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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya untuk mencapai 

tujuannya. Sumber daya merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan yang diperlukan 

untuk menciptakan daya, gerakan, aktivitas, kegiatan, dan tindakan. Sumber daya 

tersebut antara lain terdiri atas sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya 

manusia, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber daya teknologi. Di antara 

sumber daya tersebut, sumber daya yang terpenting adalah sumber daya manusia 

(SDM-human resources).  Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang 

digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lainnya 

menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. 

Organisasi atau perusahaan menginvestasikan sumber daya sebagai aset atau 

modal, agar tercipta suatu kegiatan organisasi dalam upaya untuk merealisasikan visi, 

misi, dan tujuannya. Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling 

berharga. Oleh karena itu, perusahaan tidak pernah melepaskan perhatiannya untuk 

selalu mengolah sumber daya manusia agar memiliki kemampuan yang maksimal dan 

dinamis. Sumber daya manusia perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi akan 

mampu memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan dan 

mencapai sasaran program-program kerja yang telah ditetapkan. 

Pentingnya kemampuan yang dimiliki oleh karyawan memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan mengarahkan organisasi itu ke arah yang telah ditentukan. 
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Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan secara langsung juga menentukan sejauh 

mana kemampuan seorang karyawan dalam pencapaian kinerja sesuai dengan 

ketentuan perusahaan. Dengan adanya kemampuan kerja yang dimiliki oleh 

karyawan, maka dengan sendirinya dapat mencerminkan kinerja yang akan dihasilkan 

oleh karyawan tersebut. 

Kemampuan karyawan merupakan salah satu faktor yang sangat tepat sebagai 

upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja memiliki hubungan yang erat 

dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalarn menentukan 

bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalarn suatu 

organisasi. Kinerja karyawan yang meningkat akan turut mempengaruhi prestasi 

organisasi tempat karyawan tersebut bekerja, sehingga tujuan organisasi yang telah 

ditentukan dapat tercapai. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan penyedia sebagian besar 

kebutuhan air bersih di Indonesia, yang terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan 

kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM adalah perusahaan daerah sebagai sarana 

penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun 

legislatif daerah. Sebagai perusahaan daerah, PDAM bertanggung jawab untuk 

mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air bersih serta melayani semua 

kelompok konsumen dengan harga terjangkau. PDAM juga bertanggung jawab pada 

operasional sehari-hari, perencanaan aktivitas, persiapan dan implementasi proyek. 

Peran sumber daya manusia sangat penting bagi PDAM sebagai perusahaan 

atau instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat. 

Mengingat pentingnya sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, 

PDAM Tirta Dharma Kota Malang bekerja keras dalam membentuk dan membangun 
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sumber daya manusianya untuk mengatasi permasalahan pokok yang selalu dihadapi 

oleh PDAM di seluruh Indonesia, yaitu kehilangan air tidak berekening atau Non 

Revenue Water (NRW). 

 
Gambar 1.1 

Proses Distribusi Air 
pada PDAM Kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: PERPAMSI 

 

Gambar 1.1 merupakan gambaran suatu proses distribusi pada PDAM Tirta 

Dharma Kota Malang tahun 2010. Mulai dari pengolahan bahan mentah yaitu air, 

distribusi melalui pipa, dan menyalurkan air bersih kepada pelanggan. Dari data 

PERPAMSI pada tahun 2010, produksi air PDAM sebanyak 37.942.555 m3 (satuan 

meter kubik air), dan air bersih yang tersalurkan sebanyak 22.058.268 m3. Selisih 

antara produksi air dikurangi dengan air yang telah tersalurkan adalah NRW, yaitu 

sebesar 41,86 persen atau sebanyak 15.884.497 m3. 

Menurut Teguh Cahyono, selaku Direktur Teknik PDAM Kota Malang, 

Minggu (07/10/2012). Untuk menurunkan NRW diperlukan infrastruktur yang 

memadai dengan mengadopsi teori 3M, yaitu man, material, money. Sumber daya 

manusia sewajarnya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena sumber daya 

manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan 
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menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah 

mempersiapkan sumber daya manusia dengan matang, selanjutnya perusahaan 

mempersiapkan aspek material yang terkait dengan berbagai peralatan atau teknologi 

yang digunakan untuk menurunkat tingkat kehilangan air. Kebutuhan dana untuk 

berinvestasi dari sisi man maupun material memang besar, sehingga perusahaan 

mengalokasikan dana untuk menurunkan NRW yang biayanya jauh lebih kecil. 

Menurunkan tingkat NRW bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 

waktu satu sampai dua tahun, melainkan pekerjaan yang dilakukan secara terus-

menerus. Dalam menjalankan program perurunan kehilangan air, PDAM memerlukan 

karyawan-karyawan yang bisa dihandalkan dan memiliki kompetensi yang tinggi 

dalam bidangnya. Hal itu bisa saja direalisasikan jika melihat pada tahun 2012 PDAM 

Kota Malang menjalankan berbagai agenda programnya untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusianya melalui program-program pelatihan, seperti pelaksanaan 

diklat karyawan untuk menurunkan tingkat NRW. 

 
Tabel 1.1 

Tingkat Non Revenue Water (NRW) 
Pada PDAM Kota Malang 

Tahun NRW dalam % 

2010 42 % 

2011 38 % 

2012 30 % 
Sumber: PDAM Kota Malang 

 
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun tingkat NRW terus 

mengalami penurunan. Penurunan yang paling signifikan adalah pada tahun 2012, 

yaitu turun sebesar delapan persen dari tahun sebelumnya. Tingkat NRW apabila 
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semakin kecil atau menurun, berarti semakin baik kinerja karyawan. Dari tabel 1.1 

menunjukkan bahwa kinerja karyawan pada PDAM Tirta Dharma Kota Malang 

semakin baik atau semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Kecilnya angka atau jumlah kehilangan air di wilayah kerja PDAM Tirta 

Dharma Kota Malang ini, tak lepas dari peran serta sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan karyawan 

sangat penting untuk menunjang kinerja karyawan yang sangat baik. Diharapkan 

untuk kedepannya program-progam yang menunjang meningkatnya kemampuan 

karyawan, terutama kemampuan teknis untuk mengatasi masalah Non Revenue Water 

(NRW) perlu dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis. 

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa begitu pentingnya peran kemampuan 

teknis karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Berdasarkan 

pertimbangan dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Kemampuan Teknis Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota 

Malang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pernyataan yang ingin dicari jawabannya dalam suatu penelitian. Berdasarkan judul 

dan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kemampuan teknis karyawan bagian kehilangan air pada PDAM Tirta 

Dharma Kota Malang dalam upaya untuk menurunkan tingkat NRW? 
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2. Bagaimana kinerja karyawan bagian kehilangan air pada PDAM Tirta Dharma 

Kota Malang? 

3. Apakah kemampuan teknis berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja 

karyawan pada PDAM Tirta Dharma Kota Malang? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas serta agar tidak terjadi pembiasan 

permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

terbatas pada kemampuan teknis dan kinerja karyawan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Dharma Kota Malang pada bagian distribusi dan secara khusus pada 

bagian kehilangan air (NRW). 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kemampuan teknis karyawan bagian kehilangan air pada 

PDAM Tirta Dharma Kota Malang dalam upaya untuk menurunkan tingkat NRW. 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan bagian kehilangan air pada PDAM Tirta 

Dharma Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan teknis terhadap kinerja 

karyawan pada PDAM Kota Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan PDAM Tirta Dharma Kota Malang 

untuk memperhatikan kemampuan teknis karyawannya yang digunakan untuk 
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pengambilan keputusan dalam bidang pengelolahan sumber daya manusia 

perusahaan. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Memberikan konstribusi bagi ilmu manajemen sumber daya manusia serta 

memberikan konstribusi bagi pengembangan penelitian di bidang kajian sumber 

daya manusia serta penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah konsep dasar dalam memahami aspek-aspek manajemen sumber daya 

manusia khususnya mengenai kemampuan teknis dan kinerja karyawan. 


