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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  Masalah   

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pendapatan daerah dan UU 

No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah (dalam perkembangannya kedua undang-undang ini 

diperbaharui dengan undang-undang no. 32 tahun 2004 dan undang-undang no. 

33 tahun 2004). Berlakunya kedua undang-undang ini memberikan peluang 

yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada baik 

yang menyangkut sumberdaya manusia, dana, maupun sumberdaya lain yang 

merupakan kekayaan daerah.  

Penyelenggaraan fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah 

daerah tersebut perlu didukung sumber pembiyaan yang memadai. Disadari 

bahwa sumber-sumber penerimaan satu daerah yang satu dengan daerah yang 

lain tidaklah sama. Ada beberapa daerah dengan sumberdaya yang dimiliki 

mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan 

ada beberapa daerah yang menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan 

tugas desentralisasi mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. 

Pembangunan yang dilaksanakan di negara kita saat ini bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.  
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Pembangunan harus dilaksanakan diberbagai bidang, termasuk juga 

pembangunan dibidang ekonomi, salah satu pembangunan dibidang ekonomi 

adalah meningkatkan kemampuan berusaha bagi pengusaha dalam mengelola 

usahanya atau kegiatan membutuhkan modal untuk membiayai usaha yang 

dijalankan. Modal tersebut sangat berperan bagi pengusaha dalam mengelola 

usaha agar dapat berkembang sehingga keuntungan yang diperoleh dapat 

meningkat, namun modal tersebut tidak semua dapat dipenuhi sendiri terutama 

golongan ekonomi lemah, karena mereka mengalami kesulitan dalam 

menggembangkan usahanya.  

Konsep pembangunan secara umum adalah suatu usaha untuk 

memperbaiki kondisi hidup dengan menunjukkan pada kemajuan sosial dan 

ekonomi pada tingkat yang digunakan. melalui pembangunan yang diharapkan  

adalah perubahan masyarakat dari kondisi pasif, statis, dan tertinggal menjadi 

lebih aktif, dinamis dan masyarakat yang lebih maju. Dalam upaya 

meningkatkan kebutuhan masyarakat, pemerintah senantiasa melakukan 

pengelolaan sumberdaya yang ada diberbagai bidang terutama dibidang 

ekonomi dan sosial (Riyanto, 2001:156).  

Salah satu kebijakan pembangunan nasional adalah meningkatkan 

sarana air bersih. Meskipun bukan prioritas utama tetapi memiliki urutan yang 

sangat penting mengingat perkembangan keadaan dan kebutuhan utama bagi 

masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dapat 
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diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Tentunya 

dalam mengelola memerlukan suatu organisasi yang handal dan profesional 

serta memiliki kinerja yang baik agar organisasi dapat berkembang terus 

menerus dan mampu bersaing dengan organisasi yang lain. 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Wibisono, 2005:67). Pengukuran kinerja 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam dunia bisnis yang 

semakin kompetitif ini, tantangan yang dihadapi oleh organisasi atau 

perusahaan baik yang berorientasi laba maupun yang berorientasi pada kegiatan 

sosial akan semakin kompleks.  

Tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam perusahaan 

seperti tantangan sumberdaya manusia, terbatasnya modal dan menurunnya 

produktifitas tetapi juga tantangan yang berasal dari luar perusahaan misalnaya 

semakin tingginya tuntutan dari pelanggan, adanya retribusi dan tekanan dari 

pemerintah serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dengan 

adanya tantangan tersebut, perusahaan dituntut untuk lebih profesional dalam 

mengelola bisnisnya dan terus berupaya untuk merumuskan serta 

menyempurnakan strategi-strategi bisnis mereka dalam usaha mengembangkan 

perusahaannya (Supriyono, 2005:37). 
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Sebagai perusahaan daerah yang bertugas melayani kebutuhan manusia 

yang sangat mendasar yaitu air bersih maka Perusahaan Daeran Air Minum 

Tirta Darma Ayu berkewajiban untuk meningkatkan cakupan pelayanan air 

bersih seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kenaikan taraf hidup 

masyarakat. Selain meningkatkan pelayanan air bersih PDAM juga harus 

meningkatkan kinerja perusahaannya, hal ini disebabkan karena kindisi kinerja 

perusahaan PDAM Tirta Darma Ayu dalam kategori cukup. Dalam upaya 

mencapai fungsi pelayanan yang baik dan menjadi perusahaan daerah yang 

sehat serta memiliki kinerja yang baik diperlukan upaya komprehensif, yang  

dimulai dengan melakukan identifikasi faktor-faktor yang ada dan secara 

signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian sasaran tersebut diatas. 

Kinerja perusahaan dapat diukur dari aspek keuangan, aspek operasional 

dan aspek adminisrasi. Dalam penelitian ini aspek yang digunakan untuk 

mengukur kinerja PDAM Tirta Darma Ayu adalah sapek keuangan/ laporan 

keuangan. Pengukuran kinerja  perusahaan dari aspek keuangan ditentukan oleh 

beberapa indikator, yaitu rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba 

terhadap penjualan, rasio aktiva lancar terhadap utang lancar, rasio utang jangka 

panjang terhadap ekuitas, rasio total aktiva terhadap total utang, rasio biaya 

operasi tehadap pendapatan operasi, rasio laba operasi sebelum biaya 

penyusutan terhadap anggaran pokok dan bunga jatuh tempo, rasio aktiva 

produktif terhadap penjualan air, rasio jangka waktu penagihan piutang dan 
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rasio efektifitas penagihan. Kinerja perusahaan yang baik adalah perusahaan 

yang selalu menunjukkan peningkatan pada rasio-rasio yang telah ditentukan 

oleh pemerintah (Surat Keputusan Mentri Dalam Negri No. 47 Tahun 1999). 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu merupakan perusahaan 

yang menjalankan dua fungsi yaitu: “sosial oriented” (pelayanan yang baik 

terhadap masyarakat dalam penyediaan air bersih) dan “profit oriented” 

(bertujuan untuk menghasilkan laba sebagai dana untuk beroperasi dan untuk 

sumber penerimaan daerah). Maka sudah menjadi keharusan agar dalam 

menjalankan fungsi tersebut Perusahaan Daerah Air Minum dapat 

meningkatkan profesionalismenya dengan cara meningkatkan efesiensi kerja 

disegala bidang. Tuntutan perusahaan untuk mencapai pendapatan yang 

sebesar-basarnya dengan pengeluaran yang seefektif mungin mengakibatkan 

kedua fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan mudah karena dalam 

fungsi sosial terkandung kewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih 

bagi seluruh masyarakat dengan tingkat harga yang terjangkau.  

Dari kedua fungsi tersebut perusahaan perlu memantau tingkat 

kesehatan perusahaan dengan mengadakan analisis terhadap data keuangan 

yang tercermin dalan laporan keuangan tiap tahunnya. Selain untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, struktur modal dan 

keefektifitasan hasil usaha yang dicapai. Analisis kaporan keuangan juga 

deperlukan menejemen dalam mengambil keputusan. Pada prinsipnya analisis 
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rasio adalah untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja keuangan dan 

potensi atau kemajuan perusahaan. Dengan menganalisis berbagai pos dalam 

laporan keuangan merupakan dasar untuk mengetahui kondisi keuangan yang 

dibandingkan termasuk data tentang perusahaan yang terjadi dalam rupiah dan 

rasio. Rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan 

angka-angka didalam atau antara laporan rugi laba dan neraca (Mamduh & 

Taslim, 2005:77), sehingga penganalisis dapat menyadari beberapa rasio secara 

individu dapat membantu nenganalisis dan menginterprestasikan posisi 

keuangan suatu perusahaan. 

Untuk mengetahui keberhasilan direksi dalam mengelola Perusahaan 

Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu dilakukan penilaian terhadap kinerja pada 

tiap tahun buku sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penilaian kinerja 

PDAM dengan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999 

Tanggal 31 Mei 1999 tentang pedoman penilaian kenerja Perusahaan Daerah 

Air Minum (Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 47 tahun 

1999/Bambang Riyanto 327/1999). Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut diatas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul  

“ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) 

TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI 

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2010 dan 2011” 
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B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar masalah yang diteliti 

tidak meluas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Pembatasan masalah 

diperlukan agar peneliti lebih efektif, efesien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam. Batasan masalah sangat penting karena merupakan fokus penelitian. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sesuai dengan judul yang diajukan, peneliti hanya membahas tentang 

Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kab. Indramayu 

Ditinjau Dari Laporan Keuangan Tahun 2010 dan 2011. 

2. Objek penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta pembatasan masalah 

seperti yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: “Bagaimana Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Darma Ayu Kab. Indramayu ditinjau dari Laporan Keuangan 

Tahun 2010 dan 2011?”. 
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D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja 

secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalah. 

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu Kab. Indramayu 

Ditinjau dari Laporan Keuangan tahun 2010 dan 2011. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ada dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

penjelasan mengenai manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Dari segi ilmiyah penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan bagi pihak terkait dan peneliti tentang analisis kinerja perusahaan 

daerah air minum (PDAM) Tirta Darma Ayu Kab. Indramayu ditinjau dari 

laporan keuangan tahun 2010 dan 2011. 
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2. Manfaat Praktis   

a. Bagi pihak lain 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan didalam memecahkan masalah yang 

sejenis dan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut atau 

sebagai masukan dagi pemerintah daerah Indramayu dalam melakukan 

pembinaan serta pengawasan terhadap PDAM Tirta Darma Ayu 

Kabupaten Indramayu. 

b. Bagi peneliti 

1) Penelitian ini merupakan penerapan teori-teori yang diperoleh selama 

dibangku kuliah terutama kuliah yang berkaitan dengan penelitian. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan, dan 

pengalaman dalam mengevaluasi dan menganalisis kinerja keuangan. 

 

 

 

 

 

 




