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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan utama perusahaan adalah 

untuk mendapatkan laba yang optimal terutama bagi perusahaan yang berorientasi 

pada “profit oriented”. Sedangkan usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mempertahankan laba usahanya yaitu melalui pelayanan yang optimal kepada 

konsumen. 

Perusahaan dituntut untuk meningkatkan efektivitas usahanya dengan 

menyusun perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan karena 

perencanaan merupakan pedoman utama bagi perusahaan untuk mencapai tujuan, 

selain itu perusahaan harus melakukan pembagian tugas dan wewenang 

berdasarkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan agar dapat saling 

bekerjasama dengan baik. 

Perencanaan ditetapkan dengan maksud untuk dilaksanakan pada periode 

mendatang, keadaan yang penuh ketidakpastian sering menimbulkan berbagai 

resiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga hasil kerja yang dicapai 

tidak sesuai lagi dengan apa yang telah direncanakan. Untuk menghindari atau 

menjaga agar penyimpangan yang terjadi tidak terlampau jauh dari rencana maka 

diperlukan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi kelemahan-

kelemahan yang bersifat menghambat maupun untuk mencari peluang dalam 

pengembangan operasi perusahaan yaitu dengan memanfaatkan pemeriksaan 

operasional. 
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Pemeriksaan operasional bertujuan untuk mengkaji dan menilai prosedur 

operasi manajemen dari suatu perusahaan atau bagian dari perusahaan. 

pemeriksaan operasional ini akan menghasilkan informasi bagi manajemen untuk 

perbaikan mengenai problema yang dihadapi. Sehingga apabila terjadi 

penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanaan operasi dapat segera 

diketahui penyebabnya, dan akan segera dapat memberikan saran-saran untuk 

perbaikan agar perencanaan dapat berjalan dengan baik. 

Keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan dalam pelayanan pelanggan. Pelanggan dapat dikatakan 

sebagai ujung tombak bagi kelancaran dan kelangsungan hidup perusahaan. 

Walaupun suatu perusahaan mempunyai kemampuan yang besar dalam 

memberikan jasa namun tanpa adanya kemampuan pelayanan pelanggan yang 

baik maka perusahaan akan terancam kelangsungan hidupnya.  

Perusahaan harus memusatkan perhatian di bidang pelayanan karena 

pelayanan digunakan sebagai dasar bagi setiap bidang lainya dalam 

memperkirakan kebutuhannya yaitu memberikan jasa, menyelenggarakan 

kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Dari kondisi tersebut, maka 

perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan efektivitas tiap bidang untuk dapat 

tetap bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. 

Menurut Govindarajan dan Antony (2000:113), efektivitas ditentukan 

antara output yang dihasilkan pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka 

pendek (objektif). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

berkaitan dengan pencapaian tujuan artinya perusahaan diharapkan bisa 
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memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam untuk memenuhi tujuan 

perusahaan terutama dalam hal pelayanan kepada pelanggan. 

Berdasarkan hal-hal diatas dapat diketahui bahwa pemeriksaan operasional 

guna menilai efektivitas sangat diperlukan dalam membantu manajemen dalam 

menjalankan perusahaannya. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengkaji 

dan meneliti lebih lanjut dengan judul “Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi 

Pelayanan Pelanggan Untuk Meningkatkan Efektivitas” (Studi kasus pada PDAM 

Tuban).  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Apakah fungsi pelayanan pelanggan di PDAM Tuban dikelola secara efektif ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar peneliti tidak meluas dan lebih 

terfokus. sehingga dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada permasalahan 

pemeriksaan operasional atas fungsi pelayanan pelanggan untuk tahun 2010. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengkaji keefektivan tatakelola fungsi pelayanan 

pelanggan di PDAM Tuban. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengambil keputusan yang berkenaan 

dengan peningkatan fungsi pelayanan pelanggan. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengetahuan dan bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


