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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas sedang dalam 

tahap pembangunan dituntut untuk melakukan yang terbaik demi mencapai 

tujuan pembangunan nasional dalam waktu yang singkat, maka dari itu 

diperlukan strategi pembangunan yang tepat dan terarah (Raina Damarsari, 

Junaidi, & Yulmardi, 2015). Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan 

untuk menciptakan tata kehidupan ekonomi, sosial, politik yang lebih baik 

dimasa mendatang. Dalam melakukan penyusunan program pembangunan 

harus bertitik tolak pada permasalahan pembangunan baik yang mendukung 

maupun yang menghambat laju pembangunan, sehingga dapat disusun suatu 

strategi pembangunan nasional dan juga strategi pembangunan daerah.  

Pembangunan di negara berkembang termasuk di Indonesia masih 

memunculkan adanya dualisme yang mengakibatkan adanya kesenjangan 

antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, antara kota dengan desa, antara 

Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa maupun antara dua kawasan pembangunan 

Indonesia yaitu Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia. Dengan 

demikian tujuan pembangunan ekonomi selain untuk meningkatkan pendapatan 

nasional juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan di negara-
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negara berkembang ini ditekankan pada pembangunan ekonomi yang 

diakibatkan oleh terjadinya keterbelakangan ekonomi. 

Pertimbangan ekonomi dan kemandirian dalam bentuk pengelolaan alam 

agar menghasilkan produk terbaik dan mengaktifkan roda perekonomian 

diberbagai daerah harus dilaksanakan dengan baik dan terarah. Hasil yang 

dicapai dalam pembangunan ekonomi sangat tergantung pada jumlah sumber 

daya yang ada dan mampu dioptimalkan penggunaanya. Sumber daya tersebut 

merupakan modal dasar dalam melaksanakan dan mendorong proses 

pembangunan dan pertumbuhan di era otonomi daerah (Junaidi & Zulgani, 

2011). 

Berdasakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka 

seluruh kewenangan pemerintah pusat akan diserahkan kepada Kepala Daerah 

termasuk pembiayaannya, kecuali beberapa kewenangan yang tetap 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Aturan keuangan pusat dan daerah bagi 

satu sisi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, disisi lain juga 

memfasilitasi proses pembangunan daerah yang dijalankan dibawah skema 

otonomi daerah. 

Menurut (Adi, 2012), kesiapan setiap daerah dalam memasuki era 

otonomi daerah dengan menggunakan indikator kemampuan keuangan daerah 

menunjukkan hanya sebagian kecil kabupaten atau kota yang siap memasuki 
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era otonomi dengan ditunjukkan adanya perbedaan kapasitas fiskal antar 

daerah. daerah dengan kemapuan pengolahan sumber daya yang baik 

mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik dibanding daerah yang 

lain. 

Otonomi daerah memberikan peranan yang besar bagi BUMD dalam 

menopang pendapatan asli daerah (PAD).Otonomi daerah mengharuskan 

adanya otonomi di sektor ekonomi, tidak hanya sektor politik. Maka diperlukan 

landasan hukum yang tangguh yang dapat menjadi pijakan atau pedoman agar 

BUMD berperan sebagai lembaga bisnis yang profesional, mandiri dan dapat 

berkiprah serta memenuhi tuntutan bisnis domestik dan global (M. Arsyad, 

1992) 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan efisiensi, 

efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia pada umumnya dan 

Kota Batu pada khususnya. Disamping itu daerah dituntut untuk mencari 

alternatif sumber pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya 

bantuan dari pemerintah pusat. Dengan kondisi seperti ini peran perusahaan 

daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pembangunan daerah dan 

menarik investasi asing.  

Dalam kondisi seperti ini peran investasi swasta dan perusahaan milik 

daerah sangat diharapkan sebagai sumber utama pertumbuhan dan ekonomi 

daerah Sehubungan dengan hal ini sebagai sumber-sumber penerimaan daerah 
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keseluruhan dalam pelaksanaan etonomi dan desentralisasi ini adalah 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain 

Pendapatan Yang Sah. Kemudian sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

PAD yang sah. Maka dari itu Pemerintah Daerah perlu menekankan pada 

kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah 

(BUMD) yang berjalan sejak lama. BUMD dibentuk berdasarkan UU No.5 

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan 

RAPBN, 1997/1998).  

   Badan usaha milik daerah adalah bagian dari aparatur perekonomian 

negara yang mempunyai tugas utama menjalankan fungsi bisnis walaupun tidak 

semata-mata mencari keuntungan. Inpres No:5 /1988 mengelompokkan 

BUMN/BUMD ke dalam beberapa kelompok menurut kegiatan usahanya 

(Soeharyo, 1999): 

a. Usahanya bersifat tugas-tugas pengusahaan dan pembangunan prasarana 

tertentu. 

b.Menghasilkan barang yang karena pertimbangan tertentu (keamanan dan 

kerahasiaan) harus dikuasai oleh Negara. 

c. Didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah 

tertentu atau strategis 
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d.Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

e. Didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku harus dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah. 

f. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta. 

 

Keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) sering dinilai tidak 

efisien, merugi dan menjadi beban pemerintah. Lemahnya kinerja BUMD 

berkaitan dengan pembinaan tenaga profesional yang penuh dengan aroma 

kepentingan beberapa golongan. Kebijakan otonomi daerah tidak berhasil 

mengembangkan potensi daerah, pemerintah daerah lebih menekankan pada 

pembuatan perda tentang retribusi daerah sehingga produk lokal tidak 

berkembang (Rinaldi, 2012). Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tujuan 

dibentuknya BUMD yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya dan seluas-luasnya sebagai kontribusinya ada pendapatan asli daerah 

yang bertujuan untuk kemajuan daerah itu sendiri.  

Sedangkan di Kota Batu pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) 

dinilai kurang serius ini terbukti dari tidak memenuhinya target Pendapatan 

Asli Daerah tiap tahunnya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

dihadapkan pada persoalan yang dilema karena statusnya sebagai salah satu 

BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda). PDAM diharapkan 
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selalu dapat memberikan kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan daerah, 

namun masih banyak PDAM belum mampu memenuhi tuntutan tersebut karena 

keterbatasan di bidang keuangan, operasional dan administrasi. Bahkan dalam 

kenyataannya, banyak PDAM diberbagai daerah justru mengalami kerugian, 

padahal Indonesia masih harus berjuang terus meningkatkan produksi air bersih 

dan air minum yang sehat. Dari 300 PDAM yang ada di Indonesia hingga tahun 

2012 hanya 25% tergolong baik (Hernoko, 2016).  

Pemerintah mendirikan PDAM sebagai penyedia air bersih yang struktur 

organisasinya berinduk pada pemerintah daerah. PDAM sebagai badan usaha 

yang harus menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai social oriented dan 

profit oriented. Social oriented adalah pelayanan yang baik terhadap 

masyarakat dalam penyediaan air bersih, sedangkan profit oriented adalah 

tujuan untuk menghasilkan laba sebagai dana untuk beroperasi dan sebagai 

sumber penerimaan daerah (Hasyboni, 2013). PDAM Kota Batu saat ini 

tumbuh di lingkungan yang sangat kompetitif dan dinamis, sehingga 

diharapkan perusahaan ini dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan 

situasi saat ini. 

Harapan PDAM Kota Batu yaitu hasil produksi air yang disitribusikan ke 

masyarakat dapat secara langsung menghasilkan pendapatan, tetapi pada 

kenyataannya masih banyak konsumen yang membayar rekening air tidak tepat 

waktu, menyebabkan timbulnya piutang akibat rekening tagihan air kepada 
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konsumen tertunda. Kedaannya yang demikian dapat mengganggu arus kas 

masuk yang berdampak pada tertundanya pendapatan dan keuntungan PDAM 

Kota Batu. Selain itu, PDAM Kota Batu diharapkan terus memacu peningkatan 

sambungan rumah (SR), khususnya di wilayah yang memang memiliki akses 

air bersih yang sangat kurang, sehingga semua masyarakat Kota Batu akan 

dapat menikmati akses air bersih yang menjadi kebutuhan utama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Hal ini tentu harus menjadi bahan evaluasi Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Batu mengenai pengelolaannya yang belum bisa menyumbangkan 

banyak pada PAD untuk Kota Batu. Melihat hal tersebut, Perusahaan Darah Air 

Minum Kota Batu seharusnya dapat mengukur seberapa besar kontribusi yang 

telah diberikan pada Pemerintah Kota Batu untuk PAD Kota Batu. Masalah 

umum PDAM Kota Batu adalah rendahnya penerimaan dan kurangnya 

manajemen yang baik dalam mengelola keuangan PDAM Kota Batu tersebut 

sehingga mengakibatkan rendahnya penerimaan terhadap PAD. Manfaat dari 

pengukuran kinerja keuangan memberikan pemahaman tentang ukuran untuk 

menilai dan mengevaluasi pencapaian target kerja, mengkoreksi serta 

memperbaiki kinerja perusahaan daerah tersebut (Ronald, Ekonomi, & 

Janabadra, 2010). 

Berdasarkan uraian dan masalah yang telah dikemukakan diatas dan 

pentingnya penerimaan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu maka 
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penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul : “EVALUASI 

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA 

BATU”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam uraian ini 

adalah, bagaimana kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu 

? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memusatkan perhatian dalam penelitian ini, maka peneliti 

memiliki tolak ukur yang menjadi indikator tujuan dalam penelitian. 

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini terbatas pada Perusahaan 

Darah Air Minum Kota Batu. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berisi tentang sasaran yang ingin dicapai dengan 

melakukan orientasi penelitian terhadap suatu masalah yang dikemukakan 

pada bagian sebelumnya. Tujuan dalam penelitian mengacu pada isi dan 

rumusan masalah penelitian. Bertolak dari rumusan masalah diatas maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui 

kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu. 

2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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Setiap penelitian pasti memiliki kegunaan (manfaat) penelitian yang 

berguna bagi lembaga pendidikan, bagi instansi yang dijadikan objek 

penelitian dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun 

kegunaan (manfaat) penelitian ini adalah: 

a. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu 

1) Sebagai kontribusi pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi 

yang bermanfaat dalam hal penentuan formulasi kebijakan 

alternatif dalam operasional kinerja perusahaan daerah untuk 

meningkatkan pendapatan perusahaan. 

 

 

 

b. Bagi Pemerintah Kota Batu 

1) Memberikan manfaat informasi kepada Pemerintah Daerah 

Kota Batu serta instansi terkait dalam strategi evaluasi kinerja 

perusahaan daerah. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1)  Dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya, sehingga 

dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai kontribusi acuan 

bahan referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya. 
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