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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian dan dunia usaha akhir ini yang disertai 

dengan tajamnya persaingan di dalam menghasilkan produksi, badan usaha 

pasti menginginkan hasil produksinya dapat diterima di masyarakat.  Keadaan 

tersebut membuat setiap perusahaan yang menghasilkan produk atau barang 

akan terus menerus berusaha menyediakan dana agar proses produksinya lancar, 

dan itu pun juga harus melalui proses - proses yang panjang. 

Dampak globalisasi mempengaruhi dunia usaha yang semakin dinamis. 

Dunia usaha harus didukung oleh peningkatan efisiensi produktifitas maupun 

kinerja untuk mengetahui efektifitas pengelolaan perusahaan oleh pihak 

manajemen perusahaan. Menanggapi peluang ancaman dalam lingkungan bisnis 

yang tidak pasti diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja yang mampu 

memberi informasi yang dapat mengakomodasi beberapa aspek lain secara 

menyeluruh baik keuangan mamupun non keuangan. 

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting 

dalam perusahaan, karena selain digunakan untuk menilai keberhasilan 

perusahaan pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan sistem imbalan dalam perusahaan misalnya untuk menentukan 
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tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Kinerja karyawan sendiri 

dapat berpengaruh kepada hasil kinerja perusahaan. Pihak manajemen juga 

dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk 

mengevaluasi periode yang lalu. 

Selama ini yang umum digunakan dalam perusahaan adalah pengukuran 

kinerja yang hanya menitiberatkan pada sektor keuangan saja. Pengukuran 

kinerja dengan sistem ini dapat menyebabkan orientasi perusahaan hanya pada 

keuntungan jangka pendek dan cenderung mengabaikan kelangsungan hidup 

perusahaan dalam jangka panjang. Pengukuran kinerja yang menitiberatkan 

pada sektor keuangan saja kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tak 

tampak (intangible assets) dan harta-harta intelektual (sumber daya manusia) 

perusahaan. Selain itu pengukuran kinerja dengan cara ini juga kurang mampu 

bercerita banyak mengenai masa lalu perusahaan, kurang memperhatikan sektor 

eksternal, serta tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan kearah yang 

lebih baik (Kaplan dan Norton ,2001:57). 

Perusahaan harus wajib meningkatkan kualitas kinerjanya baik disektor 

keuangan maupun non keuangan untuk dapat mencapai tujuan dan target 

perusahaan. Tingkat pencapaian misi perusahaan, serta tingkat pencapaian 

pelaksanaan tugas secara aktual. Sesuai dengan definisi kinerja sendiri yaitu 

tindakan pengukuran yang dapat dilakukan terhadap berbagai aktifitas dalam 

rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian 



3 
 

 

digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang 

prestasi pelaksanaan atau rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan 

penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian tersebut. 

Tingkat persaingan beberapa tahun ini semakin ketat. Hal ini disebabkan 

banyak perusahaan baru yang masuk sektor ini. Perusahaan - perusahaan baru 

maupun yang sudah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Melihat 

kondisi yang demikian perusahaan harus terus memperhatikan setiap perubahan 

lingkungan industri maupun lingkungan makro yang kemungkinan akan 

mengancam posisi perusahaan. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki 

secara terus menerus seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik 

itu bersifat strategis maupun yang bersifat taktis dan operasional. 

Pada tabel di bawah ini menjelaskan tentang jumlah Produksi air dan 

jumlah Distribusi air yang terpenuhi di tahun 2011 - 2013. Tabel tersebut 

menunjukkan jumlah kebutuhan air meningkat dari tahun Sebelumnya. 

Tabel 1.1 : Jumlah Produksi dan Distribusi Air 

Keterangan 2011 2012 2013 

Jumlah Produksi 3.877.930m3 3.974.046m3 4.073.507m3 

Jumlah Distribusi 3.847.008m3 3.943.638m3 4.045.820m3 

      Sumber data : PDAM Kediri 

Usaha peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat 

merupakan  upaya peningkatan produktivitas kerja masyarakat agar mampu 
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berperan aktif serta dapat memecahkan problem tentang kebutuhan air bersih. 

Melihat dari tabel produksi dan distribusi meningkat apakah laba perusahaan 

juga meningkat, melihat dari keadaan yang ada perusahaan tidak kunjung 

mengalami peningkatan. 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. 

Daerah diberikan kekuasaan sepenuhnya untuk mengembangkan 

wilayahnya, di mana pemerintah pusat hanya memiliki sedikit andil untuk 

memberikan bantuan pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus 

berupaya dalam memperbaiki kinerja keuangannya. Berdasarkan hal tersebut 

manajemen yang handal harus ada disetiap perusahaan. Di mana 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. 
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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha 

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

ini merupakan sebuah usaha yang dicari oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Sebuah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah 

daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. PDAM sebagai salah satu 

perusahaan daerah berupaya untuk menigkatkan kinerjanya yang salah satunya 

bercermin dari tingkat keuntungan yang diperoleh per periode. Selama ini 

PDAM Kota Kediri telah mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan 

standart BUMN yang menitikberatkan 3 aspek yaitu, keuangan, operasional dan 

MSDM saja. Sementara Pengukuran kinerja perusahaan pada Balance 

scorecard ini akan mengukur kinerja perusahaan dengan 4 aspek (keuangan, 

pelanggan, bisnis internal dan pertumbuhan pembelajaran). 

Sementara untuk memperoleh hasil yang valid seharusnya perusahaan 

menganalisis dengan metode balance scorecard, karena kita dapat mengukur 

kinerja perusahaan dari aspek non keuangan dan aspek keuangan yang terdiri 

dari 4 perspektif (keuangan, pelanggan, bisnis internal dan pertumbuhan 

pembelajaran). 

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kota Kediri”. 
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B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan “Bagaimana kinerja PDAM Kota Kediri ?”    

C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian diperlukan dalam penelitian ini agar tidak menyimpang 

dari tujuan penelitian, maka peneliti melakukan batasan yaitu Analisis aspek 

keuangan dan aspek non keuangan perusahaan pada tahun 2011-2013 dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard. 

D. Tujuan dan Kegunan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Mengetahui kinerja perusahaan daerah air minum PDAM Kota Kediri 

di tahun 2011 – 2013 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi Manajemen perusahaan PDAM Kota Kediri  

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja 

perusahaan selama 3 tahun terakhir, serta dapat juga digunakan untuk 

evaluasi perusahaan serta bahan pertimbangan untuk melakukan 

pengambilan keputusan di tahun tahun selanjutnya. 

b. Bagi Pemerintah Kota Kediri (PEMKOT)  
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Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan evaluasi kinerja 

perusahaan yang berfungsi untuk melayani kebutuhan sehari-hari 

masyarakat di bidang AIR .  

c. Bagi Peneliti selanjutnya  

Hasil Penelitian ini bisa dipergunakan sebagai bahan referensi 

serta untuk menambah wawasan pengetahuan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 


