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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2018 melalui website resmi Badan Peningkatan 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) menyatakan hasil 

penilaian kinerja 374 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebanyak 223 

PDAM dinyatakan sehat, 99 PDAM dinyatakan kurang sehat, dan 52 PDAM 

dinyatakan sakit. Banyak faktor yang menyebabkan PDAM dinyatakan sakit salah 

satunya pada profesionalisme dari pihak pengelola maupun pengawasan. Adanya 

pemisahan pengelolaan perusahaan antara pemerintah dengan manajer yang 

mengelola membutuhkan profesionalisme bagaimana modal pemerintah 

dipertanggungjawabkan, sehingga profesionalisme dapat menjadikan adanya 

potensi masalah keagenan pada PDAM. 

PDAM yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimiliki 

oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebagai pemasok modal. Merupakan  

salah satu pelaku ekonomi didirikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan 

sebagai pendukung pembangunan daerah dan membantu pemerintah menunjang 

kemajuan pembangunan daerah.  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 pasal 

4 sumber pendapatan asli daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainya 

yang dipisahkan. Sebagai pemasok modal pemerintah daerah pasti menginginkan 

modal nya dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang kemajuan 
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pembangunan daerah, selain itu menurut Gaspersz (2002:210) tujuan utama 

organisasi publik adalah bukan hanya memaksimalkan hasil-hasil finansial saja, 

tetapi keseimbangan pertanggungjawaban finansial (anggaran) melalui pelayanan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan visi dan misi organisasi 

pemerintah. 

Konsep Agency theory menurut Anthony dan Govindarajan (1995:569) 

adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal 

mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, 

termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal kepada 

agent. Adanya konsep ini membuat PDAM harus memperhatikan aspek 

pengelolaan keuangan sehingga memenuhi capaian pengelolaan keuangan  yang 

tepat secara prinsip ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. PDAM sebagai pelaku 

ekonomi memiliki peran penting atas kelancaran pembangunan daerah sehingga 

keberhasilan atas pendapatan harus selalu diupayakan sehingga pemerintah 

sebagai pemasok modal harus mengetahui bagaimana PDAM menciptakan laba 

dan memaksimalkan operasionalnya. 

 Penelitian Kurniawati (2009) menggunakan analisis rasio Likuiditas, 

Solvabilitas, Rentabilitas, Profit margin dan Efektifitas tenaga kerja untuk 

mengevaluasi kinerja keuangan pada PDAM kota Sorong  dari tahun 2004-2008. 

Hasil nya menunjukan Secara simultan PDAM dalam keadaan rendabel atau 

hemat biaya. Walaupun terjadi dalam Likuiditas dan Rentabilitas, namun 

perusahaan masih dapat meningkatkan profit marginnya, dan meningkatkan rasio 

operasi secara efektifitas tenaga kerjanya dari tahun2004 – 2008. Untuk rasio 
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profit margin dan rasio operasi menunjukkan PDAM dalam keadaan yang 

inefisiensi, atau bekerja dengan biaya operasional yang sangat besar. Rasio 

Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, Profit Margin, Rasio Operasi dan Efisiensi 

Tenaga kerja, terbukti berbeda signifikan positif dalam menilai kinerja keuangan 

PDAM selama 5 tahun 

Penelitian Sulistiowati dan Nurmansyah (2017) meninjau kinerja 

keuangan pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Tegal selama 3 tahun 

menggunakan penilaian dengan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

profitabilitas pada tahun 2013-2015. 

Tabel 1.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Rasio 2013 2014 2015 

Rasio likuiditas 6,43 5,28 15,1 

Rasio solvabilitas 22,8 14,66 33,13 

Rasio aktivitas: 

1. Rasio aktiva produktif 

2. Rasio biaya usaha 

   

2,06 2,16 2,31 

0,80 0,79 0,78 

Rasio profitabilitas 18,09% 21,26% 23,63% 

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2013-2015 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Tegal pada 2013-2015 adalah belum 

maksimal. 

Masih kurangnya ditemukan studi mengenai analisis kinerja keuangan 

menggunakan analisis rasio di PDAM, maka pada penelitian ini, peneliti ingin 

melengkapi penelitian–penelitian sebelumnya, dengan menganalisis kinerja 
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keuangan menggunakan analisis rasio. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya, yaitu indikator  rasio yang diterapkan mengikuti indikator  

kinerja aspek keuangan bedasarkan petunjuk teknis penilaian kinerja PDAM yang 

resmi dikeluarkan oleh BPPSPAM,  ditujukan untuk mengukur bagaimana PDAM 

menciptakan laba dan memaksimalkan operasionalnya, analisis rasio yang 

digunakan antara lain adalah rasio rentabilitas, rasio likuiditas dan rasio 

solvabilitas.  

 Petunjuk teknis penilaian  kinerja yang digunakan BPPSPAM terdiri dari 

prespektif financial dan non financial atau yang lebih dikenal dengan pendekatan  

Balanced Scorecard.  Alasan peneliti hanya menggunakan indikator kinerja aspek 

keuangan karena bagian financial berbicara mengenai angka, yaitu sesuatu yang 

mudah dihitung dan dianalisa, peneliti tidak memasukan  prespektif non financial 

pada penelitian ini, karena prespektif non financial dirasa kurang maksimal jika 

digunakan pada perusahaan monopoli seperti PDAM. 

Objek yang dituju adalah PDAM Intan Banjar menurut Perda No. 1 Tahun 

2006, PDAM Intan Banjar melayani dua wilayah atau daerah yaitu Kabupaten 

Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu 

daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar, akan tetapi sejak tahun 1999 

terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri 

dibawah kepemimpinan Walikota Kota Banjarbaru. Pada PDAM Intan Banjar  

ada 3 penyertaan modal pemerintah yang dipisahkan antara lain Pemerintahan 

Provinsi Kalsel, Pemerintahan Kabupaten Banjar dan Pemerintahan Kota 

Banjarbaru. 
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 PDAM Intan Banjar belum bisa membagikan laba setiap tahunnya, 

dikarenakan cakupan wilayah yang belum mencapai 80%, menurut Perda 

Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum 

Intan Banjar Kabupaten Banjar Bab.XI Penggunaan Laba Bersih, pasal 23 ayat (3) 

menyatakan, bahwa Perusahaan dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian 

laba kepada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai 

penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai cakupan  pelayanan mencapai 80% 

(delapan puluh persen).  

 Dari uraian tersebut maka peneliti ingin menilai kinerja keuangan PDAM 

Intan Banjar menggunakan Rasio Rentabilitas, Likuiditas, Dan solvabilitas dengan 

rentang 5 tahun pada periode 2014-2018. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja keuangan PDAM Intan Banjar jika diukur dengan 

analisis laporan keuangan mengunakan perhitungan rasio Rentabilitas, Likuiditas, 

dan Solvabilitas pada periode tahun 2014-2018 ? 

C. Tujuan Penelitian  

 Untuk Menganalisis kinerja keuangan PDAM Intan Banjar jika diukur 

dengan analisis laporan keuangan mengunakan perhitungan rasio Rentabilitas, 

Likuiditas, dan Solvabilitas  pada periode tahun 2014-2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

a. Kegunaan Teoritis 
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Hasil penellitian mengenai analisis rasio keuangan diharapkan mampu 

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pihak yang 

berkepentingan sehingga dapat dijadikan referensi. 

b. Kegunaan Praktis  

Diharapkan penelitian ini mampu dan dapat menjelaskan analisis rasio 

keuangan yang ada di PDAM. Sehingga dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang
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