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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PDAM Kota Malang adalah korporasi yang beroperasi dibidang jasa 

pelayanan air minum dalam lingkup Kota Malang yang memiliki kantor pusat di Jl. 

Danau Sentani Raya Nomor 100. Sebagai penyedia jasa, kinerja dari PDAM bisa 

dinilai baik, terbukti dari berbagai macam penghargaan yang sudah didapatkan serta 

jumlah pelanggan per 1 Februari 2019 mencapai 164.341 pelanggan. Untuk terus 

menjaga nilai baik ini, selain dari sisi operasional perusahaan, dari segi pengukuran 

kinerja harus dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat kinerja perusahaan. 

Pelaksanaan pengukuran kinerja di PDAM Kota Malang berdasarkan 

keputusan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 1999. Dalam keputusan tersebut 

lebih dominan mengukur kinerja berdasarkan dari dalam perusahaan saja. Akan 

tetapi, pegawai dan pelanggan yang termasuk stakeholder perusahaan, kinerjanya 

belum diukur secara terperinci. Padahal stakeholder perusahaan merupakan elemen 

penting yang diperlukan untuk mengukur kinerja perusahaan yang lebih 

komperhensif.  

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan 

metode Performance Prism, karena Performance Prism  menjelaskan tentang 

keinginan dan kebutuhan dari stakeholder perusahaan  melalui aspek kepuasan 

stakeholder, kontribusi stakeholder, strategi, proses, dan kapabilitas perusahaan 

(Adams dan Neely, 2000). Kemudian diolah menggunakan metode Objective 

Matrix (OMAX) dengan menggabungkan seluruh aspek penting stakeholder 

menjadi susunan yang saling berhubungan untuk menentukan nilai dari setiap aspek 

stakeholder (Felix dan Riggs, 2007). Dengan pengukuran kinerja yang didasarkan 

pada kepuasan dan kontribusi stakeholder, maka pengukuran kinerja perusahaan 

dapat lebih komperhensif, dari aspek internal maupun aspek eksternal.
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1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat kondisi dimana diperlukan pengukuran kinerja perusahaan dari sisi 

stakeholder dengan Performance Prism dan OMAX. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan KPI pada setiap stakeholder perusahaan. 

2. Mengukur kinerja perusahaan dengan Performance Prism dan OMAX. 

3. Memberikan usulan perbaikan pada KPI yang memiliki pencapaian kinerja 

dibawah target (indikator warna merah).  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Perusahaan 

Hasil yang lebih komperhensif dalam hal pengukuran kinerja perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya 

Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya terkait pengukuran kinerja. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

1. Identifikasi stakeholder hanya mencakup pegawai dan pelanggan. 

2. Responden kuesioner mengetahui kinerja PDAM Kota Malang.


