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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebutuhan akan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang penting 

bagi masyarakat. Jumlah penduduk yang semakin meningkat berbanding lurus 

dengan kebutuhan masyarakat akan air bersih. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas, artinya volume serta kualitas air yang 

disalurkan kepada masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Aktifitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan memerlukan air bersih 

sehingga kualitas air bersih menjadi suatu tuntutan masyarakat saat ini. 

Jumlah penduduk di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun sehingga kebutuhan akan air bersih di Kabupaten 

Trenggalek juga semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan air bersih di 

Kabupaten Trenggalek untuk sektor rumah tangga di pedesaan sebagian besar 

masih dipenuhi secara pribadi oleh masyarakat. Penggunaan sumur di pedesaan 

masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Pemenuhan air bersih oleh 

perusahaan daerah air minum Kabupaten Trenggalek masih terpusat di 

perkotaan, sekor industri, serta sebagian kecil masyarakat pedesaan. 

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Trenggalek akan air bersih dari PDAM 

masih tergolong rendah. Produksi air minum yang tercatat pada PDAM Kabupaten 

Trenggalek tahun 2015 sebesar 8.147.200 M
3
, hasil produksi disalurkan kepada 

10.184 pelanggan. Sektor rumah tangga merupakan sektor 
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yang paling banyak menjadi pelanggan PDAM, yaitu sebesar 90,90% dari total 

pelanggan. Sektor lain berupa hotel/ tempat wisata, badan sosial dan rumah sakit, 

tempat peribadatan, umum, perusahaan serta instansi pemerintahan sebesar 9,10%. 

PDAM Kabupaten Trenggalek saat ini masih tergolong perusahaan 

yang sedang berkembang, perusahaan masih melakukan penambahan saluran-

saluran air diberbagai daerah di Kabupaten Trenggalek yang tentunya 

membutuhkan biaya cukup besar. Penambahan saluran-saluran air tersebut 

diharapkan dapat menarik pelanggan diberbagai daerah. Data dari laporan 

keuangan perusahaan menunjukkan nilai penjualan perusahaan selalu 

mengalami peningkatan. Nilai penjualan perusahaan dapat dilihat pada Tabel 

1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1  Penjualan PDAM Kab. Trenggalek 

 

No Tahun Penjualan 

1 2012 Rp 3.766.057.400,00 

2 2013 Rp 4.076.474.800,00 

3 2014 Rp 5.186.145.350,00 

4 2015 Rp 6.808.586.550,00 

5 2016 Rp 6.532.839.700,00 
Sumber: PDAM Kab. Trenggalek, 2016 

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa selama tahun 2012-2015 

perusahaan mengalami peningkatan penjualan. Pada tahun 2016 penjualan 

mengalami sedikit penurunan, namun secara rata-rata penjualan mengalami 

peningkatan sebesar Rp 553.000.000,00. Perusahaan membutuhkan tambahan 

dana sebagai akibat dari meningkatnya nilai penjualan. Besarnya kebutuhan 

dana tambahan serta cara perusahaan memperoleh tambahan dana tersebut 

perlu untuk dihitung nilainya. 
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Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Trenggalek yang menjadi 

objek penelitian adalah perusahaan milik daerah. PDAM merupakan salah satu 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Trenggalek yang mengelola 

kebutuhan air bersih dengan tujuan sosial dan bisnis. Pelaksanaan kegiatan 

PDAM secara umum dari aspek keuangan adalah melayani dua kepentingan 

yaitu pemerintah daerah sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan pelayanan kepada masyarakat. 

Pencapaian tujuan perusahaan kaitannya dengan aspek keuangan, 

manajemen PDAM sudah melakukan berbagai perencanaan baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Perusahaan merencanakan jumlah pelanggan 

PDAM sebesar 25% dari total masyarakat Kabupaten Trenggalek pada tahun 

2025, untuk mencapai tujuan tersebut manajemen mengupayakan penambahan 

aset-aset pipa air diberbagai daerah, menarik investor asing, serta pengadaan 

teknologi untuk operasional sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi. 

PDAM mengalami peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. 

Peningkatan pertumbuhan penjualan tersebut menyebabkan kebutuhan untuk 

pembiayaan juga semakin meningkat. Manejemen PDAM perlu melakukan 

peramalan keuangan untuk mengatasi peningkatan penjualan tersebut. 

Peramalan keuangan yang tepat akan membantu pihak manajemen 

memperkirakan nilai peningkatan penjualan, mengantisipasi kebutuhan 

pembiayaan perusahaan dan cara mendapatkan tambahan dana tersebut. 

Harapan pada penelitian ini adalah membantu Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Trenggalek untuk melakukan perencanaan keuangan yang akan 

berguna bagi perusahaan di periode yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, 
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maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan 

Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana laporan keuangan proforma pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kab. Trenggalek tahun 2017 dan 2018? 

2. Berapa kebutuhan dana tambahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kab. Trenggalek tahun 2017 dan 2018 sebagai akibat kenaikan penjualan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui laporan keuangan proforma pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kab. Trenggalek. 

2. Untuk mengetahui kebutuhan dana tambahan tahun 2017 dan 2018. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Manajemen PDAM Kab. Trenggalek 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan 

dalam pengambilan kebijakan terkait keuangan perusahaan di masa yang 

akan datang. 
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2. Bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah 

daerah kabupaten Trenggalek dalam menyalurkan modal tambahan kepada 

PDAM Kabupaten Trenggalek. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian lebih dalam 

mengenai peramalan keuangan dan penetapan besarnya dana tambahan, 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan. 

 

E. Batasan Masalah  

Batasan masalah ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan agar 

mengarah pada tujuan tahunan dan proses pengolahan data oleh karena itu 

perlu adanya batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian ini hanya menganalisis laporan keuangan Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Trenggalek tahun 2012 sampai 2016. 


