mengetahui dimensi apa saja yang dipertahankan 

atau perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka dapat di tarik 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelanggan puas terhadap pelayanan bukti fisik atau fasilitas 

(tangible) PDAM Grobogan ? 
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2. Apakah pelanggan puas terhadap pelayanan kehandalan (reliability) 

PDAM Grobogan ? 

3. Apakah pelanggan puas terhadap pelayanan ke tanggapan 

(responsiveness) PDAM Grobogan ? 

4. Apakah pelanggan puas terhadap pelayanan jaminan (assurance) 

PDAM Grobogan ? 

5. Apakah pelanggan puas terhadap pelayanan empati (empathy) PDAM 

Grobogan ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penilaian pelayanan bukti fisik atau fasilitas 

(tangible) terhadap kepuasan pelanggan  dalam perspektif akuntansi 

manjemen di PDAM Grobogan. 

2. Untuk mengetahui penilaian pelayanan kehandalan (reliability) 

terhadap kepuasan pelanggan  dalam perspektif akuntansi manjemen di 

PDAM Grobogan. 

3. Untuk mengetahui penilaian pelayanan ke tanggapan (responsiveness) 

terhadap kepuasan pelanggan  dalam perspektif akuntansi manjemen di 

PDAM Grobogan. 

4. Untuk mengetahui penilaian pelayanan jaminan (assurance) terhadap 

kepuasan pelanggan  dalam perspektif akuntansi manjemen di PDAM 

Grobogan. 
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5. Untuk mengetahui penilaian terhadap pelayanan empati (empathy) 

terhadap kepuasan pelanggan  dalam perspektif akuntansi manjemen di 

PDAM Grobogan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian yang sudah 

ada yang berkaitan dengan kualitas pelayanan serta kepuasan 

pelanggan di perusahaan. 

b. Peneliti berharap memberi tambahan informasi dan referensi untuk 

penelitian di bidang akuntansi, serta berkontribusi dalam 

peningkatan pengetahuan ilmu akuntansi manajamen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis penelitian ini merupakan penerapan dari teori yang 

telah diterima selama kuliah seperti system pengendalian 

manajemen, akuntansi manajemen dan sebagainya. Hasil penelitian 

ini dapat digunakan sebagai pembanding antara teori yang diterima 

dan hasil nyata yang telah diteliti. 

b. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Grobogan, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai sumber pertimbangan atau masukan dalam menilai 

kualitas pelayanan serta mengetahui kepuasan pelanggan sehingga 

PDAM Grobogan dapat mengevaluasi kekurangan yang ada. 

E. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut: 



6 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, serta masalah yang 

mendasari, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini melandasi penelitian yang dibuat dan menjadi dasar acuan teori, 

penelitian, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab tiga ini menjelaskan tentang metode apa yang digunakan serta variabel 

penelitian, metode pengambilan sampel, jenis data yang digunakan beserta 

sumbernya, teknik pengambilan sampel dan analisis hasil  pengujian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil pengujian hipotesis dan hasil pengujian metode 

servqual serta pembahasan tentang hasil yang dikaitkan dengan teori yang 

berlaku. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menuturkan tentang kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian 

dan hasil analisis sebelumnya secara singkat. 

 


