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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Negara seperti Negara di dunia pasti mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai. Tujuan Negara ini diwujudkan dalam penyelenggaraan Negara. 

Penyelenggaraan Negara dilakukan melalui pembangunan nasional dalam 

segala aspek oleh penyelenggaraan negara. Konsep pembangunan secara 

umum adalah usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

melalui pembangunan diusahakan ada perbaikan dari kondisi pasif, statis, dan 

tertinggal menjadi aktif, dinamis, serta masyarakat yang lebih maju.(Fitri 

Andriani, 2012) 

Salah satu kebijakan pembangunan adalah peningkatan sarana air bersih, 

meskipun bukan prioritas utama tetapi menempati urutan yang sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat. Usaha dalam mengelola air bersih memerlukan 

organisasi yang handal dan professional. Usaha dalam mengelola air bersih 

memerlukan organisasi yang handal dan profesional. Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) adalah salah satu organisasi publik yang ada di daerah untuk 

didistribusikan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. 

(Fitri Andriani, 2012) 

Mengenai masalah air, melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 

pemerintah telah berusaha menyediakan dan memenuhi kebutuhan air minum 

yang bersih dan bebas polusi. Dari kondisi tersebut, dan semakin tingginya 
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tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, maka 

diharapkan dapat membawa pengaruh positif terhadap perilaku konsumen 

dalam mengkonsumsi air bersih. Untuk itu Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM)  memerlukan strategi dengan tujuan mencapai keunggulan kualitas air 

yang diproduksi. 

Peningkatan pemakaian air bersih khususnya rumah tangga yang 

merupakan pelanggan terbesar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), erat 

kaitannya dengan pendapatan perkapita masyarakat yang semakin tinggi. 

Airnya, meningkatnya pemakaian air bersih terutama lebih banyak dipengaruhi 

oleh pertambahan penduduk yang terus naik dan disertai dengan meningkatnya 

standar hidup. 

Sumber daya alam air memegang peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 

menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-sebesarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Sumber daya air di Indonesia dikelola oleh Perusahaan 

Air Minum (PAM) yang mendapatkan wewenang dari pemerintah dalam 

pengelolaan kebutuhan konsumsi air bersih bagi masyarakat dan yang berada 

di setiap pemerintahan daerah dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM).  

Kebutuhan Air Bersih merupakan pokok manusia. Begitu juga dengan 

masyarakat Kabupaten Kampar. Untuk memenuhi kebutuhan merekaakan air, 

sebahagian mereka memanfaatkan air PAM, terutama masyarakat perkotaan. 
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Adapun perusahaan daerah yang ditunjuk pemerintah Daerah Kampar sebagai 

perusahaan yang bertugas untuk menangani masalah penyediaan air guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten Kampar akan air bersih adalah 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar Cabang Bangkinang. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar ini berdiri pada 

tahun 1992, sesuai dengan peraturan daerah II Kampar No. 08 Tahun 1992 

dengan pertimbangan : 

1. Menyangkut hajat hidup oranag banyak dan sehubungan dengan itu maka 

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk bahwa masalah air minum adalah 

masalah yanag melakukan pengurusan dan pengolahan sesuai dengan 

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : EKBAG 8/2/93 tanggal 11 Juli 

1974. 

2. Bahwa untuk itu perlu diterapkan suatu peraturan daerah tingkat II Kampar 

tentang Pengurus an Daerah Air Minum Tingkat II Kampar. 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar untuk melaksanakan 

fungsinya dalam pengolahan air bersih yang kemudian didistribusikan ke 

konsumen, menggunakan air yang bersumber dari Sungai Songsang dan 

Kampar. Air Sungai Songsang dan Kampar ini memiliki karakteristik, yaitu air 

yang tidak terlalu berwarna, sehingga perusahaan tidak begitu sulit dalam 

pengolahannya. 

Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar sebagai pengelolah 

tunggal dari perusahaan yang melayani kepentingan umum yang daerah 

pelayanannya saat ini mencangkup 5 lokasi yaitu :  
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1. Bangkinang  

2. Air Tiris 

3. Teratak Buluh 

4. Kuok  

5. Tambang 

Untuk saat ini pelayanan yang diberikan oleh PDAM kepada masyarakat 

antara lain; pemasangan baru, perbaikan, pembayaran rekening, dan airnya 

sendiri dan lain-lain. Adapun keluhan-keluhan dan laporan dari masyarakat 

kepada PDAM. Pihak PDAM menggolongkan keluhan tersebut menjadi dua 

sesuai dengan beratnya masalah, yaitu; keluhan yang dapat langsung ditangani 

dan pending (menunggu). 

Keluhan yang langsung dapat ditangani PDAM misalnya kebocoran pipa 

pelanggan, air yang sering macet. Jika keluhan yang harus menunggu atau 

pending terjadi karena memerlukan waktu beberapa hari untuk melakukan 

penelitian terlebih dahulu, misalnya; beberapa rumah pelanggan yang berjajar 

airnya mati, dalam satu RT hanya 1-3 rumah pelanggan air kotor. Maka 

memerlukan penelitian atau pemotongan pipa untuk mengetahui sumber 

permasalahan air. 

Keluhan paling banyak yaitu dari kualitas air. Masyarakat banyak 

mengeluh tentang air yang kotor, berwarna kecoklatan, air berbau. Pihak 

PDAM mengaku bahwa air pertama kali dikeluarka dari IPAL PDAM bersih. 

Air kotor air berwarna itu disebabkan oleh pengendapan sedimen, gas flure, zat 



5 
 

besi ketika air berada didalam pipa yang terkena sinar matahari dan tidak 

mengalir serta tidak ada sirkulasi. Kadar zat juga mempengaruhi hasil akhir 

produksi air walau masih diambang batas layak konsumsi. Selain itu banyak 

mengeluhkan tentang air yang tidak mengalir sewaktu-waktu / mengalir kecil. 

Sebenarnya air setiap saat mengalir tapi hal ini dijelaskan karena adanya 

permukaan tanah yang tidak dan pipa air yang dipasang PDAM sesuai dengan 

keadaan tanah. Hukum air yang selalu mengalir ketempat yang lebih rendah 

tidak bisah diubah. Sehingga pelanggan di permukaan tanah yang tinggipun 

diwajibkan menunggu pelanggan didataran rendah selesai. 

Namun ada juga permasalahan yang datangnya dari pelanggan. Misalnya, 

pelanggan tersebut sudah menunggak selama tiga bulan maka PDAM berhak 

menutup saluran air. Tetapi menolak ketika petugas akan menyegel meteran 

airnya. Sehingga petugas PDAM meninggalkan rumah pelanggan. Ini 

menyebabkan tunggakan-tunggakan pembayaran tagihan air.  

Tabel 1.1 

Jumlah Tunggakan Rekening Air di PDAM Tirta Kampar 

Cabang Bangkinang 

 

No Tahun Jumlah Pelanggan Jumlah Tunggakan 

1. 2012 2.500 pelanggan 250 pelanggan 

2. 2013 2.750 pelanggan 350 pelanggan  

3. 2014 2.800 pelanggan 300 pelanggan 

4. 2015 2.900 pelanggan 450 pelanggan  

5. 2016 3.000 pelanggan 500 pelanggan  

Sumber : PDAM Tirta Kampar Cabang Bangkinang 
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Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dilakukan 

penelitian dengan judul ” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tunggakan Pembayaran Rekening Pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Kampar Cabang Bangkinang “. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat 

mengambil rumusan masalah: “ Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 

tunggakan pembayaran rekening pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirta Kampar Cabang Bangkinang? “ 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN 

1. Tujuan penulisan laporan 

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah, tentunya 

mempunyai tujuan yang hendak dicaapai. Dalam hal ini, yang menjadi tujuan 

penelitian adalah “Untuk mengetahui faktor-fakror apa saja yang 

mempengaruhi tunggakan pembayaran pada PDAM Tirta Kampar Cabang 

Bangkinang:. 

2. Manfaat penulisan laporan 

a. Bagi penulis selanjutnya 

Sebagai bahan masukan, informasi dan perbandingan bagi penelitan 

lainnya dengan judul yang sama dimasa yang akan dating, serta 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dari penulis. 
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b. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan informasi tambahan dan masukan bagi perusahaan 

yang dapat dijadikan pertimbangan didalam perbaikan dan 

pengembangan perusahaan, terutama dalam menjalankan dan 

menentukan kebijakan pembayaran tunggakan air pam  

 

D. METODE PENELITIAN  

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di bangkinang dengan objek penelitian pada 

Perusahaan PDAM Tirta Kampar Cabang Bangkinang yang berlokasi di jalan 

Sudirman No.107 Bangkinang. 

2. Waktu penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada tanggal 20 februari- 31 maret 2017 

3. Jenis dan Sumber Data  

a. Data Sekunder (Secondary Data) 

Data ini didapat dari studi perpustakaan atau buku-buku yang 

menunjang yang didalam penyelesaian tugas akhir dan diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

histories yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) perusahaan. 

b. Data Primer (Primary Data) 

Data primer didapat dari hasil melakukan wawancara dan observasi 

langsung dengan Dirut dan kepala PDAM Tirta Kampar Cabang 

Bangkinang 
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4. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis pada laporan ini menggunakan 

metode sebagai berikut ; 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

yang mana penulis melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak 

terkait terutama mengenai faktor-fakror yang mempengaruhi tunggakan 

pembayaran pada PDAM Tirta Kampar Cabang Bangkinang yang 

dianggap penting oleh penulis. 

b. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung 

terhadap data data yang dimiliki perusahaan seperti faktor-fakror yang 

mempengaruhi tunggakan pembayaran pada PDAM Tirta Kampar 

Cabang Bangkinang, sejarah perusahaan dan struktur organisasi. 

5. Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan teori dengan 

kenyataan yang ada yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dengan 

membandingkan data yang sudah ada degan objek yang sudah diteliti dan 

dibandingkan dengan teori-teori yang sudah diperoleh. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan laporan kerja praktek lapangan penulis membagi ke 

dalam empat bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan 

uraian sebagai berikut : 

 

 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, 

dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini dimuat tentang gambaran umum PDAM Tirta 

Kampar Cabang Bangkinang yang meliputi sejarah berdinya 

perusahaan, struktur organisasi, dan lokasi perusahaan. 

 BAB III : URAIAN TEORI DAN PRAKTEK 

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian ar, pengertian 

tunggakan, pengertian rekening, kode rekening, faktor-faktor 

yang mempengaruhi jumlah tunggakan air, akibat dari 

penunggakan rekening air.   

 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat 

bagi PDAM Tirta Kampar 

 

    


