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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja PDAM 

Tirta Dharma Kabupaten Klaten dengan menggunakan Metode Balanced 

Scorecard dilihat dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis 

internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan dan data 

administrasi PDAM tahun 2009-2011 serta data BPPSPAM publikasi tahun 2007-

2010. Pengukuran kinerja perspektif keuangan dilihat dari ROE, Rasio Operasi, 

Rasio Kas, Efektivitas Penagihan dan Rasio Solvabilitas. Pengukuran kinerja 

perspektif pelanggan dilihat dari Cakupan Pelayanan, Pertumbuhan Pelanggan, 

Tingkat Penyelesaian Aduan, Jam Operasi Layanan/Hari dan Konsumsi Air 

Domestik. Pengukuran kinerja perspektif bisnis internal dilihat dari Efisiensi 

Produksi, Kualitas Air Pelanggan, Tingkat Kehilangan Air, Tekanan Sambungan 

Pelanggan dan Penggantian Air Meter. Pengukuran kinerja perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran dilihat dari Rasio Jumlah Pegawai/1000 

Pelanggan, Rasio Diklat Pegawai dan Rasio Biaya Diklat Terhadap Biaya 

Pegawai. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kinerja perspektif keuangan 

PDAM baik yaitu dengan rata-rata sebesar 1,017. Kinerja perspektif pelanggan 

PDAM cukup yaitu dengan rata-rata sebesar 0,867. Kinerja perspektif bisnis 

internal baik yaitu dengan rata-rata sebesar 1,390. Kinerja perspektif pertumbuhan 

dan pembelajaran cukup yaitu dengan rata-rata sebesar 0,513. Sehingga kinerja 

PDAM secara kesuluruhan rata-rata dari tahun 2009-2011 menggunakan Balance 

Scorecard dikatakan baik yaitu sebesar 3,78. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai scorecard yang dihasilkan dari masing-masing perspektif. Kesimpulan yang 

diambil dari kinerja PDAM Tirta Dharma Kabupaten Klaten berarti PDAM 

mampu berkembang, memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman serta 

mengoperasikan instalasi secara efisien dalam memberikan suatu pelayanan yang 

prima kepada pelanggan maupun kontribusi untuk PAD Kabupaten Klaten. 

 

Kata kunci : Kinerja, PDAM, Balance Scorecard 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air adalah sumber daya nasional yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak, maka pengelolaanya dipegang oleh pemerintah. Hal ini sesuai 

dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut: “Bumi 

dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  

negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Di 

Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan 

bahwa daerah berwenang untuk mengelola sumber regional yang tersedia di 

wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melalui Peraturan 

Daerah pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah instansi. Dalam hal ini 

instansi yang menangani adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 

dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

PDAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

penyediaan  air  bersih.  Salah  satu  tujuan  dibentuknya  PDAM  adalah  

mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, 

pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih, 

sedang tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna 

menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, 

serta mencari laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi daerah. Hanya 

perusahaan yang memiliki keunggulan pada tingkat global yang mampu 

memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu menghasilkan 

produk yang bermutu serta cost effective (Mulyadi, 2001). 

Keadaan ini memaksa manajemen berupaya menyiapkan strategi-strategi 

baru yang menjadikan PDAM mampu bertahan dan berkembang. Untuk dapat 

menjamin PDAM berlangsung dengan baik, maka manajemen perlu 

mengadakan evaluasi terhadap kinerjanya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
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indikator yang diukur hanya menggunakan tiga aspek yaitu aspek keuangan, 

aspek operasional dan aspek administrasi. Sedangkan Balance Scorecard bisa 

digunakan dalam penilaian kinerja PDAM dengan memperhatikan empat aspek 

yaitu aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek bisnis internal dan aspek 

pertumbuhan dan pembelajaran. Penilaian dengan menggunakan Balance 

Scorecard lebih kompleks dan rinci dalam menilai aspek finansial dan non 

finalnsial sehingga dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses 

pengendalian manajemen organisasi. 

Metode Balance Scorecard merupakan sistem manajemen bagi 

perusahaan untuk berinvestasi dalam jangka waktu panjang, untuk pelanggan 

(customer), pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, termasuk manajemen 

(learning and growth), proses bisnis internal (sistem) demi memperoleh hasil-

hasil finansial yang memungkinkan perkembangan organisasi bisnis daripada 

hanya sekedar mengelola bottom line untuk memacu hasil-hasil jangka pendek 

dan memberikan suatu kerangka kerja bagi pihak manajemen untuk 

menerjemahkan misi dan strategi organisasi kedalam tujuan-tujuan dan ukuran-

ukuran. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimanakah kinerja PDAM Tirta Dharma Kabupaten 

Klaten dengan menggunakan Metode Balanced Scorecard ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan ingin mengetahui kinerja PDAM Tirta 

Dharma Kabupaten Klaten dengan menggunakan Metode Balance Scorecard. 

LANDASAN TEORI 

A. Sektor Publik 

Sektor publik adalah sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan 

umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayarkan melalui 

pajak atau Pendapatan Negara lain yang diatur dengan hukum (Mahsun, 2006). 
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Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan 

kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar 

melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. 

Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi yang non profit 

oriented. Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti non profit. 

Angapan ini kurang tepat, karena organisasi sektor publik ada yang bertipe 

quasi profit yaitu yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan 

memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah misalnya BUMN dan 

BUMD. PDAM merupakan salah satu BUMD yang bergerak dalam bidang 

penyediaan air bersih untuk masyarakat serta memiliki fungsi ganda yaitu 

sebagai non profit business dan  for profit business. 

B. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Berdasar Undang Undang nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan 

daerah, PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu 

perusahaan daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat 

umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh 

Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air 

bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun 

legislatif daerah. 

PDAM adalah salah satu bentuk Perusahaan Sektor Publik yang ada di 

setiap Kabupaten/ Kota, dimana badan usaha ini dibentuk oleh Pemerintah 

Daerah yang bergerak pada pengadaan, pengelolaan dan pengembangan air 

bersih. Pengelolaan PDAM diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya PDAM diharapkan berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan 

mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. PDAM 

mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai non profit business dan  for profit 

business (Mediaty, 2010). 

C. Penilaian Kinerja 

Kinerja  adalah  gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 
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dan misi organisasi yang tertuang dalam Strategic Planing suatu organisasi. 

Istilah kinerja sendiri sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat 

keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja dapat diketahui 

hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-

tujuan atau target-terget tertentu yang hendak dicapai (Mahsun, 2006). 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan manusia dalam 

mencapai tujuan organisasi. Penilaian kinerja sebagian penentu secara 

periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan 

karyawan berdasarkan sasaran, standard dan kreteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya 

manusia maka penilaian   kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas 

perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam 

organisasi (Mulyadi, 2001). 

D. Penilaian Kinerja Sektor Publik 

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan 

membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 

finansial & nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai 

alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan reward dan 

punishment (Mardiasmo, 2002). 

Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan informasi finansial 

dan informasi non finansial. Penilaian kinerja finansial diukur berdasarkan 

pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian dilakukan dengan menganalisis 

varians (selisih dan perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang 

dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada varians 

pendapatan dan varians pengeluaran (belanja rutin, belanja investasi/modal). 

Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber 

penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians tersebut hingga level 

manajemen paling bawah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah 

spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varians dengan 

kesulitan signifikansi besarnya varians (Mardiasmo, 2002). 
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Informasi non finansial dapat dijadikan tolok ukur lainnya. Informasi 

nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses 

pengendalian manajemen.teknik pengukuran kinerja yang paling 

komprehensif dan banyak dikembangkan adalah teknik Balance Scorecard. 

Dengan Balance Scorecard kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan 

aspek finansial, tapi juga aspek non finansial. Balance Scorecard 

pengukurannya melibatkan empat perspektif yaitu perspektif finansial, 

perspektif kepuasan pelanggan, perspektif efisiensi proses internal dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

E. Balance Scorecard 

Balanced scorecard adalah metode alternatif yang digunakan 

perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komperhensif, 

tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non 

keuangan, seperti perspektif pelanggan, Proses bisnis internal, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan (Mulyadi, 2001). 

Balance Scorecard menerjemahkan misi organisasi dan strategi ke 

dalam tujuan-tujuan  operasional  dan  mengukur  kinerja  untuk  empat  

perspektif berbeda (Kaplan dan Norton, 2000), yaitu: 

1. Perspektif Keuangan 

Tujuan finansial menjadi fokus dan ukuran di semua perspektif 

scorecard lainnya. Scorecard harus menjelaskan strategi perusahaan, 

dimulai dengan tujuan finansial jangka panjang, dan kemudian 

mengkaitkannya dengan berbagai ukuran tindakan yang harus diambil 

berkenaan dengan proses finansial, pelanggan, proses internal, dan para 

pekerja serta sistem untuk menghasilkan kinerja ekonomi jangka panjang 

yang diinginkan perusahaan (Kaplan dan Norton, 2000). 

2. Perspektif Pelanggan 

Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen 

penghasilan tujuan finansial perusahaan. Perspektif pelanggan 

memungkinkan perusahaan menyelaraskan berbagai ukuran pelanggan 
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penting-kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, dan profitablitas pelanggan 

dan segmen pasar sasaran (Kaplan dan Norton, 2000). 

3. Perspektif Bisnis Internal 

Dalam  perspektif  ini,  perusahaan  melakukan  pengukuran 

terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan baik manajer 

maupun karyawan untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang dapat 

memberikan kepuasan tertentu kepada pelanggan dan juga para 

pemegang saham (Kaplan dan Norton, 2000).  

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Kaplan dan Norton, mengungkapkan betapa pentingnya suatu  

organisasi atau  perusahaan bisnis untuk terus memperhatikan para 

karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan dan meningkatkan 

pengetahuan karyawan karena dengan meningkatkan pengetahuan 

karyawan akan meningkatkan kemampuan karyawan untuk berpartisipasi 

dalam pencapaian hasil ketiga perspektif di atas dengan tujuan perusahaan. 

F. Penerapan Balance Scorecard untuk PDAM 

1. Perspektif Keuangan 

a. ROE (Return On Investment) 

ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham 

tertentu. Rasio ini merupakan ukuran rentabilitas dari sudut pandang 

pemegang saham (Halim dan Hanafi, 2009). 

b. Rasio Operasi 

Rasio Operasi digunakan untuk mengetahui kemampuan 

manajemen dalam mengendalikan biaya operasional sehubungan 

dengan perubahan volume penjualan. Dengan kata lain rasio operasi 

adalah Rasio yang digunakan mengukur seberapa besar efisiensi 

biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan 

(BPPSPAM, 2010). 

c. Rasio Kas 
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Rasio kas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar utanga jangka pendek dengan kas dan setara kas yang 

dapat segera diuangkan (BPPSPAM, 2010). 

d. Efektivitas Penagihan 

Efektivitas penagihan menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menagih hasil penjualan air dengan jumlah rekening air . 

dengan kata lain, mengukur  efisiensi kegiatan penagihan atas hasil 

penjualan air (BPPSPAM, 2010). 

e. Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan 

tersebut pada saat itu dilikuidasi (Halim dan Hanafi, 2009). 

2. Perspektif Pelanggan 

a. Cakupan Pelayanan 

Cakupan pelayanan adalah gambaran kemampuan PDAM 

dalam menjalankan fungsi pelayanan yaitu seberapa banyak penduduk 

yang dapat dilayani (BPPSPAM, 2010). 

b. Pertumbuhan Pelanggan 

Pertumbuhan pelanggan digunakan untuk mengukur jumlah 

pertambahan pelanggan PDAM dalam jangka waktu satu tahun 

(BPPSPAM, 2010). 

c. Tingkat Penyelesaian Aduan 

Tingkat penyelesaian aduan digunakan untuk mengukur tindak 

lanjut penyelesaian pengaduan pelanggan (BPPSPAM, 2010). 

d. Kualitas Air Pelanggan 

Kualitas air pelanggan digunakan untuk mengukur atau menilai 

kualitas air PDAM yang telah memenuhi syarat kepada pelanggan 

(BPPSPAM, 2010). 

e. Konsumsi Air Domestik 

Konsumsi air domestik digunakan untuk mengukur efektivitas 

pengelolaan sistem distribusi dan pelayanan PDAM terhadap 
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pelanggan rumah tangga. Pelanggan domestik adalah jumlah 

pelanggan dikurangi jumlah pelanggan industri dan niaga besar 

(BPPSPAM, 2010).  

3. Perspektif Bisnis Internal 

a. Efisiensi Produksi 

Untuk Mengukur efisiensi dalam sistem produksi PDAM perlu 

diukur tentang kapasitas yang ada dengan kapasitas yang terpakai agar 

menjadi efisien dan tidak ada kapasitas menganggur (iddle) 

(BPPSPAM, 2010). 

b. Jam Operasi Layanan/Hari 

Jam layanan operasi/hari digunakan untuk mengukur efisiensi 

sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan kecepatan dalam 

pelayanan kepada pelanggan PDAM (BPPSPAM, 2010). 

c. Tingkat Kehilangan Air 

Untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan 

air (BPPSPAM, 2010). 

d. Tekanan Sambungan Pelanggan 

Untuk mengukur jumlah pelanggan yang dilayani dengan 

tekanan yang sesuai dengan standar minimal ( > 1 bar) (BPPSPAM, 

2010). 

e. Penggantian Meter Air 

Untuk mengukur tingkat ketelitian meter air pelanggan maka 

diperlukan penggantian meter air secara berkala (BPPSPAM, 2010). 

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

a. Rasio jumlah pegawai/1000 pelanggan  

Untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan tenaga kerja 

dalam melayani setiap 1000 pelanggan PDAM maka digunakan tolok 

ukur rasio jumlah pegawai/1000 pelanggan (BPPSPAM, 2010). 

b. Rasio Diklat Pegawai 

Rasio diklat pegawai digunakan mengukur kepedulian PDAM 

dalam meningkatkan kompetensi pegawai (BPPSPAM, 2010). 
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c. Rasio Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai 

Biaya diklat terhadap biaya pegawai digunakan untuk 

mengukur tingkat kepedulian perusahaan mendanai pegawai dalam 

hal peningkatan kemampuan pegawai (BPPSPAM, 2010). 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan dipakai adalah metode deskriptif. Yaitu 

penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti 

dari subyek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif lain. 

Serta menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti dan mengkaji berbagai 

aspek dalam fenomena tertentu kemudian menawarkan ide masalah untuk 

pengujian atau penelitian selanjutnya (Indriantoro dan Supomo, 1999:88). 

B. Data dan Sumber Data 

Jenis data adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan 

tahun 2009-2011 dan data admnistrasi PDAM Tirta Dharma Kabupaten 

Klaten serta data BPPSPAM publikasi 2007-2010. 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Perspektif Keuangan 

a. 

 

ROE 

 

= 

 

Laba setelah pajak 
x 100 % 

 
Jumlah ekuitas 

b. 

 

Rasio 

Operasi 

 

 

= 

 

 

Biaya Operasi 

 

Pendapatan Operasi 

c. 

 

Rasio Kas 

 

 

= 

 

Kas + Setara Kas  

x 100 % 

 
Hutang lancar 

d. 

 

Efektivitas  

Penagihan 

 

 

 

= 

 

 

Jumlah Penerimaan Rekening Air 

 

 

x 100 % 

 
Jumlah Rekening Air 

e. 

 

Rasio 

Solvabilitas 

 

 

= 

 

   

Jumlah Aktiva 

 

x 100 % 

 Jumlah Hutang 
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2. Perspektif Pelanggan 

a. 
Cakupan 

Pelayanan 

 

 

= 

 

Jumlah Penduduk Terlayani  

x 100 % 

 
Jumlah Penduduk 

b. 
Pertumbuhan 

Pelanggan 

 

 

= 

 

Jumlah pelanggan (tahun ini – 

tahun lalu) 

 

x 100 % 

 Jumlah pelanggan tahun lalu 

c. 

Tingkat 

Penyelesaian 

Aduan 

 

= 

 

Jumlah aduan terlayani  

x 100 % 

 
Jumlah aduan 

d. 
Kualitas Air 

Pelanggan 

 

 

= 

 

Jumlah uji kualitas air yang 

memenuhi syarat 

 

 

x 100 % 

 Jumlah air yang diuji 

e. 
Konsumsi Air 

Domestik 

 

= 

 

Jumlah air terjual pelanggan 

domestik 

 

Jumlah pelanggan domestik 

 

3. Perspektif Bisnis Internal 

a. 
Jam Layanan 

Operasi/hari 

 

= 

 

Waktu distribusi air ke pelanggan 

dalam 1 tahun 
 

hari 

b. 
Efisiensi 

Produksi 

 

= 

 

Kapasitas yang dimanfaatkan 
 

x 100 % 

 Jumlah kapasitas terpasang 

c. 
Tingkat 

Kehilangan Air 

 

= 

 

Jumlah distribusi air – air terjual  

x 100 % 

 
Jumlah distribusi air 

d. 

Tekanan 

Sambungan 

Pelanggan 

 

 

= 

 

Jumlah pelanggan terlayani 

dengan tekanan > 1 bar 

 

 

x 100 % 

 Jumlah pelanggan 

e. 

Penggantian 

Meter Air 

 

 

= 

 

Jumlah meter air yang diganti 

selama setahun 

 

x 100 % 

 Jumlah pelanggan 
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4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

 

a. Rasio Jumlah 

Pegawai/1000 

Pelanggan 

 

= 

 

Jumlah Pegawai  

x 100 % 

 Jumlah Pelanggan 

b. Rasio Diklat 

Pegawai 
 

= 

 

Jumlah Pegawai Ikut Diklat  

x 100 % 

 Jumlah Pegawai 

c. Biaya Diklat 

terhadap Biaya 

Pegawai 

 

= 

 

Jumlah Biaya Diklat  

x 100 % 

 
Jumlah Biaya Pegawai 

 

 

D. Metode Analisis Data 

Pengujian data dilakukan dengan pendekatan komparatif, yaitu 

membandingkan antara pengukuran kinerja setiap tahunnya dengan 

pengukuran kinerja berdasarkan metode Balance Scorecard. Kinerja PDAM 

secara keseluruhan diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh rasio 

prespektif balanced scorecard yang sebelumnya telah diberi bobot nilai 

tertentu. Perhitungan presentase dan bobot masing masing rasio tersebut 

menurut Penilaian Kesehatan yang dilakukan oleh BPPSPAM. Indikator 

pengukuran tingkat kesehatan PDAM yang telah ditetapkan oleh BPPSPAM. 

Selanjutnya, dilakukan scoring kinerja masing-masing variabel, kemudian 

rata- rata setiap rasio dan Kinerja PDAM secara keseluruhan diukur dengan 

pendekatan balance scorecard dapat diketahui dengan ketentuan BPPSPAM. 

 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis kinerja PDAM Tirta Dharma Kabupaten Klaten tahun 2009-2011 

secara keseluruhan dengan menjumlahkan masing-masing rasio perspektif yang 
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sebelumnya telah diberi bobot nilai yang telah ditentukan dan telah dilakukan 

rata-rata selama periode 3 tahun. Variabel tersebut dinamakan “Kinerja”. 

Kemudian dari hasil tersebut, digunakan untuk mengevaluasi kinerja PDAM Tirta 

Dharma Kabupaten Klaten tahun 2009-2011. Hasil penjumlahan variabel 

“Kinerja”, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1 

Hasil Uji Kinerja Keseluruhan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Klaten 

Rasio 

2009 2010 2011 Nilai 

Rata-

rata  
Nilai Score Nilai Score Nilai Score 

Perspektif Keuangan :        

Return On Equity (ROE)  3 0,165 3 0,165 3 0,165 3 

Rasio Operasi 2 0,110 2 0,110 4 0,220 2,67 

Rasio Kas  5 0,275 5 0,275 5 0,275 5 

Efektivitas Penagihan  5 0,275 5 0,275 5 0,275 5 

Rasio Solvabilitas 5 0,150 5 0,150 5 0,150 5 

Kinerja  0,975  0,975  1,085 1,017 

Perspektif Pelanggan :        

Cakupan Pelayanan 3 0,150 2 0,100 2 0,100 2,34 

Pertumbuhan Pelanggan 3 0,150 5 0,250 3 0,150 3,67 

Tingkat Penyelesaian Aduan 5 0,125 5 0,125 5 0,125 5 

Kualitas Air Pelanggan 3 0,225 5 0,375 5 0,375 4,34 

Konsumsi Air Domestik 2 0,100 2 0,100 3 0,150 2,34 

Kinerja  0,750  0,950  0,900 0,867 

Perspektif Bisnis Internal :        

Efisiensi Produksi 4 0,280 2 0,140 3 0,210 3 

Tingkat Kehilangan Air 5 0,350 4 0,280 4 0,280 4,34 

Jam Operasi Layanan/Hari 5 0,400 5 0,400 5 0,400 5 

Tekanan Sambungan Pelanggan 5 0,325 5 0,325 5 0,325 5 

Penggantian Meter Air 4 0,260 1 0,065 2 0,130 2,34 

Kinerja  1,615  1,210  1,345 1,390 

Perspektif Pertumbuhan dan 

Pembelajaran : 

       

Rasio Jml Pegawai/1000 Plg 5 0,350 5 0,350 5 0,350 5 

Rasio Diklat Pegawai 2 0,080 2 0,080 3 0,120 2,34 

Rasio Biaya Diklat terhadap 

Biaya Pegawai 

1 0,040 2 0,080 2 0,080 1,67 

Kinerja  0,470  0,520  0,550 0,513 

Total Kinerja  3,81  3,65  3,88 3,78 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

Dari hasil uji kinerja masing masing perspektif, menunjukkan bahwa 

Penilaian Kinerja PDAM Tirta Dharma Kabupaten Klaten dengan menggunakan 

Balance Scorecard selama 3 tahun dapat digunakan manajemen untuk evaluasi 
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dan meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. 

Dari beberapa tolok ukur finansial tersebut, dapat diartikan bahwa kinerja 

perspektif keuangan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Klaten tahun 2009-2011 

dikatakan baik, yaitu dengan rata-rata sebesar 1,017. Hal ini menunjukkan bahwa 

PDAM dapat menghasilkan laba dan memenuhi seluruh kewajiban keuangan 

jangka pendek serta kewajiban jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan 

kepada pelanggan maupun meningkatkan kepercayaan pemegang saham disini 

pemerintah kepada manajemen. 

Dari kinerja Perspektif Pelanggan PDAM Tirta Dharma Kabupaten 

Klaten tahun 2009-2011 dikatakan cukup, yaitu dengan rata-rata sebesar 0,867. 

Hal ini menunjukkan bahwa PDAM dalam melayani pelanggan masih belum 

optimal. PDAM harus lebih meningkatkan kinerja perspektif pelanggan agar 

pelanggan PDAM dapat lebih terpuaskan dengan pelayanan yang prima, karena 

dapat berpengaruh terhadap profitabilitas pelanggan sehingga juga akan 

menambah keuntungan bagi PDAM. 

Dari kinerja Perspektif Bisnis Internal PDAM Tirta Dharma Kabupaten 

Klaten tahun 2009-2011 dikatakan baik, yaitu dengan rata-rata sebesar 1,390. Hal 

ini menunjukkan bahwa PDAM efektif dan efisien dalam melakukan proses 

internal. PDAM harus mempertahankan atau meningkatkan proses internal saat 

ini, karena memiliki nilai-nilai yang diinginkan oleh pelanggan sehingga akan 

memberikan pengembalian yang diharapkan oleh PDAM. 

Dari kinerja Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran PDAM Tirta 

Dharma Kabupaten Klaten tahun 2009-2011 untuk Rasio Biaya Diklat terhadap 

Biaya Pegawai mempunyai kinerja yang buruk, yaitu dengan rata-rata kinerja 

sebesar 1,67. Dalam hal ini kepedulian PDAM untuk meningkatkan kompetensi 

pegawai kurang. PDAM harus meningkatkan program kompetensi Pegawai yaitu 

dengan mengikutsertakan pegawai untuk diklat dan membiayai diklat tersebut. 

Sehingga kepedulian PDAM dapat dijadikan motivasi pegawai untuk bekerja 

lebih baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada perusahaan. 

Namun secara keseluruhan kinerja Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

dikatakan cukup, yaitu dengan rata-rata sebesar 3,78. Hal ini menunjukkan 
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PDAM belum optimal dalam memperhatikan pegawainya. PDAM harus 

meningkatkan kinerja Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran karena dapat 

meningkatkan kemampuan pegawai untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil. 

Meskipun masih terdapat kelemahan, namun demikian hasil uji kinerja 

keseluruhan perspektif dapat dievaluasi bahwa kinerja PDAM Tirta Dharma 

Kabupaten Klaten tahun 2009-2011 yaitu skor sebesar 3,81 untuk tahun 2009, 

3,65 untuk tahun 2010 dan 3,88 untuk tahun 2011 sehingga mempunyai rata-rata 

3,78. Hal tersebut menunjukkan bahwa PDAM Tirta Dharma Kabupaten Klaten 

telah menunjukkan kinerjanya yang baik dilihat dari keempat perspektif Balance 

Scorecard setiap tahunnya. Dari penilaian kinerja tersebut berarti PDAM mampu 

berkembang, memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman sehingga dikatakan 

PDAM yang sehat. PDAM juga mampu mengoperasikan instalasi secara efisien 

dan efektif serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara 

tepat kualitas, kuantitas dan kontinuitas maupun mewujudkan tingkat pendapatan 

perusahaan dan kontribusi  untuk PAD Kabupaten Klaten. Sehingga Visi dan Misi 

PDAM Tirta Dharma Kabupaten Klaten dapat tercapai. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PDAM Tirta Dharma Kabupaten 

Klaten tahun 2009-2011 dengan menggunakan konsep Balance Scorecard 

yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan Pengukuran Perspektif 

Balance Scorecard secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang baik dari 

tahun 2009-2011 yaitu dengan rata-rata sebesar 3,78. PDAM mampu 

berkembang, memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman. PDAM juga mampu 

mengoperasikan instalasi secara efisien dan efektif serta memberikan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat secara tepat kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas maupun mewujudkan tingkat pendapatan perusahaan dan 

kontribusi  untuk PAD Kabupaten Klaten. Tetapi pada perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran untuk Rasio Biaya Diklat terhadap Biaya 

Pegawai menunjukkan kinerja yang buruk, yaitu sebesar 1,67. Hal ini 
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dikarenakan masih kurangnya perhatian PDAM dalam hal peningkatan 

kompetensi pegawai dan dalam membiayai segala kegiatan yang 

berhubungan dengan peningkatan kompetensi pegawai. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat 

diambil  saran sebagai berikut : 

1. Manajemen PDAM sebaiknya menggunakan konsep Balance Scorecard 

ini untuk mengimplementasikan dan mengintegarasikan perencanaan 

strategis PDAM. 

2. PDAM harus meningkatkan diklat yang bermanfaat bagi para pegawai, 

karena kegiatan pelatihan tersebut akan berguna mengembangkan 

kemampuan serta keahlian pada pegawai. Semakin tinggi keahlian yang 

dimiliki pegawai maka akan meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. 

PDAM juga harus meningkatkan kepedulian terhadap pegawai dengan 

lebih banyak mendanai pegawai dalam hal diklat yaitu mengalokasikan 

10% atau lebih dari seluruh biaya pegawai. 
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