
 
 

11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut (TAE & Soeratno, 2014), hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja PD Flobamor rendah dan cenderung merugi dari dari tahun ke 

tahun, di mana pada tahun 2003 kerugian perusahaa perusahaann sebesar 

Rp209.105.253, tahun 2004 sebesar Rp161,005,932 dan pada tahun 2006 

sebesar Rp1,154,969,738, kerugian ini disebabkan oleh karena pengelolaan 

perusahaan yang belum maksimal dan biaya-biaya operasional perusahaan 

terlalu tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. 

Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja perusahaan adalah masih 

terdapat campur tangan dan lambannya pihak pemerintah dalam 

mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. 

Menurut (Fitriani, Wayan Cipta, & I Ketut Kirya, 2015) dari lima jenis 

perusahaan daerah Kabupaten Buleleng, BPD Bali memiliki kontribusi 

terbesar yaitu sebesar 4,07% selama lima tahun. Ini disebabkan BPD Bali 

menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan 

pembangunan didaerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan 
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menyimpan kas daerah. sedangkan kontribusi terkecil dimilki oleh PD. 

Swatantra sebesar 0,02%. 

Menurut (Hernoko, 2016) dari hasil penelitian dan pembahasan, 

penilaian kinerja keuangan keuangan PDAM Tirta Perwitasari cenderung 

mengalami peningkatan. Perusahaan sangat likuid untuk melunasi hutang-

hutangnya bahkan perusahaan cenderung likuid yang mencerminkan aktiva 

lancar dan dana yang menganggur. Meskipun begitu, PDAM Tirta Perwitasari 

untuk saat ini belum mampu untuk berkontribusi sesuai targer PAD 

Kabupaten Purworejo disebabkan oleh lemah pada sisi rentabilitas, PDAM 

Tirta Perwiasari cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah 

penduduk dalam wilayah administrasi daerah kabupaten. 

Menurut (Mintari, 2012) variabel pendapatan, biaya, utang dan aset 

secara simultan berpengaruh terhadap laba PDAM Kota Samarinda. Pengaruh 

yang dijelaskan oleh variabel tersebut sebesar 99,8 % dan dibuktikan dengan 

uji F yang menyimpulkan bahwa variabel pendapatan, biaya, aset dan utang 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba PDAM Kota Samarinda.  

Dampak positif dan signifikan terjadi pada variabel pendapatan, 

sedangkan dampak positif dan berpengaruh tidak signifikan terjadi pada 

variabel aset dan utang. Variabel biaya berdampak negatif dan berpengaruh 

signifikan terhadap laba PDAM Kota Samarinda. Kinerja keuangan PDAM 

dari sisi laba yang dicapai cenderung menurun sebagai akibat dari 
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meningkatnya biaya operasional PDAM dan pengelolaan asset dan utang yang 

belum mampu menciptakan peningkatan laba PDAM kota Samarinda. Adanya 

penambahan jaringan pipa distribusi dan aset untuk proses produksi 

menyebabkan Aset yang digunakan untuk operasional perusahaan semakin 

meningkat pesat. Investasi asset baru dalam jangka pendek belum dapat 

menciptakan pendapatan dan laba PDAM namun dalam jangka panjang 

memungkinkan. 

Menurut (Bayu Imam Prakoso, L.C.A. Robin Jonathan2, Elfreda A 

Lau3, 2013) kinerja PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2013 masih belum 

menunjukkan kinerja yang baik terutama disebabkan oleh kondisi keuangan 

perusahaan yang masih mengalami kerugian. Hasil penilaian akhir analisis 

kinerja PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2013 berdasarkan Kepmendagri 

Nomor 47 Tahun 1999 yang ditinjau dari ketiga aspek penilaian yaitu aspek 

keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi diperoleh nilai akhir 

sebesar 54,69 dan berada dalam Kategori Cukup, yang artinya cukup 

memenuhi pada kinerja pelayanan yang diharapkan.  

Menurut (Lanto Miriatin Amali, 2007) berdasarkan keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 “kurang baik dan tidak baik”, dilihat 

dari hasil kinerja keuangan menunjukkan bahwa dari 10 rasio kinerja 

keuangan 5 menunjukkan kategori kinerja kurang yaitu rasio laba terhadap 

aktiva produktif nilai kinerja sebesar (17,25), rasio laba terhadap penjualan 
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sebesar (16,5), rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap 

angsuran pokok dan bunga jatuh tempo dan jangka waktu penagihan piutang 

nilai kinerja sebesar (18,75), rasio aktiva produktif terhadap pinjaman air nilai 

kinerja sebesar (18), dan 5 rasio kinerja keuangan lainnya menunjukkan 

kategori tidak baik yakni rasio aktiva lancar terhadap utang lancar, rasio utang 

jangka panjang terhadap ekuitas, rasio biaya operasi terhadap pendapatan dan 

efektivitas penagihan nilai kinerja sebesar (3,75), serta rasio total aktiva 

terhadap total utang nilai kinerja sebesar (6). Kinerja PDAM Kota Gorontalo 

berdasarkan rasio rasio keuangan optimal, hal ini dapat dlihat dari nilai rata-

rata dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan, dimana Current 

rasio, quick ratio, inventory turnover, receivable turnover in days, total assets 

turnover serta ROE mengalami peningkatan dari tahun ketahun sedangkan 

debt rasio, debt to equity ratio, receivable turnover, gross profit margin, net 

profit margin, dan ROI mengalami penurunan. 

Adapun hubungan penelitian ini dengan beberapa penelitian tersebut 

adalah sebagai bahan perbandingan karena sama – sama menganalisis tentang 

kinerja perusahaan daerah. 

B. Landasan Teori  

1. Perusahaan Daerah Air Minum 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu bentuk 

Perusahaan Daerah yang ada di setiap kabupaten/kota, yang mana badan 
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usaha ini dibentuk oleh pemerintah daerah yang bergerak pada pengadaan, 

pengelolaan, dan pengembangan air bersih. Pengelolaan PDAM diserahkan 

sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya PDAM 

diharapkan berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan mampu memberikan 

kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain bertugas sebagai 

pelayan masyarakat dalam hal penyediaan jasa air bersih, PDAM juga harus 

menjalankan misi penting kedaerahan lainnya, yaitu sebagai pendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat cukup pentingnya tanggung jawab 

yang diemban, maka PDAM harus bekerja secara profesional dan efisien 

dalam melaksanakan usahanya (ADHIP PRADITYO, 2013). 

 Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

269/KPTS/1984 tanggal 8 Agustus 1984 disebutkan bahwa tugas pokok 

PDAM adalah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air 

bersih dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat secara 

adil dan merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan higienis (Tanjung, 

2012) . 

PDAM Kota Batu menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Batu 

yang memenuhi syarat kesehatan baik kualitas, kuantitas dan kontiunitas 

pelayanan serta keterjangkauan. Dengan cara melestarikan sumber air, 

meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu adalah Perusahaan milik 
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Pemerintah Daerah yang merupakan suatu alat Otonomi Daerah, dan PDAM 

Kota Batu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 

Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu, 

yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu No 9 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu No 30 Tahun 2003. 

Sebagai kesatuan Ekonomi, PDAM Kota Batu mempunyai tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat seta sumbr 

pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian 

dalam rangka Pmebangunan Nasional pada umumnya. Tugas pokok PDAM 

Kota Batu menurut Peraturan Direksi No 4 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Batu, adalah menyelengarakan 

pengelolaan air minum dalam rangka pelayanan pada masyarakat sebagai 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek 

social, kesehatan dan pelayanan umum. Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) mempunyai misi sebagai berikut : 

1) Menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan 

kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan 

air bersih. 

2) Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dibidang 

penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. 

3) Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. 
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Dalam rangka menjalankan misi tersebut, PDAM mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1) Pelayanan umum/jasa. 

2) Penyelenggaraan kemanfaatan umum, dengan mengelola sumber air 

untuk memperoleh air bersih dan menyalurkannya kepada pelanggan. 

3) Peningkatan kesejahteraan dibidang sarana air bersih, dengan 

membangun jaringan distribusi dan transmisi dalam rangka 

mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah 

kerjanya serta melakukan pemeliharaan jaringan distribusi dan 

transmisi untuk menekan kebocoran/kehilangan air. 

4) Peningkatan pendapatan. 

2. Kinerja Keuangan 

Salah satu alat teknik untuk menilai kinerja suatu perusahaan daerah 

adalah dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dengan 

adanya analisis laporan keuangan perusahaan dapat mengetahui keadaan dan 

perkembangan dari perusahaan sehingga dapat diketahui hasil dari program-

program yang telah dicapai atau belum dicapai diwaktu yang sedang berjalan, 

selain itu akan diketahui kelemahan dan kelebihan sebuah perusahaan. 

Untuk mengetahui kondisi keuangan dalam hal ini tingkat kesehatan 

suatu perusahaan adalah berwujud laporan keuangan yang disusun pada setiap 

akhir periode yang berisi pertanggungjawaban dalam bidang keuangan atas 
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berjalannya suatu usaha. Laporan finansial merupakan hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data 

finansial atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut (Slamet Munawir, 1997). 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dan proses akuntansi 

yang dapat digunakan untuk alat komunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 

dengan data keuangan suatu perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan 

tersebut menurut (Slamet Munawir, 1997) adalah : 

1. Pemilik Perusahaan 

Pihak ini sangat berkepentingan untuk mengetahui suatu laporan keuangan 

perusahaannya, karena dengan melihat laporan keuangannya maka pemilik 

dapat menilai apakah dia benar-benar dapat menjalankan tugasnya sebagai 

seorang pemimpin. Kesuksesan ini biasanya dinilai dari laba yang diperoleh 

oleh perusahaan. 

2. Manajer Perusahaan 

Setelah mengetahui laporan keuangan, maka manajer dapat menilai 

kebijakan-kebijakan yang telah dijalankannya, dan jika ada kekurangan bias 

untuk menyusun sistem kebijaksanaan yang lebih baik lagi. 

3. Investor 
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Laporan keuangan berguna dalam hal keperluan mereka untuk menanamkan 

modal mereka ke suatu perusahaan. 

4. Kreditur dan Banker 

Berhubungan dengan pemberian kredit bagi suatu perusahaan. Dengan 

melihat laporan keuangan mereka bisa mengambil keputusan apakah akan 

menyetujui atau bahkan menolak pemberian kredit kepada perusahaan yang 

bersangkutan. 

5. Pemerintah 

Pemerintah memerlukan laporan keuangan untuk menentukan berapa 

besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik perusahaan. 

Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan dapat 

digunakan alat analisis yang disebut analisis rasio keuangan. Untuk 

melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio 

keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan 

mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca saja, 

dalam laporan rugi-laba saja, atau pada neraca dan laporan rugi-laba. Setiap 

analisis keuangan bisa saja merumuskan rasio tertentu yang dianggap 

mencerminkan aspek tertentu (Suad Husnan, 2002). 

Analisis laporan keuangan akan memberikan hasil yang terbaik jika 

digunakan dalam suatu kombinasi untuk menunjukan suatu perubahan kondisi 

keuangan atau kinerja operasional selama periode tertentu, lebih lanjut dapat 
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memberikan gambaran suatu trend dan pola perubahan, yang pada akirnya 

bisa memberikan indikasi adanya risiko dan peluang bisnis (Mudrajad 

Kuncoro dan Suhardjono., 2002). 

Menurut (Frinka, Sudjana, & Dwiatmanto, 2016) kinerja adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. Beberapa tujuan pengukuran kinerja yaitu memberi 

informasi tentang prestasi pelaksanaan rencana, memastikan personel 

melaksanakan pekerjaan dan mengetahui sejauh mana tujuan perusahaan telah 

tercapai. 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi dan 

disajikan untuk pihak ekstern perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya 

berisi mengenai posisi keuangan dan hasil-hasil yang diperoleh perusahaan 

secara keseluruhan. Pada dasarnya laporan keuangan tediri dari neraca dan 

laporan rugi/laba yang merupakan ikhtisar pertanggung jawaban dari 

manajemn keuangan. Untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja peusahaan 

diperluakan analisis keuangan dengan beberapa tolok ukur, tolok ukur yang 

digunakan adalah rasio (Wahyuni, 2007). 

Kemudian (Hernoko, 2016) mengatakan bahwa laporan keuangan 

pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 
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sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Disusun dengan maksud untuk menyediakan 

informasi keuangan suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan di dalam 

mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain 

manajemen, pemilik, kreditor, investor dan pemerintah, serta pihak-pihak 

lainnya. 

Badan usaha milik daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya demi meningkatkan 

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya akan digunakan 

untuk pembangunan daerah itu sendiri. Sebagai daerah otonom, pemerintah 

daerah harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri dengan 

mengandalakan pendapatan asli daerah, salah satu aset daerah adalah Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tujuan mencari keuntungan 

sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagian kepada pemerintah 

dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah. 

Masalah yang dihadapi oleh BUMD sama halnya dengan BUMN. 

Dalam upaya memberdayakan BUMD maka Pemerintah daerah dan pihak 

manajemen harus meredefinisi kembali peran BUMD sebagai korporasi yang 

mampu mencetak laba, mendukung peningkatan pendapatan daerah, dan 

menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi wilayah.  Manajemen BUMD 
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menyadari bahwa untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, mungkin 

diperlukan modal tambahan. Tetapi ini sulit dilakukan mengingat pemerintah 

daerah juga menghadapi kendala tersendiri untuk memenuhi ini. Disamping 

itu, kurang layak apabila dalam era perubahan ini, BUMD menggantungkan 

modal dari pemerintah. Oleh sebab itu, perlu pemikiran agar cara-cara kerja 

pimpinan dan karyawan yang selama ini cenderung bersifat birokrasi 

administratif diubah kearah cara-cara kerja yang profesional (Alwi, 2016). 

Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah berjalan dengan baik, 

maka harus diketahui kinerja perusahaannya. Kinerja perusahaan secara 

sederhana dapat diketahui dari tiga hal (Hernoko, 2016);  

a. Likuiditas, adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya yang harus segera dipenuhi. 

b. Solvabilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. 

c. Rentabilitas, adalah adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. 

Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi 

dua laporan utama (Hernoko, 2016). 

1. Neraca. Adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu 

perusahaan pada saat tertentu. 



23 
 

 

2. Laporan Rugi-Laba. Adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

5. Kerangka Pikir 

L 
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