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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat 

penting bagi manusia. Sebagai produk kebutuhan manusia yang sangat penting, 

maka penyediaan air bersih menjadi salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah karena segala macam aktivitas membutuhkan air bersih. Tuban 

merupakan kota yang masih memiliki keterbatasan air bersih di beberapa daerah 

karena air yang digunakan sebagai penunjang kegiatan sehari-hari masih asin dan 

masih berasa tanah. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit 

usaha milik daerah yang bergerak dan berfungsi sebagai perusahaan yang 

berwenang dalam hal pendistribusian air bersih bagi masyarakat yang diawasi 

dan dimonitor oleh pemerintah. Sehubungan dengan fungsi sosial yang 

diselenggarakan oleh PDAM Tuban, PDAM Tuban dituntut untuk melayani 

kebutuhan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat yang 

tingkat pendapatannya atau daya belinya masih rendah. 

Peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat mempengaruhi 

peningkatan permintaan yang dibuktikan oleh adanya peningkatan pendapatan 

yang diterima oleh PDAM Tuban. Peningkatan pendapatan menyebabkan 

kebutuhan pembiayaan PDAM meningkat. Ketika permintaan mengalami 

penurunan maka pendapatan perusahaan juga akan mengalami penurunan. Data 
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pendapatan, data penjualan air dan data air yang terjual oleh PDAM Tirta Lestari 

tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1: Data Pendapatan, Data Penjualan Air dan Data Air yang Terjual oleh 

PDAM Kabupaten Tuban Tahun 2013-2017 

Tahun Pendapatan (Rp) Penjualan Air (Rp) Air yang Terjual (m3) 

2013 19.791.310.424,32 17.605.196.513,00 6.611.337 

2014 24.963.003.646,00 22.531.574.090,00 7.108.552 

2015 28.270.232.097,00 25.748.845.100,00 7.553.100 

2016 31.612.545.572,00 27.942.610.456,00 8.010.936 

2017 32.436.224.284,00 29.017.877.650,00 8.042.025 

Sumber: PDAM Tirta Lestari Kabupaten Tuban tahun 2013-2017 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penjualan air PDAM 

Kabupaten Tuban setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dari data yang 

ditunjukkan diatas dapat diketahui bahwa penjualan air PDAM yang selalu 

mengalami peningkatan setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir dipengaruhi pula 

oleh kenaikan jumlah air yang terjual selama 5 tahun terakhir.  

Pendapatan PDAM selama 5 tahun mengalami rata-rata peningkatan 

sebesar 13,45%, penjualan air mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,66%, 

dan air yang terjual mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,06%. Pendapatan 

PDAM yang meningkat setiap tahunnya salah satunya dipengaruhi oleh 

penjualan air yang dilakukan oleh PDAM Tuban, selain dipengaruhi oleh 

penjualan air yang dilakukan oleh PDAM, faktor lain yang mempengaruhi 

peningkatan pendapatan PDAM adalah adanya tambahan sambungan baru, 

penanganan kebocoran, dan juga penggantian meter-meter yang mengalami 

kemacetan.  
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Jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang 

dikelola Pemerintah Kabupaten Tuban terus meningkat seiring dengan kebutuhan 

air bersih dimasyarakat yang kian bertambah. Penambahan jumlah sambungan 

baru terealisasikan bertambah sebanyak 2.923 unit yang terletak di beberapa 

kecamatan, yaitu Tuban, Semanding, Palang, Rengel, Soko, Tambakboyo, 

Plumpang, Jatirogo, Bancar, Merakurak, Jenu, Bangilan, Grabagan, Montong, 

Widang, Parengan (sumber: profil PDAM).  

Peningkatan ini menunjukkan bahwa setiap tahun kebutuhan masyarakat 

terhadap air bersih yang digunakan sebagai kebutuhan pokok semakin tinggi. 

Proyeksi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penyediaan air 

di tahun-tahun yang akan datang dengan menggunakan peramalan atau estimasi 

sebagai upaya meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat 

Kabupaten Tuban. 

Peramalan keuangan merupakan salah satu cara perusahaan untuk 

memikirkan masa depan secara sistematis dan mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Keadaan yang sering berubah 

seperti sekarang ini, menjadikan perusahaan harus memperkirakan masa depan 

yang akan terjadi untuk dibuatnya suatu keputusan. Kurangnya sebuah peramalan 

sering dijadikan alasan suatu perusahaan mengalami kegagalan atau kerugian. 

Oleh karena itu, suatu peramalan yang dibuat dengan baik dan searah dengan 

strategi akan mampu menjawab perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Tujuan PDAM adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk 

menghasilkan kinerja yang baik. Keuntungan dihasilkan dari pengelolaan 



4 

 

 
 

manajemen perusahaan yang baik dan sistematis. Peramalan digunakan untuk 

memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan peramalan 

diperlukan untuk membuat sebuah keputusan manajerial (decision making). 

Manajer membutuhkan peramalan sebagai dasar untuk merumuskan rencana 

bisnis dan menentukan target kinerja.  

Proses peramalan dimulai dengan meramalkan pendapatan, yang berarti 

manajemen harus menargetkan berapa besar jumlah pendapatan yang diharapkan. 

Penentuan target pada akhirnya akan berdampak terhadap penyediaan uang kas, 

piutang, persediaan, pinjaman atau bahkan penyediaan investasi untuk alat-alat 

produksi. Hal ini dikarenakan faktor pendapatan berpengaruh besar terhadap 

faktor yang telah disebutkan di atas.  

Ramalan pendapatan (sales forecasting) merupakan ramalan untuk unit 

dan nilai uang pendapatan suatu perusahaan, untuk suatu periode tertentu di masa 

yang akan datang yang umumnya didasarkan pada data penjualan selama lima 

atau sepuluh tahun terakhir yang dipadukan dengan ramalan prospek 

perekonomian yang akan datang juga. Jika pasar berkembang lebih besar dari apa 

yang diperkirakan oleh perusahaan, maka perusahaan tidak akan mampu 

memenuhi permintaan. Begitu pula sebaliknya, jika proyeksinya terlalu 

optimistik, perusahaan bisa memiliki terlalu banyak peralatan dan persediaan 

yang tidak terpakai sepenuhnya (Brigham & Houston, 2013: 317). 

Ramalan keuangan dibuat untuk meramalkan kondisi keuangan 

perusahaan di masa yang akan datang dan mengetahui kebutuhan dana tambahan 

perusahaan yang akan datang. Ketika melakukan peramalan keuangan, hal yang 
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pertama kali harus diramalkan adalah pendapatan, kemudian meramalkan 

laporan laba rugi, selanjutnya meramalkan neraca dan yang terakhir adalah 

menghitung dana tambahan yang dibutuhkan.  

Peramalan digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi kinerja 

keuangan yang diharapkan. Salah satu tujuan perusahaan yang ingin dicapai 

adalah untuk mendapatkan keuntungan dan memiliki kinerja yang baik. Dalam 

hal ini pentingnya peramalan keuangan pada PDAM akan menunjukkan estimasi 

hasil dari peramalan keuangan di tahun mendatang dan mengetahui kinerja 

keuangan yang diharapkan oleh perusahaan.  

Peramalan keuangan yang baik diharapkan dapat memperkirakan 

kebutuhan dana dan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan 

PDAM Tirta Lestari Kabupaten Tuban. Ketika peramalan ini berjalan dengan 

baik, diharapkan PDAM Tirta Lestari ini mampu mengantisipasi resiko yang 

akan terjadi di masa mendatang, dapat membantu manajemen PDAM untuk 

membuat kebijakan-kebijakan strategis di masa mendatang serta dapat digunakan 

sebagai dasar penentuan estimasi kinerja perusahaan. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peramalan Keuangan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban”. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil peramalan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Lestari Kabupaten Tuban tahun 2018 dan 2019? 
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2. Bagaimana kinerja keuangan yang diharapkan oleh Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Lestari Kabupaten Tuban tahun 2018 dan 2019? 

C. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah dilakukan agar pembahasan masalah lebih 

terfokus dan terarah pada pokok permasalahan yang akan diteliti maka peneliti 

membatasi penelitian pada peramalan keuangan yang dilakukan bersifat tahunan 

dan pendekatan pendapatan yang digunakan adalah metode pertumbuhan 

penjualan.   

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hasil dari peramalan keuangan Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Tirta Lestari Kabupaten Tuban tahun 2018 dan 

2019. 

b. Untuk mengetahui kinerja keuangan yang diharapkan oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lestari Kabupaten Tuban tahun 2018 

dan 2019. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PDAM Kabupaten Tuban 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

pertimbangan dalam penentuan keputusan operasi perusahaan dan 

penilaian kinerja keuangan yang digunakan sebagai standar kinerja 

keuangan di tahun selanjutnya. 
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b. Bagi Pemerintah Kabupaten Tuban

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian 

yang digunakan untuk menilai kinerja PDAM Kabupaten Tuban. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan 

menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian yang terkait dengan peramalan keuangan. 


