
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis finansial yang terjadi sekarang ini, sebuah perusahaan ataupun 

lembaga usaha baik milik pemerintah maupun swasta dituntut untuk lebih 

memaksimalkan kinerjanya dalam berbagai hal. Dalam melakukan hal tersebut 

di dalam sebuah perusahaan atau lembaga usaha diperlukan manajemen yang 

baik, yang bisa mengelola semuanya dengan maksimal. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memulihkan kondisi 

perekonomian tersebut karena terdapat banyak rintangan yang harus dihadapi. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan ditetapkannya suatu dasar 

kebijakan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masing-

masing daerah agar dapat menggali, memanfaatkan dan mengembangkan 

sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin. Kondisi yang demikian 

sangat berpengaruh dan besar peranannya terhadap kelancaran pelaksanaan 

program  program pembangunan nasional.  

Ketersediaan air bersih pada dasarnya mempunyai nilai strategis bagi 

pemerintah karena selain sebagai kebutuhan manusia di dalamnya 

menyangkut pada kebutuhan sektor penting yang meliputi sektor industri, 

sektor pariwisata , sektor pertanian , sektor perkebunan. Disamping sektor- 

sektor tersebut, sektor-sektor lainnya dalam perkembangannya masih 

dipengaruhi adanya ketersediaan pelayanan air bersih. Dalam kehidupan 



sehari hari banyak masyarakat yang masih mendapatkan dan menggunakan air 

yang tidak layak dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari terhadap air. 

Sulitnya ketersediaan air yang dialami oleh masyarakat kota maupun desa 

membuat pemerintah daerah memberikan kewenangan dan kebijakan dalam 

pengolahan ketersediaaan air terhadap masyarakat agar masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan akan air yang layak untuk keperluan sehari – hari. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia jasa 

pelayanan umum, saat ini sedang memasuki era baru dalam sistim pengelolaan 

pelayanan air minum kepada masyarakat. Proses kegiatan operasional 

pelayanan dituntut transparan, berkualitas dan memperhatikan aspek 

lingkungan untuk menyampaikan jasa layanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara proporsional dan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan yaitu membantu Pemerintah Daerah untuk mendukung Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) tetapi dengan tidak mengesampingkan misi sosial 

disamping misi komersial. 

Jauh sebelum berdirinya PDAM yang kita kenal, telah ada usaha 

pemerintah setempat untuk memberikan jaminan air bersih dan sehat sebagai 

air minum dan sebagainya dengan jalan membuka sumur bor (arerischeput) 

tetapi kapasitas airnya tidaklah cukup besar, sehingga hanya sebagian kecil 

saja yang dapat merasakan atau menerima pembagian air ini. Karena pada 

waktu itu kebutuhan air semacam ini masih belum dirasakan sungguh-

sungguh, mengingat bahwa air masih dapat diperoleh dari sumur-sumur biasa. 



Air minum adalah kebutuhan dasar manusia, untuk memenuhi aspek 

kesehatan disamping sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. 

Manajemen yang handal harus ada disetiap perusahaan, dimana 

keberhasilan operasi, kinerja dan kelangsungan hidup perusahaan dalam 

jangka panjang tergantung dari keputusan tim manajemen. Selain itu 

manajemen juga perlu melakukan penilaian atas kinerja keuangannya per 

periode sehingga berdasarkan hasil kinerja tersebut tim manajemen dapat 

mengetahui maju mundurnya perusahaan tersebut. Yang nantinya akan 

berguna bagi perusahaan di masa yang akan datang. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit 

usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat. 

Sebuah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang dapat 

meningkatkan pendapatan daerah. PDAM sebagai salah satu perusahaan 

daerah berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya yang salah satunya 

bercermin dari tingkat keuntungan yang diperoleh per periode. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat 

dan pengembangan perusahaan serta perbaikan , tata kerja Perusahaan Daerah 

Air minum Kabupaten Probolinggo melaksanakan upaya untuk menyediakan , 

mememlihara air bersih yang memenuhi standart air minum secara terus 

menerus yang bertujuan menciptakan kontinyuitas pelayanan air minum 

kepada masyarakat dengan pola pengelolaan yang efektif dan efisien serta 

memanfaatkan segala potensi yang ada , guna mendukung pembangunan Kota 

Probolinggo.  



Pencapaian tujuan PDAM Tirta Dharma Kota Probolinggo akan dapat 

memberikan pelayanan umum di bidang air bersih , mendukung peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD), mengggali potensi daerah khususnya sumber 

daya alam,mengembangkan perusahaan daerah, membina SDM di daerah. 

Melihat dari jumlah pelanggan yang membayar tagihan rekening air dari jasa 

penyaluran air yang telah diterima pelanggan. Maka dapat diketemukan  

Pendapatan air dilihat dari perkembangan pelanggan masyarakat Probolinggo 

dan air yang disalurkan oleh PDAM Tirta Dharma Kota Probolinggo pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 
Data Air Yang Disalurkan dan Pendapatan  

PDAM Tirta Dharma Kota Probolinggo Tahun 2008 – 2010 
 

Tahun Air yang disalurkan pada 
masyarakat 

Pendapatan yang diperoleh dari air 
yang disalurkan  

2008 3.851.646 M3     6.591.075.642,50  
2009 4.048.022M3     7.124.710.072,50  
2010 4.126.850  M3    7.897.384.570,00  

Sumber: PDAM kota Probolinggo tahun 2008 sampai dengan 2010 

Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa air yang disalurkan kepada 

masyarakat oleh PDAM Tirta Dharma Kota Probolinggo dari tahun 2008 

sampai dengan 2010 mengalami kenaikan . Perusahaan banyak mendapatkan 

keuntungan setiap tahunnya seiring dengan perkembangan jumlah air yang 

disalurkan kepada masyarakat Kota Probolinggo. Data pada tabel tersebut 

diperoleh dari PDAM setelah mendapat persetujuan untuk dapat melihat 

laporan keuangan juga perkembangan yang ada di PDAM pada periode 

tersebut. 



Perusahaan air minum kota Probolinggo ini diharapkan dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi terhadap pelanggan mampu memberikan kinerja 

perusahaan yang lebih baik lagi, sehingga pendapatan perusahaan dan 

kepuasan para pelanggan tidak akan mengalami penurunan sehingga terjadi 

peningkatan pendapatan PDAM juga pelayanannya akan terus meningkat dari 

tahun ke tahun berikutnya.  

Analisis kinerja keuangan pada PDAM ini dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Analisis laporan keuangan 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan empat analisis rasio keuangan , 

yaitu : Analisis Rasio Likuiditas, Analisis Rasio Profitabilitas Analisis Rasio 

Laverage dan Analisis Rasio Aktivitas. Rasio keuangan yang digunakan 

sebagai indikator kinerja perusahaan yaitu rasio laba terhadap aktiva 

produkktif , 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 terhadap pendapatan operasi , rasio laba 

operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh 

tempo , rasio aktiva produktif terhadap penjualan air, jangka waktu penagihan 

piutang, efektivitas. 

Kinerja keuangan sangat penting dalam melakukan pengawasan 

terhadap laporan keuangan yang disusun, apakah kinerja keuangan dari 

PDAM dapat dikatakan baik atau dikatakan tidak baik. PDAM Tirta Dharma 

Kota Probolinggo harus penuh pertimbangan dan pemikiran akan pentingnya 

pengukuran kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Selain PDAM 



sebagai perusahaan daerah juga mempunyai tugas untuk menambah 

pendapatan asli daerah. Pelanggan PDAM Tirta Dharma yang dapat dilihat 

dari jumlah pelanggan yang rutin setiap bulannya membayar tagihan jasa 

penyaluran air oleh PDAM dan meningkatnya pendapatan perusahaan 

membuat PDAM Tirta Dharma Kota Probolinggo menjadi terlihat sebagai 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang baik dalam produksi dan 

kinerja serta keuangannya namun meskipun laporan keuangan sudah tersaji 

dari tahun ke tahun terlihat baik akan tetapi perusahaan ini belum dapat 

dipastikan kinerja keuangannya juga ikut baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam penelitian ini tertarik 

untuk mengambil judul “ Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah 

Air Minum Tirta Dharma Kota Probolinggo” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis 

mencoba mengemukakan rumusan masalah dari Analisis Kinerja Keuangan 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum  Tirta Dharma Kota Probolinggo  adalah 

sebagai berikut : 

“ Bagaimana Kinerja keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Probolinggo pada 

tahun 2008 sampai dengan 2010?” 

C. Batasan Penelitian  

Peneliti membatasi masalah agar tidak meluas dan tidak menyimpang 

dari tujuan penelitian adalah terbatas pada permasalahan: 

 



1. Data yang digunakan bersifat tahunan 

2. Metode tolak ukur yang digunakan adalah Time Series dan Croos 

Sectional menurut standart dari mendagri no 4 tahun 1999 (pedoman 

penilaian kinerja PDAM) 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

 Berdasarkan batasan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian, 

yaitu untuk mengetahui dan mengukur kinerja keuangan perusahaan daerah air 

minum kota Probolinggo pada tahun 2008 sampai dengan 2010. 

2. Manfaat penelitian  

a. Bagi PDAM Kota Probolinggo  

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma agar lebih dapat 

memaksimalkan kinerja keuangannya. 

b. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian yang telah dbuat ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman dan landasan serta penambahan wawasan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan 

suatu perusahaan. 

c. Bagi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar atau 

pedoman terhadap biaya atau kontribusi yang akan dan telah diberikan 



oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo kepada semua pelanggan 

ataupun Masyarakat yang memakai jasa PDAM Kota Probolinggo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


