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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan, pemerintah merencanakan 

serangkaian kebijaksanaan pembangunan. Kebijaksanaan ini melibatkan berbagai 

sektor perekonomian, baik sektor pemerintah maupun swasta. Dengan 

perkembangan ekonomi yang makin cepat dan banyak persaingan dalam dunia 

usaha, maka penting sekali lagi dalam menentukan kebijakaan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Di samping itu, dengan persaingan yang semakin ketat 

antar perusahaan juga menuntut perusahaan untuk melakukan perencanaan dan 

pengendalian kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu 

yang ingin dicapainya. Ada perusahaan yang berorientasi pada keuntungan 

maksimal dan ada yang baik. Tujuan perusahaan itu sangat berbeda – beda, 

namun salah satu tujuan yang harus selalu ada pada perusahaan adalah 

profitabilitas. Dalam hal ini, profitabilitas menjadi tujuan akhir yang berguna bagi 

perusahaan untuk mencapai tujuan – tujuan yang lain. 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo umumnya tidak bertujuan 

untuk mengejar keuntungan semata, tetapi lebih berorientasi pada pelayanan 

kepada masyarakat. Keuntungan merupakan persyaratan kelangsungan hidup bagi 

perusahaan. Diperlukan ukuran – ukuran atau indikator – indikator keuangan 
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untuk mengetahui keberhasilan perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya 

yaitu untuk menghasilkan keuntungan tersebut, apakah hasil tersebut sudah dapat 

dikatakan maksimal atau belum biasanya diukur dapat diperoleh dari laporan 

keuangan yang disusun secara periodik, yang secara umum berupa laporan neraca, 

laporan rugi – laba. Untuk mengetahui indikator – indikator keuangan tersebut 

dilakukan dengan analisis laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam memperoleh 

informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil – hasil yang dicapai 

oleh perusahaan. Dengan dilakukannya analisis terhadap laporan keuangan suatu 

perusahaan sangat bermanfaat bagi penganalisis untuk mengetahui keadaan dan 

perkembangan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Pimpinan perusahaan 

sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk menilai efisiensi dan 

profitabilitas operasi. 

Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan digunakan metode dan 

teknik analisis untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos – pos dalam 

laporan keuangan, sehingga diketahui perubahan masing – masing pos bila 

diperbandingkan. Hasil dari perbandingan tersebut dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas yang dapat 

menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk menilai kinerja 

perusahaan pada PDAM Kabupaten Sidoarjo, pihak – pihak yang berkepentingan 

memerlukan informasi yaitu laporan keuangan yang dianalisis sehubungan dengan 

pengambilan keputusan. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis akan mencoba 

menganalisis laporan keuangan yang berupa: Laporan Neraca, Laporan Rugi – 
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Laba, dan Laporan Arus Kas. Dengan Laporan Neraca dan Laporan Rugi – Laba, 

penulis dapat mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. 

Sedangkan dengan Laporan Arus Kas, dapat lebih teliti/akurat dalam memperoleh 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis tertarik untuk mengambil judul: 

“PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR 

MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN SIDOARJO (PENDEKATAN 

METODE RASIO)”. 

1.2 Penjelasan Judul 

Agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman penafsiran judul Tugas 

Akhir (TA) ini, maka akan diberikan penjelasan dan batasan mengenai judul 

sebagai berikut: 

Penilaian Kinerja Keuangan 

Tingkat keberhasilan perusahaan yang dinilai berdasarkan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman 

Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, digolongkan sebagai berikut : 

1. Baik sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 75. 

2. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 60 sampai dengan 75. 

3. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 45 sampai dengan 60. 

4. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 30 sampai dengan 45. 
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5. Tidak baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 

30. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta 

Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo No. 5/1978 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disahkan oleh Gubernur 

KDH. Tingkat I Jawa Timur, dengan Nomor: HK/498/1978, tanggal 4 November 

1978. Perda pendirian tersebut direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1987, dan terakhir diganti dengan Perusahaan diatur 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011, tanggal 9 

September 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo. 

Kabupaten Sidoarjo 

Pada masa kemerdekaan kepengurusannya dilimpahkan kepada Dinas 

Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur. PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo 

terletak di Jalan Pahlawan No. 1 Sidoarjo. Apabila dilihat dari posisinya, letak 

kantor pusat PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo ini sangat strategis yaitu di 

tengah kota Sidoarjo yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan 

perekonomian kota Sidoarjo. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang tepat akan 

memberikan semangat kerja para pegawai dalam menjalankan kegiatannya 

dengan baik sehingga akan menunjang kelangsungan hidup perusahaan. 

 

 



5 
 

 

Pendekatan Metode Rasio 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman 

Penilaian Perusahaan Daerah Air Minum, Indikator setiap aspek yang akan 

dihitung menggunakan Analisi Rasio Keuangan terdiri dari : 

1. Aspek Keuangan, 60 ; 

2. Aspek Operasional, 47 dan 

3. Aspek Administrasi, 36 : 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah – masalah yang 

akan menjadi pokok perusahaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar capaian tingkat nilai kinerja aspek keuangan yang dicapai 

oleh PDAM dalam periode 2012, dan 2013 ? 

2. Seberapa besar capaian tingkat nilai kinerja aspek operasional yang 

dicapai oleh dalam periode 2012, dan 2013 ? 

3. Seberapa besar capaian tingkat nilai kinerja aspek administrasi yang 

dicapai oleh dalam periode 2012, dan 2013 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan 

suatu kegiatan. Tujuan penulis melakukan penelitian di PDAM Delta Tirta 

Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:  
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a. Untuk mengkaji tingkat capaian kinerja aspek keuangan dalam periode 

2012 dan 2013 pada PDAM Delta Tirta Kab. Sidoarjo. 

b. Untuk mengkaji tingkat capaian kinerja aspek operasional  dalam periode 

2012 dan 2013 pada PDAM Delta Tirta Kab. Sidoarjo. 

c. Untuk mengkaji tingkat capaian kinerja aspek administrasi dalam periode 

2012 dan 2013 pada PDAM Delta Tirta Kab. Sidoarjo. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak yang berkepentingan, sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan 

teori yang diperoleh dan untuk lebih mengetahui tentang manfaat, tujuan 

dan tata cara Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum 

Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bagi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan perusahaan dalam 

mempertimbangkan penentuan kebijakan perusahaan yang berhubungan 

dengan upaya peningkatan hasil keuntungan PDAM Delta Tirta Kabupaten 

Sidoarjo dan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan 

manajemen perusahaan. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menambahkan wawasan pengetahuan dan diharapkan penelitian 

dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang 

tertarik untuk meneliti Penilaian Kinerja Keuangan PDAM Delta Tirta 

Kabupaten Sidoarjo. 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak – pihak yang 

berkepentingan untuk melanjutkan penelitian dan menambahkan koleksi 

bagi perpustakaan. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah 

pengumpulan data untuk penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara 

mengumpulkan dan mengolah data sesuai dengan fakta yang relevan dilapangan 

untuk menggambarkan objek penelitian. Kemudian menyusunnya dengan 

sistematis berdasarkan teori dan menarik kesimpulan dari pemecah masalah yang 

ada. 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pembahasan hanya didapatkan pada PDAM Delta Tirta 

Kabupaten Sidoarjo agar dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak 

menyimpang dari permasalahan. 

2. Jenis Data 

Data – data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi : 
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a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi PDAM Delta 

Tirta Kabupaten Sidoarjo/ objek penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data yang pengumpulannya sudah merupakan data jadi yang disediakan 

oleh perusahaan aatau pihak yang bersangkutan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanggung jawab dengan 

pihak yang dianggap perlu sehubungan dengan data. 

b. Observasi 

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan melakukan penelitian 

pada objek yang diteliti dan mencatat hal – hal yang diperlukan 

sehubungan dengan data tersebut. 

c. Dokumentasi 

Yaitu dengan membaca buku – buka yang bersangkutan dengan 

masalah penelitian yang dilakukan. 


