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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja PDAM Tirta Makmur 

Kabupaten Sukoharjo 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 2010-2012 serta data BPPSPAM publikasi tahun 

20010-2012. 

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 cukup yaitu 

dengan rata-rata sebesar 0,871. Kinerja perspektif pelanggan PDAM cukup yaitu dengan rata-

rata sebesar 0,850. Kinerja perspektif bisnis internal baik yaitu dengan rata-rata sebesar 1,348. 

Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran cukup yaitu dengan rata-rata sebesar 0,410. 

Sehingga kinerja PDAM secara kesuluruhan rata-rata dari tahun 2009-2011 menggunakan 

Balance Scorecard dikatakan baik yaitu sebesar 3,47. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

scorecard yang dihasilkan dari masing-masing perspektif. Kesimpulan yang diambil dari kinerja 

PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 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 

Sukoharjo. 

Kata kunci : Sektor Publik, Kinerja, Balance Scorecard, PDAM 



1 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  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. PDAM sebagai salah satu BUMD diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang memadai sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan mampu 

memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fungsi ganda sebagai Non profit 

business dan sekaligus for profit business, menyebabkan PDAM tidak bersifat Pure non profit 

organization melainkan bersifat quasi profit organization. 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 dalam 

Rusdiyanto, 2010). 

  Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 tentang Pedoman 

Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) indikator yang diukur hanya 

menggunakan tiga aspek yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Balance 

Scorecard merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang tidak hanya mencerminkan pada 

kinerja keuangan saja, tetapi juga kinerja non keuangan, sehingga apabila perusahaan akan 

melakukan pelipatgandaan kinerja maka fokus perhatian perusahaan akan ditunjukan kepada 

peningkatan kinerja non keuangan, karena dari situlah keuangan berasal. Oleh kareana itu 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. 

  Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan mengambil judul “Analisis Kinerja dengan Pendekatan Balance Scorecard (Studi 

Kasus PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo)”.  

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimanakah kinerja PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan 

Metode Balanced Scorecard ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tujuan ingin mengetahui kinerja PDAM Tirta Makmur Kabupaten 

Sukoharjo dengan menggunakan Metode Balance Scorecard. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang 

berkepentingan antara lain adalah : 

1. Bagi Akademisi 



2 
 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

penilaian kinerja dengan menggunakan Balance Scorecard. 

2. Bagi Manajemen PDAM 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan evaluasi bagi manajemen PDAM 

Kabupaten Sukoharjo untuk menilai kinerja perusahaan. 

3. Bagi Karyawan PDAM 

  Hasil penelitian ini dapat di pahami dan melaksanakan strategi perusahaan dengan 

mengacu pada kerangka Balance Scorecard. 

 

TELAAH LITERATUR  

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 : 7). 

 Sektor publik ada karena dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan regulasi yang mengatur 

pemakaian barang-barang publik (public goods). Dalam perkembangan, sektor publik sangat 

berperan dalam pengaturan public goods tersebut sehingga dapat mendistribusikan kepada segenap 

masyarakat secara adil dan merata. Peran utama sektor publik yaitu mencakup tiga hal (Mahsun, 

2006 : 8): 

a. Regulatory role, Regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara 

bersama-sama bisa mengkonsumsi dan menggunakan public goods. 

b. Enabling role, Tujuan akhir dari sebagian regulasi adalah memungkinkannya segala 

aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. 

c. Direct Provision of Goods and Services, Makna pure public goods (barang publik murni) 

ternyata dalam prakteknya sulit untuk dipisahkan secara tegas dengan  quasi public goods. 

 

B. 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 : 121). 

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud : 

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat 

membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran unit kerja sehingga akan 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian 

pelayanan publik. 

2. Digunakan untuk pengalokasian sumber daya & pembuatan keputusan. 

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik & memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, artinya tidak ada indikator tunggal untuk 

menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan swasta, karena sifat output yang 

dihasilkan banyak bersifat intangible output maka ukuran finansial saja tidak cukup mengukur 

kinerja sektor publik, oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja non finansial. 

Tujuan dari sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah : 

1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. 

2. Menyeimbangkan ukuran kinerja finansial & non-finansial secara berimbang sehingga 

dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. 

3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta 

memotivasi pencapaian goal congruence. 

4. Sebagai alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. 
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Manfaat dari sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah : 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. 

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

3. Memonitor & mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target 

kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 

4. Dasar memberikan reward & punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran 

kinerja yg disepakati. 

5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja 

organisasi. 

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

 

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 : 123). 

 

C. Balance Scorecard 

Menurut Kaplan dan Norton (2000 : 9), Balance Scorecard yaitu sistem pengukuran  

yang menyeimbangkan alat  ukur lama  yang hanya  berdimensi pada aspek finansial 

(keuangan) dengan dimensi-dimensi yang baru yaitu pada aspek non-finansial. Balance 

Scorecard membicarakan suatu teori tentang bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang 

diinginkan (dalam hal keuangan) dengan melakukan tindakan-tindakan konkret. Balance 

Scorecard terdiri dari kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi yang diturunkan dari strategi 

perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. 

Balance Scorecard menerjemahkan misi organisasi dan strategi ke dalam tujuan-tujuan  

operasional  dan  mengukur  kinerja  untuk  empat  perspektif berbeda, yaitu: 

1. Perspektif Keuangan 

Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukan apakah perencanaan dan 

pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan PDAM. 

Perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan 

keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham (Kaplan dan 

Norton, 2000 : 22). Dalam penelitian ini, pengukuran perspektif keuangan balance 

scorecard menggunakan rasio rentabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. 

a. Rasio Rentabilitas 

Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut (Riyanto, 2011). Dengan kata lain rasio 

rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode  tertentu. Rasio rentabilitas yang dipakai dalam penelitian ini yaitu : 

1) 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 : 178). 
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2) 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). 

b. Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban pada saat ditagih (Halim dan Hanafi, 2009 : 76). 

Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan. Rasio Likuiditas yang dipakai dalam 

penelitian ini yaitu : 

1) Rasio Kas 

Rasio kas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utanga 

jangka pendek dengan kas dan setara kas yang dapat segera diuangkan 

(BPPSPAM, 2010). 

2) 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).  

c. Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu 

dilikuidasi (Halim dan Hanafi, 2009 : 76). 

Dengan kata lain rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

2. Perspektif Pelanggan 

Tujuan dari perspektif pelanggan dalam balance scorecard ini adalah pemuasan 

kebutuhan pelanggan. Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan menyelaraskan 

berbagai ukuran pelanggan seperti kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, profitablitas 

pelanggan dan pangsa pasar. Kelompok ukuran pelanggan utama pada umumnya sama 

untuk semua jenis perusahaan (Kaplan dan Norton, 2000 : 55). Kelompok pengukuran ini 

terdiri dari: 

a. Pangsa Pasar 

Menggambarkan proposisi binsis yang dijual oleh sebuah unit bisnis di pasar 

tertentu (dalam bentuk jumlah pelanggan, uang yang dibelanjakan, atau volume 

satuan terjual). Ukuran yang digunakan peneliti untuk pangsa pasar adalah cakupan 

pelayanan.  

Cakupan pelayanan adalah gambaran kemampuan PDAM dalam menjalankan 

fungsi pelayanan yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat dilayani (BPPSPAM, 

2010).  

b. Retensi Pelanggan 

Mengukur berapa banyak perusahaan dapat mempertahankan hubungannya 

dengan pelanggan lamanya. Mengukur loyalitas pelanggan melalui persentase 

pertumbuhan bisnis dan pelanggan yang dimiliki perusahaan (Kaplan dan Norton, 

2000 : 61). Ukuran yang digunakan peneliti untuk ukuran retensi pelanggan adalah 

Tingkat Penyelesaian Aduan. 

Tingkat penyelesaian aduan digunakan untuk mengukur tindak lanjut 

penyelesaian pengaduan pelanggan (BPPSPAM, 2010). Dari tindak lanjut tersebut 
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menjadikan pelanggan percaya lagi terhadap kinerja PDAM dalam menanggapi suatu 

aduan. 

c. Akuisisi Pelanggan 

Mengukur dalam bentuk relatif atau absolut, kekuatan unit bisnis menarik dan 

memenangkan pelanggan atau bisnis baru. Akuisisi pelanggan adalah kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan pelanggan (Kaplan dan Norton, 2000 : 61). 

Ukuran yang digunakan peneliti untuk ukuran akuisisi pelanggan adalah Pertumbuhan 

Pelanggan 

Pertumbuhan pelanggan digunakan untuk mengukur jumlah pertambahan 

pelanggan PDAM dalam jangka waktu satu tahun (BPPSPAM, 2010).  

d. Kepuasan Pelanggan 

Menilai tingkat kepuasan atas kinerja tertentu di dalam proposisi nilai. Ukuran 

yang digunakan peneliti untuk ukuran kepuasan pelanggan adalah kualitas air 

pelanggan. 

Kualitas air pelanggan digunakan untuk mengukur atau menilai kualitas air 

PDAM yang telah memenuhi syarat kepada pelanggan (BPPSPAM, 2010). Kualitas 

air pelanggan dapat meyakinkan pelanggan bahwa air dari PDAM adalah air yang 

telah memenuhi kualitas.  

 

e. Profitabilitas Pelanggan 

Mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pelanggan atau  segmen  

tertentu  setelah  menghitung  berbagai pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan tersebut. Ukuran yang digunakan peneliti untuk ukuran 

profitabilitas pelanggan adalah konsumsi air domestik. 

Konsumsi air domestik digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan sistem 

distribusi dan pelayanan PDAM terhadap pelanggan rumah tangga. Pelanggan 

domestik adalah jumlah pelanggan dikurangi jumlah pelanggan industri dan niaga 

besar (BPPSPAM, 2010). 

3. Perspektif Bisnis Internal 

Dalam perspektif proses bisnis internal, perusahaan harus mengidentifikasikan proses 

internal yang penting dimana perusahaan harus melakukannya dengan sebaik- baiknya, 

karena proses internal tersebut memiliki nilai-nilai yang diinginkan pelanggan dan akan 

memberikan pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham (Kaplan dan Norton, 

2000 : 80). 

Masing-masing perusahaan memiliki seperangkat proses penciptaan nilai yang unik 

bagi pelanggannya. Secara umum Kaplan dan Norton (2000 : 84) membaginya menjadi 3 

prinsip dasar yaitu : 

a. Proses Inovasi 

Proses inovasi sebagai gelombang panjang penciptaan nilai dimana perusahaan 

pertama kali menemukan dan mengembangkan pasar baru, pelanggan baru, serta 

kebutuhan yang sedang berkembang dan yang tersembunyi dari pelanggan yang ada pada 

saat ini. Proses inovasi diukur dengan banyaknya produk yang dihasilkan organisasi dan 

waktu penyerahan produk ke pasar (Kaplan dan Norton, 2000 : 84). Ukuran yang 

digunakan peneliti untuk ukuran inovasi adalah jam layanan operasi/hari. 

Jam layanan operasi/hari digunakan untuk mengukur efisiensi sistem secara 

keseluruhan dan kaitannya dengan kecepatan dalam pelayanan kepada pelanggan PDAM 

(BPPSPAM, 2010). 

b. Proses Operasi 

Proses operasi merupakan gelombang pendek penciptaan nilai di dalam perusahaan. 

Dimulai dengan diterimanya pesanan pelanggan dan diakhiri dengan penyampaian 
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produk atau jasa kepada    pelanggan.    Proses    ini    menitikberatkan    pada 

penyampaian produk  dan  jasa  kepada pelanggan  yang  ada secara efisien, konsisten 

dan tepat waktu (Kaplan dan Norton, 2000 : 90). Dalam penelitian ini, untuk mengukur 

proses operasi menggunakan rasio efisiensi produksi, tingkat kehilangan air dan tekanan 

sambungan air pelanggan. 

1) 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). 

2) Tingkat Kehilangan Air 

Untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air 

(BPPSPAM, 2010). Sehingga kehilangan air karena faktor sistem atau karena 

faktor lain dapat diketahui.  

3) Tekanan Sambungan Pelanggan 

Untuk mengukur jumlah pelanggan yang dilayani dengan tekanan yang sesuai 

dengan standar minimal ( > 1 bar) (BPPSPAM, 2010). Sehingga pelanggan 

PDAM secara adil dan merata merasakan tekanan air yang sama.  

c. Proses Layanan Purna Jual 

Proses  ini  merupakan  jasa  pelayanan  kepada  pelanggan setelah   penjualan   

produk   atau   jasa   tersebut   dilakukan. Layanan purna jual mencakup garansi dan 

berbagai aktivitas perbaikan, penggantian produk yang rusak dan yang dikembalikan 

serta  pemrosesan pembayaran pelanggan (Kaplan dan Norton, 2000 : 91). Ukuran 

yang digunakan peneliti untuk ukuran proses layanan purna jual adalah penggantian 

meter air. 

Untuk mengukur tingkat ketelitian meter air pelanggan maka diperlukan 

penggantian meter air secara berkala (BPPSPAM, 2010). 

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Kaplan dan Norton (2000 : 109), 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 (Kaplan dan Norton, 2000 : 109). 

Dalam perspektif ini, peneliti menggunakan dua dimensi penting dijadikan tolok 

ukur, yaitu: 

a. Kemampuan Karyawan 

Idealnya suatu perusahaan harus melakukan perbaikan secara terus 

menerus demi kemajuan perusahaan. Perbaikan hanya dapat dicapai apabila 

perusahaan melibatkan mereka secara langsung terkait dengan bisnis internal 

(Kaplan dan Norton, 2000 : 110). Ukuran yang digunakan peneliti untuk ukuran 

kemampuan karyawan adalah 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. Motivasi, Pemberian Wewenang dan Pembatasan Wewenang Karyawan 

Perusahaan memerlukan berbagai usaha meningkatkan motivasi 

karyawan dalam bekerja. Meskipun karyawan sudah dibekali dengan akses 

informasi yang bagus tetapi karyawan tidak memiliki motivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya, maka semua itu akan sia-sia. Ukuran yang digunakan 

peneliti untuk ukuran Motivasi, Pemberian Wewenang dan Pembatasan 
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Wewenang Karyawan adalah rasio diklat pegawai dan biaya diklat terhadap 

biaya pegawai (Kaplan dan Norton, 2000 : 118). 

1) Rasio Diklat Pegawai 

Rasio diklat pegawai digunakan mengukur kepedulian PDAM dalam 

meningkatkan kompetensi pegawai (BPPSPAM, 2010).  

2) 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. Obyek Penelitian 

Jenis data adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan tahun 2010-

2012 dan data admnistrasi PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo serta data BPPSPAM 

publikasi 2010-2012. 

C. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang didukung oleh data-data sekunder. Data 

primer dalam penelitian ini yaitu sampel wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekalongan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kepustakaan 

dalam mencari sumber referensi yang terkait. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara pengklasifikasian data, mencatat data atau dokumen yang 

sudah ada serta mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Metode Wawancara 

Dalam pengambilan data ini peneliti melakukan tanya jawab secara lisan pada bagian 

umum PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo untuk memperoleh informasi langsung 

tentang data yang dibutuhkan yang mungkin lebih bersifat rinci dan sekilas. 

E. Metode Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 

artinya penelitian yang dilakukan adalah menekankan analisanya pada data-data numeric 

(angka), yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan 

berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikan, mengumpulkan dan menganalisis 

data tersebut sehingga menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisa 

mengenai masalah yang sedang diteliti. Analisis deskriptif sendiri menurut Sugiyono adalah 

“Metode yang digunakan untuk menggambarkan analisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. 

 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Setelah diperoleh hasil dan nilai dari rasio masing-masing perspektif Balance Scorecard, 

tahap selanjutnya adalah menganalisa kinerja PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo tahun 
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2010-2012 secara keseluruhan dengan menjumlahkan masing-masing rasio perspektif yang 

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 Makmur Kabupaten Sukoharjo tahun 2010-

2012. Hasil penjumlahan variabel “Kinerja”, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 4.19 

Hasil Uji Kinerja Keseluruhan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 

 

Rasio 

2010 2011 2012 Nilai 

Rata-

rata  
Nilai Score Nilai Score Nilai Score 

Perspektif Keuangan :        

Return On Equity (ROE)  3 0,165 1 0,055 3 0,165 2,34 

Rasio Operasi 2 0,110 2 0,110 2 0,110 2 

Rasio Kas  1 0,055 5 0,275 5 0,275 3,67 

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  0,775  0,865  0,975 0,871 

Perspektif Pelanggan :        

Cakupan Pelayanan 1 0,050 1 0,050 1 0,050 1 

Pertumbuhan Pelanggan 5 0,250 4 0,200 2 0,100 3,67 

Tingkat Penyelesaian 

Aduan 

5 0,125 5 0,125 5 0,125 5 

Kualitas Air Pelanggan 5 0,375 5 0,375 5 0,375 5 

Konsumsi Air Domestik 2 0,100 2 0,100 2 0,100 2 

Kinerja  0,900  0,850  0,800 0,850 

Perspektif Bisnis 

Internal : 

       

Efisiensi Produksi 2 0,140 3 0,210 3 0,210 2,67 

Tingkat Kehilangan Air 5 0,350 5 0,350 5 0,350 5 

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

Tekanan Sambungan 

Pelanggan 

2 0,130 2 0,130 2 0,130 2 

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

Kinerja  1,150  1,740  1,155 1,348 

Perspektif Pertumbuhan 

dan Pembelajaran : 

       

Rasio Jml Pegawai/1000 

Plg 

5 0,350 4 0,280 4 0,280 4,34 

Rasio Diklat Pegawai 2 0,080 2 0,080 1 0,040 1,67 

Rasio Biaya Diklat 

terhadap Biaya Pegawai 

1 0,040 1 0,040 1 0,040 1 

Kinerja  0,470  0,400  0,360 0,410 

Total Kinerja  3,29  3,85  3,29 3,47 

 Sumber : Data sekunder yang diolah 

Dari hasil uji kinerja masing masing perspektif, menunjukkan bahwa Penilaian Kinerja 

PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan Balance Scorecard selama 3 

tahun dapat digunakan manajemen untuk evaluasi dan meningkatkan kinerjanya di masa 

mendatang. 
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Dari beberapa tolok ukur finansial tersebut, dapat diartikan bahwa kinerja perspektif 

keuangan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo tahun 2010-2012 dikatakan cukup, yaitu 

dengan rata-rata sebesar 0,871. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM dalam menghasilkan laba 

dan memenuhi seluruh kewajiban keuangan jangka pendek serta kewajiban jangka panjang 

untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan maupun meningkatkan kepercayaan 

pemegang saham dari pemerintah kepada manajemen belum optimal. 

Dari kinerja Perspektif Pelanggan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo tahun 

2010-2012 dikatakan cukup, yaitu dengan rata-rata sebesar 0,850. 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 Makmur Kabupaten Sukoharjo tahun 

2010-2012 dikatakan baik, yaitu dengan rata-rata sebesar 1,348. 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 Makmur 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2010-2012 untuk Rasio Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 

mempunyai kinerja yang buruk, yaitu dengan rata-rata kinerja sebesar 1. Dalam hal ini 

kepedulian PDAM untuk meningkatkan kompetensi pegawai kurang. PDAM harus 

meningkatkan program kompetensi Pegawai yaitu dengan mengikut sertakan 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 3,47. Hal ini menunjukkan 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 Makmur Kabupaten Sukoharjo tahun 

2010-2012 yaitu skor sebesar 3,29 untuk tahun 2010, 3,85 untuk tahun 2011 dan 3,29 untuk 

tahun 2012 sehingga mempunyai rata-rata 3,47. Hal tersebut menunjukkan bahwa PDAM Tirta 

Makmur Kabupaten Sukoharjo 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 Sukoharjo. Sehingga Visi dan Misi PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 

dapat tercapai. 

 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2010-2012 dengan menggunakan konsep Balance Scorecard yang telah dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil Pengukuran untuk Perspektif Keuangan, yaitu Return On Equity (ROE), Rasio 

Operasi, Rasio Kas, Efektivitas Penagihan, dan Rasio Solvabilitas. Diperoleh hasil 

bahwa kinerja perusahaan bisa dikatakan cukup yaitu dengan rata-rata sebesar 0,871. 
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2. Hasil pengukuran untuk Perspektif Pelanggan, yaitu Cakupan Pelayanan, Pertumbuhan 

Pelanggan, Kualitas Air Pelanggan, Tingkat Penyelesaian Aduan dan Konsumsi Air 

Domestik menunjukkan tingkat kinerja yang cukup yaitu dengan rata-rata sebesar 0,850. 

3. Hasil Pengukuran Perspektif Bisnis Internal, yaitu Efisiensi Produksi, Tingkat 

Kehilangan Air, Jam Operasi Layanan/Hari, Tekanan Sambungan Pelanggan dan 

Penggantian Meter Air menunjukkan tingkat kinerja yang baik yaitu dengan rata-rata 

sebesar 1,348. 

4. Hasil Pengukuran Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran secara keseluruhan, yaitu 

Rasio Jumlah Pegawai/1000 Pelanggan, Rasio Diklat Pegawai dan Rasio Biaya Diklat 

terhadap Biaya Pegawai menunjukkan tingkat kinerja yang cukup yaitu dengan rata-rata 

sebesar 0,410. Tetapi untuk Rasio Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai sendiri 

menunjukkan kinerja yang buruk, yaitu sebesar 1. Hal ini dikarenakan masih kurangnya 

perhatian PDAM dalam hal peningkatan kompetensi pegawai dan dalam membiayai 

segala kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pegawai. 

5. Hasil Pengukuran Perspektif Balance Scorecard secara keseluruhan menunjukkan 

kinerja yang baik dari tahun 2010-2012 yaitu dengan rata-rata sebesar 3,47. 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 

Sukoharjo. 

 

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. 



11 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Waty, Eka Era. 2009. “Penilaian Kinerja Perusahaan dengan Pendekatan Balance Scorecard 

(BC)”. Ekonomika. Vol.1, No. 1. ISSN 2085-0352X. 

Mediaty. 2010. “ Analisis Pengaruh Lingkungan Strategis, Budaya dan Perencanaan Strategi 

Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) di Sulawesi Selatan) “. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. 

Widyanto, Agung. 2009. “ Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan 

PDAM Kota Surakarta “. Jejak. Vol 2 No 1. 

Fuad, Muhammad. 2010. “Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Area Pelayanan Kota Batu”. Jurnal Ekonomi Bisnis. Th 15, No. 1. 

Widyanto, Agung. 2009. “ Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan 

PDAM Kota Surakarta “. Jejak. Vol 2 No 1. 

Sugiyono. 2009. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Bandung : Alfabeta. 

Mulyadi. 2001. “Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen”. Jakarta : Salemba empat. 

Indriantoro dan Supomo. 1999. “Metodologi Penelitian Bisnis”. Yogyakarta : BPFE. 

Hanafi dan Halim. 2009. “Analisis Laporan Keuangan”. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 

Anthony dan Govindarajan. 2002. “Management Control System”. Jakarta : Salemba empat. 

Kaplan dan Norton. 2000. “Balance Scorecard : Menerapkan Strategi Menjadi Aksi”. Jakarta : 

Erlangga. 

Mahsun, Mohammad. 2006. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. Edisi Pertama. Yogyakarta : 

BPFE. 

Mahmudi. 2007. “Manajemen Kinerja Sektor Publik”. Edisi revisi. Yogyakarta : UPP STIM 

YKPN Yogyakarta. 

Mardiasmo. 2002.”Akuntansi sektor publik”.Yogyakarta : Andi 

www.scribd.com. “Petunjuk Teknis Audit Kinerja PDAM tahun 2011 oleh BPKP Deputi 

Akuntan Negara. 

______. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian 

Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. 

______. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 

 

http://www.scribd.com/

