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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan Air Minum (PAM) sebagai perusahaan milik Negara atau 

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengemban kewenangan penuh dalam 

pemenuhan hajat hidup warga Negara Indonesia. Sebagaimana diatur dalam 

UUD 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini bermakna bahwa segala sesuatu 

mengenai sumber daya alam termasuk didalamnya air beserta kekayaan alam 

lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh 

Negara atau Pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk 

dipergunakan bagi kemakmuran atau menyejahterakan rakyat Indonesia 

seluruhnya. (http://persmastikom.blogspot.com/2008/12) 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dibentuk oleh pemerintah 

yang tersebar berbagai daerah untuk membantu sistem kinerja PAM, sehingga 

air yang dikelola pemerintah bisa tersalur pada masyarakat sebagai konsumen. 

Namun dalam pelaksanaanya masih banyak terjadi kendala-kendala 

operasional pada PDAM. Hal ini dapat dibuktikan masih adanya masyarakat 

yang terkadang tidak menerima air di jam-jam tertentu. 

http://persmastikom.blogspot.com/2008/12
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Jika dalam proses pengelolaan sumber daya air kurang baik maka 

dapat menyebabkan kekurangan air, monopolisasi serta privatisasi dan bahkan 

menyulut konflik. Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur 

sumber daya air sejak tahun 2004, yakni undang-undang nomor 7 tahun 2004 

tentang sumber daya air. (http://id.wikipedia.org/wiki/air)  

Dalam perencanaan air bersih di kota Surakarta, daerah 

pengembangan merupakan kesatuan wilayah yang mencakup seluruh aspek 

sistem penyediaan air bersih. Wilayah ini meliputi seluruh wilayah pelayanan 

existing maupun rencana pengembangannya. Pengelolaan air bersih kota 

Surakarta ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2004 tentang Peraturan Daerah 

Surakarta No. 1 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 1977.  

Surakarta memiliki wilayah topografi yang relatif datar berkisar antara 

80-100 meter diatas permukaan laut, hanya bagian utara Surakarta memiliki 

elevasi pada kisaran 80-130 meter diatas permukaan laut. Penduduk dikota 

Surakarta lebih bersifat pemukiman dan jasa dengan jumlah penduduk 

576.505 pada tahun 2009 dengan pertumbuhan rata-rata penduduk selama 

sepuluh tahun berkisar 0,589%.  

Kapasitas pelayanan air minum di Surakarta pada tahun 2011 sebesar 

858,45 ℓ/det untuk melayani 55.513 sambungan rumah atau ± 57,12 % dari 

total penduduk kota Surakarta, yang berasal dari mata air Cokrotulung sebesar 

387 ℓ/det, dari 22 sumur dengan kapasitas sebesar 345,35 ℓ/det, dan Instalasi 

Pengolahan Air (IPA) jurug 86,92 ℓ/det dan IPA Jebres 39,18 ℓ/det.  Sehingga 

http://id.wikipedia.org/wiki/air
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pada jam-jam puncak, kawasan Selatan pelayanan dan sebagian kawasan 

Utara, tekanan air sangat rendah, bahkan beberapa kawasan tidak menerima 

air (profil perusahaan PDAM Kota Surakarta, 2012). 

Berlandaskan pada visi dan misi PDAM Kota Surakarta maka perlu 

dilakukan pengukuran kinerja di lingkungan perusahaan, sehingga menjadi 

perusahaan PDAM yang terbaik dalam pelayanan air kepada masyarakat. 

Selebihnya PDAM dapat mencapai misi untuk menciptakan sustainable air, 

dan membuat konsumen puas terhadap pelayanan PDAM. Selanjutnya dapat 

membantu pendapatan asli daerah dan meningkatkan profesionalisme sumber 

daya manusia. 

Bertonggak pada pencapaian tujuan tersebut maka dibutuhkan 

pengukuran kinerja PDAM untuk mengukur seberapa besar performa kinerja 

perusahaan. Maka diperlukan sebuah metode pengukuran kinerja yang tepat 

dan sekaligus dapat memberikan solusi dalam pengambilan keputusan.  

Pengukuran kinerja yang paling mudah dan umumnya dilakukan oleh 

perusahaan adalah pengukuran yang berbasis pada pendekatan tradisional 

yaitu pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi keuangan saja. 

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keuntungan dari pengukuran 

kinerja tersebut adalah sangat mudah dilakukan sehingga pada umumnya 

perusahaan menggunakan alternatif tersebut. Akan tetapi pengukuran kinerja 

berdasarkan pendekatan tradisional tersebut juga mempunyai beberapa 

kelemahan, antara lain tidak berorientasi pada keuntungan jangka panjang 

melainkan berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Kelemahan lain dari 
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pendekatan ini adalah ketidakmampuan didalam mengukur kekayaan-

kekayaan perusahaan yang sifatnya tidak terwujud (intangible assets) maupun 

kekayaan intelektual (sumber daya manusia). Dengan Balanced Scorecard, 

kelemahan-kalemahan tadi dapat diantisipasi dengan melakukan pengukuran-

pengukuran pada masing-masing perspektif, sehingga kelemahan yang 

disebutkan di atas dapat dikurangi. 

Maka dari itu penggunaan konsep Balanced Scorecard yang 

diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton, diharapkan 

mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada pengukuran kinerja yang 

hanya berorientasi pada aspek keuangan saja.  

Metode Balanced Scorecard merupakan metode pengukuran kinerja 

yang terintegrasi dan mencakup keseluruhan aspek finansial dan non finansial. 

Dengan kata lain metode balanced scorecard merupakan metode yang 

menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat 

sasaran-sasaran strategi, yang dirumuskan menggunakan empat perspektif 

yang satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Empat 

perspektif BSC, antara lain: (1) perspektif keuangan, (2) perspektif pelanggan, 

(3) perspektif proses bisnis internal, dan (4) perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

Sedangkan untuk pembobotan dilakukan dengan Analytical Hierarchy 

Process sehingga dapat diketahui Critical Success Factors (CSFs) yang tidak 

memenuhi target dan memerlukan perhatian pihak manajemen untuk 

ditingkatkan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penunjang 

keberhasilan suatu perusahaan, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Dengan mengetahui kinerja perusahaan maka kita akan  

mengetahui apakah tujuan atau target perusahaan dapat tercapai atau belum, 

sehingga dapat dilakukan tindakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas 

dirumuskan masalah yaitu: bagaimana kinerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Surakarta yang diukur dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ini: 

1. Pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Surakarta dengan menggunakan metode balanced scorecard. 

2. Data perusahaan yang digunakan dalam pengukuran diambil dari data 

tahun 2009 dan 2011. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Surakarta. 
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2. Membandingkan hasil kinerja PDAM Kota Surakarta dengan kinerja 

PDAM daerah lain. 

3. Menberikan usulan tentang perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja 

PDAM Kota Surakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Surakarta periode 2009 sampai 2011. 

2. Dapat memberikan solusi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang 

berupaya untuk meningkatkan profit perusahaan melalui kinerja 

perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini terdiri tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Berisi mengenai dasar-dasar teori dan metode yang digunakan 

sebagai dasar dan alat untuk memecahkan masalah. Teori yang 

digunakan adalah teori yang membahas mengenai kinerja dan 
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pengukurannya, sedangkan metode yang digunakan adalah metode 

Balanced Scorecard. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi urutan langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah serta cara pengumpulan dan pengolahan 

data yang dilakukan. 

BAB IV :  PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Bab ini merupakan pembahasan tentang penerapan metode 

balanced scorecard  dalam pengukuran kinerja, pengumpulan 

data, pengolahan data berdasarkan data yang diperoleh dari empat 

perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis 

internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Kemudian hasil 

pengolahan data tersebut dianalisa. 

BAB V  :  PENUTUP 

Kesimpulan berisi tentang pokok-pokok hasil penelitian dan 

uraian singkat hasil analisa yang dilakukan. Sedangkan saran 

berisi tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 


