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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Manajemen Publik 

Pengertian manajemen publik menurut para ahli yang akan disebutkan 

tergantung latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut 

oleh para ahli tersebut. Diantarnya pengertian manajemen publik adalah sebagai 

berikut: 

Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah 

manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan 

kepada masyarakat. 

Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) 

diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan 

suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai 

tujuan organisasi. 

Menurut Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa 

manajemen publik bukanlah “scientific manajement”, meskipun sangat 

dipengaruhi oleh “scientific manajemen”. Manajemen publik bukanlah “policy 

analysis”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan 

antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu 

studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan 

antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, 

dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. 
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Menurut Donovan dan Jackson (2013:11-12) menejemen  publik diartikan 

sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill). 

 

2.2 Pengertian Manajemen 

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses 

penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. 

Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, 

diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan 

masyarakat. 

Menurut Handoko (2009:23) manajemen adalah proses perencanaan 

,pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi  dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah di tetapkan.  

Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012:1) mendefinisikan manajemen 

sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

penyusunan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012:44) manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota 

organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk 

tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

G.R Terry (Hasibuan, 2009:26) mendefinisikan manajemen sebagai suatu 

proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan 
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pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumbersumber lainnya. 

2.2.1 Fungsi-Fungsi Manajemen (Management Functions) 

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan 

melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer 

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan 

pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli. 

Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012:179), fungsi-fungsi manajemen 

meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan 

(commanding), Pengkoordinasian (coordinating), Pengendalian (controlling). 

Menurut Ricki W. Griffin (Ladzi Safroni, 2012:44), fungsi-fungsi 

manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (planning and 

decision making), pengorganisasian (organizing), Pengarahan (leading) serta 

pengendalian (controlling). 

Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut ahli 

Henry Fayol adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan (Planning)  

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, 

karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pun 

harus terlebih dahulu direncanakan. 

b. Pengorganisasian (Organizing)  

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang 

harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan 
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kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan 

penentuan hubungan-hubungan. 

c. Pengarahan (Commanding)  

Fungsi pengarahan (commanding) merupakan fungsi yang dapat 

diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini 

diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan bisa dimulai. 

d. Pengkoordinasian (Coordinating)  

Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan 

kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya adalah 

pengkoordinasian.Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan 

perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, 

diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan 

pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan 

tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi. Beberapa alasan 

mengapa pengkoordinasian sangat penting, yaitu: 

a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau 

kekosongan pekerjaan. 

b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk 

pencapaian tujuan perusahaan/organisasi. 

c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. 

d. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-msing individu 

karyawan harus membantu tercpainya tujuan organisasi. 

e. Pengendalian (controlling)  
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Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses 

manajemen. Fungsi ini sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena 

itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

2.2.2 Prinsip Manajemen 

Menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal Perancis, prinsip-prinsip 

dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam arti bahwa perlu di 

pertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang 

berubah. Prinsip - prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol terdiri dari: 

a. Pembagian Kerja  f. Mengutamakan Organisasi 

b. Wewenang dan Tanggung Jawab  g. Pengajian Pegawai 

c. Disiplin  h. Ketertiban 

d. Kesatuan Perintah  i. Keadilan dan Kejujuran 

e. Kesatuan Pengarahan  j. Semangat Kesatuan 

 

2.3 Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut 

seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004:3) Management 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. 

Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan 

makna to control yang artinya mengatur dan mengurus. 

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, (2011:21) istilah pengelolaan sama 

dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan 

usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk 

mencapai suatu tujuan. 
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Menurut Adisasmita (2011:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan 

bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian 

kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Menurut M. Manullang (2006:10) manajemen merupakan sebuah seni dan 

ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan 

sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. 

Menurut Sahdan, dkk. (2006:22) pengelolaan meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 

Menurut Fattah (2004:11) dalam proses manajemen terlihat terlibat fungsi-

fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading) dan 

pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses 

merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi 

dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

a. Tujuan Pengelolaan 

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, 

sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi 

dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap 

pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya 

pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan 

akan lebih sulit.  
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Disini ada beberapa tujuan pengelolaan : 

a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 

b. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan. 

c. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, 

sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak 

yang berkepentingan dalam suatu organisasi. 

d. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, suatu kerja organisasi dapat diukur 

dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien 

dan efektivitas. 

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan 

manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa 

langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut : 

a. Menentukan strategi  

b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab  

c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu. 

d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana. 

e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi 

f. Menentukan ukuran untuk menilai 

g. Mengadakan pertemuan  

h. Pelaksanaan 

i. Mengadakan penilaian  

j. Mengadakan review secara berkala 

k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang. 
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Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan bahwa tujuan pengelolan tidak akan 

terlepas dari manfaat sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif 

dan efisien agar tujuan organisasi bisa tercapai. 

 

2.4 Pengertian Organisasi Sektor Publik 

Menurut James D. Mooney, organisasi adalah segala bentuk setiap 

perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Menurut D. Millet, organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana 

pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan 

bersama. 

Menurut Herbert A. Simon, organisasi adalah sebagai pola komunikasi 

yang lengkap dan hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang. 

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada 

publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan 

hukum. Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. 

Tidak ada definisi yang secara komprehensif dan lengkap bisa digunakan untuk 

semua sistem pemerintahan. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam 

cakupan sektor publik antara lain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, 

sejumlah perusahaan dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan 

BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan 

organisasi-organisasi massa (Mahsun, Firma dan Andre 2007:157). 
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a. Tipe Organisasi Sektor Publik 

Menurut Mahsun, dkk (2012:4) menyatakan bahwa setiap organisasi pasti 

mempunyai tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai. Tujuan tiap-tiap 

organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasi. Pada dasarnya 

terdapat 4 (empat) jenis tipe organisasi, yaitu (1) pure-profit organization, (2) 

quasi-profit organization, (3) quasi-nonprofit organization dan (4) pure-nonprofit 

organization.Perbedaan empat tipe organisasi tersebut terutama dilihat dari tujuan 

operasi dan sumber pendanaannya. 

1) Pure-Profit Organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau 

menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba 

sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber 

pendanaan organisasi ini berasal dari para investor swasta dan kreditor. 

Contohnya pasar swalayan, salon kecantikan dan distro. 

2) Quasi-Profit Organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau 

menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba 

dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki 

para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, 

investor pemerintah, kreditor dan para anggota. Contohnya PT PLN Persero, 

PT KAI, PT. Telkom, dan BUMD. 

3) Quasi-Nonprofit Organization, menyediakan atau menjual barang dan/atau 

jasa dengan maksud utama untuk melayani masyarakat dan memperoleh 

keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor 

pemerintah, investor swasta dan kreditor. Contohnya rumah sakit dan 

institusi pendidikan. 
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4) Pure-Nonprofit Organization, menyediakan atau menjual barang dan/atau 

jasa dengan maksud utama untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, 

utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah dan sumbangan. Contohnya 

panti asuhan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi pemerintahan. 

 

2.5 Pengertian Air Bersih  

Secara alamiah air merupakan kekayaan alam yang dapat diperbaharui dan 

mempunyai daya regenerasi yaitu selalu mengalami sirkulasi dan mengikuti daur-

daur hidrologi diberi batasan sebagai tahapan-tahapan yang di lalui air dari 

atmosfer, penguapan dari tanah atau laut.Kondensasi untuk membentuk awan, 

presipitasi akumulasi di dalam tanah maupun tubuh air dan menguap kembali. 

Menurut Daud (2011:37) Air bersih adalah air yang digunakan untuk 

keperluan sehari – hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan tapi masih 

memungkinkan mangandung mikroorganisme dan bahan kimia yang dapat 

membahayakan kesehatan oleh karena itu masih perlu ada pengolahan lebih lanjut 

sepeti terlebih dahulu dimasak sebelum diminum. 

Menurut Sudarmadji (2007:62), air merupakan ikatan kimia yang terdiri 

dari 2 atomhidrogen dan 1 atom oksigen (H2O), ia dapat berbentuk gas cair 

maupun padat. Air sering dianggap murni hanya terdiri dari H2O, tetapi pada 

kenyataannya di alam tidak pernah dijumpai air yang sedemikian murni, meskipun  

air hujan. 

Air bersih adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila 
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telah dimasak terlebih dahulu (depkes RI, 2002). Air bersih salah satu jenis 

sumber daya berbasis yang bermutu baik dan bias di manfaatkan oleh manusia 

untuk di konsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. 

Menurut sechan (2010:49), air bawah tanah atau yang bias disebut air 

tanah terdiri dari: 

a. Air tanah dangkal 

Terjadi karena adanya daya proses peresapan air dari permukaan tanah. 

Lumpur akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah 

akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang 

terlarut) karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu 

untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah berfungsi sebagai saringan, 

disamping penyaringan pengotoran juga masih terus berlangsung, rutama pada 

muka air yang dekat dengan muka tanah. Setelah menemui lapisan dapat air, air 

akan terkumpul dapat air, air akan terkumpul yang merupakan air tanah dangkal 

dimana air tanah dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-

sumurdangkal. Air tanah dangkal terdapat pada kedalaman 15 meter (tergantung 

daerahnya).Sebagai sumber air minum, air tanah dangkal ditinjau dari segi 

kualitas agak baik, sedangkan kuantitasnya jumlahnya kurang dan tergantung 

pada musim. 

b. Air tanah dalam  

Terdapat setelah lapisan air yang pertama, pengamblian air tanah dalam 

tidak semudah air tanah dangkal.Dalam hal ini harus digunakan bor dan 

memasukkan pipa dengan kedalaman 20-300 m hingga dapatkan suatu lapisan air. 
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Jika tekanan air tanah ini besar, maka air dapat menyembur keluar dan 

dalam keadaan tersebut sumur ini disebut dengan sumur artesis.Jika air tidak 

dapat keluar dengan sendirinya, maka digunakan pompa untuk membantu 

pengeluaran air tanah dalam. Kualitas air tanah dalam pada umumnya lebih 

sempurna dan bebas daribakteri. 

c. Mata air 

Mata air adalah air bawah tanah yang keluar dengan sendirinya ke 

permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam hamper tidak 

terpengaruhi  oleh musim, kualitas dan kuantitasnya sama dengan keadaan air 

tanah dalam. Saat ini pemanfaatan air bawah tanah meningkat dengan cepat, 

bahkan dibeberapa tempat eksploitasinya sudah sampai pada tingkat yang 

mengkhawatirkan.Air bawah tanah biasanya diambil untuk keperluan sumber air 

bersih maupun untuk irigasi melalui sumber terbuka, sumur tabung, spring atau 

sumur horizontal. Kecenderungan memilih air bawah tanah sebagai sumber air 

bersih dibandingkan air permukaan karena memiliki keuntungan 

Air bersifat universal dalam pengertian bahwa air mampu melarutkan zat-

zat yang alamiah dan buatan manusia.Untuk menaggap air alam, meningkatkan 

mutunya sesuai tujuan, pertama kali harus diketahui dahulu kotoran tersebut tidak 

begitu besar. Dengan berlakunya baku mutu air untuk badan air, air limbah dan air 

bersih,maka dapat dilakukan penilaian kualitas air untuk berbagai kebutuhan. Di 

Indonesia ketentuan mengenai standar kualitas air bersih mengacu pada peraturan 

Menteri Kesehatan berdasarkan peraturan Pemerintahan No. 416 tahun 1990 

tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih. Berdasarkan SK menteri 



23 

 

 
 

kesehatan 1990 kriteria penentuan standar baku mutu air dibagi dalam 3bagian 

yaitu: 

a. Persyaratan kualitas air untuk air minium 

b. Persyaratan kualitas air untuk air bersih 

c. Persyaratan kualitas air untuk limbah cair bagi kegiatan yang telah beroperasi. 

Mengingat betapa pentingnya air bersih untuk kebutuhan manusia, maka 

kualitas air tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu: 

a. Syarat fisik, antara lain: 

1) Air harus besih dan tidak keruh 

2) Tidak berwarna 

3) Tidak berasa  

4) Tidak berbau suhu antara 10
o
-25

o 
C (sejuk) 

b. Syarat kimiawi, antara lain: 

1) Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun 

2) Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan  

3) Cukup yodium 

4) pH air antara 6,5-9,2. 

 

a. System Penyediaan Air Bersih 

System penyediaan air bersih meliputi besarnya komponen pokok 

antara lain: unit sumber air baku, unit pengolahan, unit produksi, unit distri 

busi, unit konsumsi. 

1) Unit sumber air baku merupakan awal dari system penyediaan air bersih 

yang mana pada unit ini sebagai penyediaan air baku yang bias diambil 
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dari air tanah,air permukaan, air hujan yang jumlahnya sesuai dengan 

yang diperlukan. 

2) Unit pengolahan air memang peranan peenting dalam upaya memenuhi 

kualitas air bersih atau air minum, dengan pengolahan fisika, kimia, dan 

bakteriologi, kualitas air baku yang semula belum memenuhi syarak 

kesehatan akan berubah menjadi air bersih atau minum yang aman bagi 

manusia. 

3) Unit produksi adalah salah satu dari system penyediaan air bersih yang 

menentukan jumlah produk air bersih atau air minum yang layak 

didistribusikan ke beberapa tendon atau reservior dengan system 

pengaliran gravitasi atau pompanisasi. Unit produksi merupakan unit 

bangunan yang mengolah jenis-jenis sumber air menjadi air bersih. 

Teknologi pengolahan disesuaikan dengan sumber air yang ada. 

4) Unit tranmisi berfungsi sebagai pengantar air yang diproduksi menuju ke 

beberapa tendon atau reservior melalui jaringan pipa.  

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

a. Efi Sutri Asih tahun 2015 dengan judul “Analisis Pengelolaan Pelayanan Air 

Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar Kabupaten 

Kampar”. 

Hasil penelitian : berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan 

pelayanan yang telah dilakukan  maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

pelayanan air bersih oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) tirta Kampar 

berada dalam kategori baik sesuai dengan hasil 76,75% responden yang 

menyatakan baik. Namun menurut hasil wawancara dari pelanggan pelayanan 
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yang diberikan oleh perusahaan masih kurang baik, adapun kesalahan yang 

dimaksud adalah dari segi kualitas air yang dihasilkan, Aliran air yang macet 

dan tanggapan perusahaan yang lambat terhadap permasalahan yang dihadapi 

oleh pelanggan. 

b. Nurul Fadilah tahun 2011 dengan judul “Analisis Ekonomi Pengelolaan 

Sumber Daya Air Pada Instalasi Pengelolaan Air Di PDAM Bekasi” 

Hasil penelitian : berdasarkan Faktor yang mempengaruhi total biaya produksi 

berdasarkan analisis regresi komponem utama yang membentuk fungsi biaya 

produksi air PDAM menunjukkan dugaan variabel-variabel biaya instalasi 

sumber dan pengelolaan air dan pegawai serta jumlah produksi air PDAM 

mempunyai pengaruh nyata dan signifikan terhadap biaya produksi air PDAM 

dengan arah positif, selama kurun waktu 2007 hingga 2009, komponen biaya-

biaya pengelolaan produksi air minum maupun jumlah pelanggan mengalami 

pertumbuhan yang positif. Biaya pengelolaan secara keseluruhan 

menunjukkan kondisi relatif meningkat tiap tahunnya dilihat dari laju 

pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan kondisi pengelolaan yang 

semakin baik dari tahun ke tahun. 

c. Kusuma tahun 2012 dengan judul “pengelolaan air dan kebijakan tarif air 

dikota madiun”. 

Hasil penelitian : berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil 

analisis model  biaya pengelolaan air PDAM madiun dari tahun 1995-2011 

menunjukan bahwa baik biaya variabel, biaya investasi maupun jumlah 

produksi air berpengaruh nyata dengan arah yang positif terhadap total biaya 
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pengelolaan air PDAM dan penetapan tarif air baik secara ekonomi maupun 

finansial telah dapat memberikan susunan tarifyang sesuai dengan kondisi 

masyarakat telah mencapai kondisi full cost recovery. 

d. Sudrajat tahun 2010 dengan judul “analisis ekonomi pengelolaan air PDAM di 

kotamadya pontianak”. 

Hasil penelitian : berdasarkan karakteristik biaya, dengan semakin 

meningkatnya produksi perusahaan, biaya variabel rata-rata dan biaya marjinal 

semakin menurun sehingga terjadi eksternalitas teknis pada pengelolaan air 

PDAM kotamadya pontianak. Pelanggan PDAM nya adalah golongan 

masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi, sehingga semakin tinggi volume 

bak mandi yang dimiliki maka akan semakin tinggi konsumsi PDAM per 

kapita. Hal tersebut dikarenakan pemilik bak cenderung menggunakan baknya 

28 untuk menampung air PDAM dibanding menampung air hujan. Hasil 

penelitian yang over estimated ini menunjukan bahwa sumber daya air PDAM 

sudah memiliki nilai tinggi di tangan konsumen. 

e. Wahyu Mardiansah tahun 2014 dengan judul “Pengukuran Kualitas Pelayanan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bekasi Berdasarkan Kepuasan 

Pelanggan”.  

Hasil penelitian : atribut pelayanan berdasarkan dimensi daya tanggap 

(responsiveness) telah memenuhi harapan pelanggan. Atribut pelayan 

berdasarkan dimensi jaminan (assurance) telah memenuhi harapan pelanggan. 

Atribut pelayanan berdasarkan dimensi bukti langsung (tenggiable) telah 

memenuhi harapan pelanggan. Atribut pelayan berdasarkan dimensi keandalan 
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(reliability) telah memenuhi harapan pelanggan. Setelah atribut yang dirasakan 

memiliki harapan pelanggan tinggi namun kinerja perusahaan yang rendah 

perlu diperbaiki.  

 

2.7 Pandangan Islam  

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik diantara semua 

ciptaan tuhan dan berani memegang tanggung jawab untuk mengelola bumi, maka 

semua yang ada di bumi diserahkan kepada manusia.Oleh karena itu manusia di 

angkat menjadi khalifah di muka bumi.Sebagai makhluk terbaik, manusia 

diberikanb beberapa kelebihan diantara makhluk ciptaan.Yaitu, kemuliaan, 

mendapat rezeki dari yang baik-baik dan kelebihan yang sempurna dari makhluk 

lainnya. 

Bumi dan semuya isi yang berada di dalamnya diciptakan Allah untuk 

manusia, segala yang manusia inginkan berupa apasaja yang ada dilangit dan di 

bumi,daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dfan bulan , malam dan 

siang, tanaman dan buah-buahan,binatang melata dan binatang ternak.  

Sebagai khalifah di bumi manusia di perintahkan beribadah kepadanya dan 

diperintahkan berbuat kebijakan terhadap lingkungan tang disajikan Al-qur’an 

dalampaparan diatas. 

Ayat Al-qur’an dan hadis sebagai berikut : Q.S Al-waqi’ah ayat 63-73 
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Artinya : Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.kamukah yang 

menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?kalau Kami 

kehendaki, benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan kering, Maka 

jadilah kamu heran dan tercengang.(sambil berkata): "Sesungguhnya 

Kami benar-benar menderita kerugian",bahkan Kami menjadi orang-

orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.Maka Terangkanlah 

kepadaku tentang air yang kamu minum.kamukah yang menurunkannya 

atau kamikah yang menurunkannya?kalau Kami kehendaki, niscaya 

Kami jadikan Dia asin, Maka Mengapakah kamu tidak 

bersyukur?Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu 

nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).kamukah yang 

menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya?Kami jadikan 

api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di 

padang pasir. 

 

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan tiga sumber alam yaitu tanaman, air 

dan api. Ketiga sumber alam tersebut dipaparkan secara berurutan tentulah ada 

makna yang terkandung di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa ketiganya saling 

terkait satu sama lain. Mengabaikan salah satunya akanmerusak yang lainnya. 

Maka memelihara salah satunya harus dengan cara memelihara ketiganya. Jika 

ingin memelihara air maka harus memperhatikan tanah dan api, demikian pula 

sebaliknya. 

Khusus mengenai air, Allah memberikan peringatan bahwa air tidak dapat 

turun dari langit sekehendak manusia. Ada proses yang harus dilalui dan 

dilakukan oleh manusia sesuai aturan Allah. Jika manusia tidak mengikuti aturan 

Allah dia mengancam dapat merubah rasa air tersebut. 
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Karena itu pengelolaannya tidak boleh diserahkan/dikuasai kepada swasta 

apalagi pihak asing. Hal ini didasarkan pada hadis : 

Artinya : dari abyadh bin hammal : ia menghadap kepada Nabi SAW. Dan 

memohon diberi  bagian dari tambang gara-yang menurut ibnu mutawakkil-

berada di daerah ma’rib. Lalu beliau memberikan tambang itu kepada dia. 

Namun, tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di majelis 

beliau berkata, “tahukah anda bahwa yang anda berikan adalah (seperti) air 

yang mengalir ?” beliau pun membetalkan pemberiannya. 

Karena itu sumber daya air seperti sungai, danau dan sebagainya merupakan 

milik umum. Semuanya harus dikelola oleh negara dengan segenap 

kewenangannya. Negara harus mampu mendistribusikan kekayaan ini dengan 

sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat baik untuk kepentingan air minum, 

industri ataupun pertanian.  

 

2.8 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah yang memberikan bagaimana cara mengukur 

suatu variabel sehingga dengan pengkuran tersebut dapat diketahui indikator apa 

saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. 

UPT-SPAM Kuala Kampar sebagian dari pemerintahan daerah yang 

bergerak dalam pengelolaan air bersih menawarkan berbagai pelayanan kepada 

masyarakat.  

Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012:179), fungsi-fungsi manajemen 

meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan 

(commanding), Pengkoordinasian (coordinating), Pengendalian (controlling). 
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2.9 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Indikator Penelitian 

Indikator penelitian dalam tulisan ini Menurut Henry Fayol (Safroni, 

2012:179), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (planning), 

Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (commanding), Pengawasan 

(controlling) dan dijelaskan dengan tabel dibawah ini : 

 

Tabel 2.1 Variabel Penelitian Pengelolaan Pelayanan Air Bersih 

Referensi Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

Fungsi 

Manajemen 

Publik Menurut 

 Henry Fayol 

 

1. Perencanaan  

a. Perencanaan jangka panjang 

b. Perencanaan jangka pendek 

 

2. Pengorganisasian 
a. Sistem yang di gunakan 

b. Pengaturan kegiatan 

 

 

3. Pengarah 

a. Menentukan kegiatan-

kegiatan yang akan 

dilakukan oleh anggota 

b. Kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain 

 

4. Pengawasan  

a. Jangka waktu pelaksanaan 

b. Cara pelaksanaan 

 

Fungsi-Fungsi 

Manajemen 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pengarahan 

4. pengawasan 

Tujuan yang 

diharapkan oleh 

organisasi 


