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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan agar kondisi 

tetap baik, salah satunya dilihat dari kinerja perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu selalu menjaga kondisi perusahaan agar tetap bisa bertahan 

dan berkembang dengan baik dalam rangka untuk mencapai tujuannya, 

sehingga perlu dibuat suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman 

dalam menjalankan usahannya. Dengan tujuan tersebut, perusahaan 

membutuhkan cara-cara pengelolaan yang baik mengenai perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha lainnya yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan.  

Dengan tujuan perusahaan yang jelas dan terkoordinasi pengelola 

perusahaan, manajemen memerlukan berbagai informasi agar dapat 

mengambil keputusan yang tepat. Salah satunya yaitu mengenai kinerja 

perusahaan yang juga mencerminkan tingkat kesehatan dari suatu perusahaan. 

Media yang dapat dipakai untuk menilai kinerja perusahaan yaitu dengan 

menganalisis laporan keuangan perusahaan. Secara umum ada tiga bentuk 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu neraca, laporan laba-

rugi, laporan arus kas. Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya 

merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan 

perusahaan dimasa lalu, saat ini, dan kemungkinan dimasa yang akan datang.  
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Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan diperlukan 

suatu alat ukur yang dapat menunjukan keadaan yang sesungguhnya dari 

kinerja perusahaan tersebut. Ada beberapa alat ukur yang digunakan dalam 

menganalisis keuangan perusahaan yaitu, menggunakan analisis rasio, 

analisis common size, analisis du pont, analisis cross section dan analisis time 

series. Dengan mengadakan analisis data keuangan dari tahun-tahun lalu, 

dapat diketahui kelemahan-kelamahan dari perusahaan serta hasil-hasil yang 

telah dianggap cukup baik. 

 Rasio keuangan untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam 

neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi. Rasio 

menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu 

dalam satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan 

keuangan yang lain. Dengan menggunakan analisis rasio seperti ini akan 

menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan 

posisi keuangan suatu perusahaan dan dapat membantu perusahaan untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Wahyuni (2012) tentang analisis rasio untuk 

mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota Malang, menunjukkan 

bahwa rata-rata kinerja pengeloaan keuangan kota Malang berdasarkan 

analisis ratio keuangan adalah baik. Rata-rata relaisasi PAD diatas 100% 

yaitu sebesar 100, 97%. Defisiit anggaran dari tahun ke tahun juga semakin 

turun bahkan pada tahun 2006 kota Malang mengalami surplus anggaran 

yakni sebesar Rp 35.721.565.841,45. Namun ada beberapa aspek yang perlu 
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diperbaiki oleh pemerintah kota Malang seperti kemandirian keuangan kota 

Malang yang masih rendah dan aktifitas pemerintah kota Malang dalam 

membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Kinerja 

pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang 

mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding 

tahun sebelumnya.  

Suatu Negara secara umum ditentukan oleh kinerja pelaku ekonomi di 

Negara tersebut. Pelaku ekonomi disuatu Negara pada umumnya terdiri dari 

perusahaan milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan perusahaan milik 

daerah (BUMD). Perusahaan milik daerah secara umum turut andil dalam 

membangun perekonomian nasional dan perekonomian daerah pada 

khususnya. Secara umum perusahaan milik daerah bergerak dalam bidang 

perbankan, transportasi, penyediaan air minum dan bidang-bidang lainnya 

sesuai kebutuhan daerahnya. 

Penelitian ini akan menganalisis Perusahaan Daerah yang merupakan 

perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik 

Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan 

maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu 

perusahaan daerah yang membantu pemerintah untuk menunjang kemajuan 

daerah adalah perusahaan daerah air minum (PDAM).  

Perusahaan Daerah Air Minum berperan penting bagi penyediaan air 

bersih yang ada di daerah, namun juga harus memperhatikan bidang 

keuangannya yang sangat penting dalam  perusahaan. Dari hasil pengamatan 
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masih terdapat kesalahan-kealahan perhitungan laporan keuangan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum, terdapat juga kesulitan dalam menilai kinerja 

keuangan perusahaan dan jarang terdapat penelitian yang dilakukan pada 

Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan untuk menilai kinerja 

keuangan. Sehingga perusahaan akan kesulitan untuk pengambilan keputusan 

dalam menghadapi masalah keuangan yang terjadi. 

 
B. Rumusan masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah “bagaimana kinerja keuangan Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan apabila diukur dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan”?. 

 
C. Batasan Masalah 

Peneliti hanya mengukur kinerja keuangan perusahaan daerah air minum 

mulai tahun 2012 – 2014. 

 
D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan. 
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E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan.

Sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah

yang terjadi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Dapat digunakan sebagai salah satu pedoman atau referensi jika akan

melakukan analisis / penelitian terhadap penilaian kinerja keuangan pada

perusahaan.


