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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Air merupakan sumber daya mineral yang sangat berharga dan menjadi 

kebutuhan pokok disetiap kegiatan makhluk hidup di bumi ini. Kurang lebih dari 97% 

air yang ada di bumi merupakan air asin dalam bentuk lautan, dan sisanya 

merupakan air tawar. Namun dua pertiga bagian dari air tawar bumi berbentuk es 

yang berada pada kutub, dan es yang ada di glesier. Air tawar yang tidak membeku 

dapat ditemukan dalam bentuk air tanah dan air permukaan, serta air yang 

terkandung dalam udara.  

       Indonesia yang merupakan negara perairan dan kepulauan dan juga merupakan 

salah satu negara dalam bentang tropis memiliki sumberdaya alam yang melimpah 

dan beraneka ragam. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki mengharuskan 

negara mampu mengelola dan menjaga sumberdaya ini dengan baik. Untuk 

menjaga dan mengelola sumber daya air yang dimiliki negara kesatuan Republik 

Indonesia dibentuklah dasar hukum tentang sumber daya air dalam Undang-Undang 

Nomer 7 Tahun 2004. Sumber daya air merupakan aset negara yang sangat penting 

mengingat karakteristik setiap pulau yang berbeda-beda. 

        Berlakunya otonomi daerah sejak tahun 2001 yang mengacu pada Undang-

Undang No 5 Tahun 1974 membuat pengelolaan aset yang berada pada suatu 

daerah diserahkan pada daerah masing-masing. Melalui undang-undang tersebut 

hubungan pemerintah pusat dan daerah lebih dijabarkan dalam Undang-Undang No 
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22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-

undang di atas direvisi lebih mendalam melalui Undang-Undang No 32 Tahun 2004 

dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 dan digunakan sampai sekarang. 

       Penetapan Undang-Undang No 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

mempengeruhi pengelolaan aset daerah, sumber penerimaan dan pembiayaan 

daerah serta pembangunan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut 

pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerahnya 

sendiri dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta masyarakat 

dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.  

      Untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut 

diatas, maka dibentuklah beberapa organisasi perangkat daerah yang bertujuan 

membantu pemenuhan tugas pemerintah daerah. Lembaga organisasi perangkat 

daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerah serta mampu memjadi 

salah satu sumber perekonomian daerah. Selain itu dengan adanya lembaga 

organisasi perangkat daerah diharapkan dapat mewujudkan koordinasi, integrasi, 

dan kesinambungan serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat 

dengan daerah. 

      Salah satu lembaga organisasi perangkat daerah adalah Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dibentuk berdasrakan Undang-

Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, memiliki tujuan 
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melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, 

penyelenggaraan kemanfaatan umum dan  meningkatkan penghasilan pemerintah 

daerah. BUMD (Badan Usaha MIlik Daerah) diberikan amanah untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan yang menyeluruh dengan tidak melihat tingkatan 

masyarakat, sesuai dengan bidang masing-masing. 

       Menurut Kamaludin (2001) BUMD berdasarkan katagori sasarannya dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani 

kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah 

dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD bergerak dalam berbagai bidang 

usaha yaitu jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih 

(PDAM) dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan 

dan perhotelan, pertanian-perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lain. 

      Salah satu perusahaan daerah yang tergabung dalam Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dan mengelola sumber daya air di setiap daerah adalah 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah  Air Minum (PDAM) 

sebagai penyedia layanan publik merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah dalam 

menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar khususnya 

kebutuhan air minum yang sesuai dengan standar kesehatan. Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah 

(Pemda) yang mengemban dua misi yaitu sebagai penyedia layanan publik dan 

sebagai institusi bisnis yang berusaha mendapatkan keuntungan (profit oriented).  
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      Pemerintah daerah dituntut harus mampu memelihara, mengelola dan 

menjalakan perusahaan daerah yang mampu melakukan instuisi bisnis untuk 

mencapai profit oriented dan pelayanan yang bermutu. Untuk itu berdasarkan pasal 

59 Undang-Undang No. 5/1974 tentang Pokok–Pokok Pemerintahan di Daerah yang 

menyelenggarakan dan membina perusahaan daerah berdasarkan asas ekonomi 

perusahaan (Cahyokusumo: 2007). Dikelolanya PDAM secara professional harus 

tetap mengikuti aturan pelayanan publik.  

       Dasar aturan pelayanan publik tercantum dalam Undang-Undang 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik. perlayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak 

asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi 

kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan 

sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan 

administrasi publik. 

      Upaya PDAM dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat 

juga tercantum dalam misi dan visi yang dimiliki setiap PDAM yaitu kuantitas, 

kualitas dan kontinuitas. Dalam melaksanakan atau merealisaikan visi dan misi 

tersebut  PDAM tidak lepas dari sistem pembiayaan baik pembiayaan faktor internal 

maupun faktor eksternal. Faktor internal seperti pemeliharaan dan perbaikan 

pelayanan baik fisik maupun nonfisik, sedangkan faktor eksternal seperti bahan 

bakar, zat kimia dll. Sistem operasi yang dialkukan PDAM selama ini merupakan 

prinsip Cost Recovery (Pemulihan Biaya).  
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      Prinsip Cost Recovery (Pemulihan Biaya) memiliki pengertian yaitu perusahaan 

harus mampu membiayai sendiri seluruh pengeluarannya dengan tidak 

mempergunakan sumber pembiayaan diluar perusahaan. Pengeluaran-pengeluaran 

perusahaan seharusnya dibiayai sepenuhnya dari seluruh pendapatan yang 

diperoleh dari hasil penjualan air. Berdasarkan hal tersebut salah satu cara yang 

mampu dilakukan PDAM dalam mempertahankan maupun meningkatkan marjin 

antara biaya dengan penjualan yaitu dengan meningkatkan harga jaul atau tarif air 

kepada konsumen. Namun sebagai kepanjangan tangan Pemda dalam 

menyediakan layanan publik PDAM dituntut untuk tidak membebani masyarakat. 

Sehingga penetapan tarif air yang di terapkan PDAM tidak boleh membebani 

pelanggan namun juga mampu membiayai biaya operasional perusahaan. 

      Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 47 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum menjadi salah satu 

landasan pengukuran tingkat keberhasilan PDAM. Salah satu indikator pengukuran 

kinerja PDAM dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah aspek 

keuangan. Analisis aspek keuangan ini meliputi proyeksi laba rugi dan proyeksi 

neraca. Komponen-komponen yang harus disajikan untuk menganalisis aspek 

keuangan berupa jumlah pendapatan, baik dari pendapatan operasional dan non 

operasional, biaya operasi, laba rugi sebelum penyusutan, biaya penyusutan, biaya 

pajak, laba rugi bersih, jumlah kas, jumlah piutang, aset tetap, akumulasi 

penyusutan, utang jangka panjang, modal/penyertaan serta kumulatif laba/rugi. 

       Selain itu aspek keuangan sampai saat ini juga digunakan untuk melihat 

seberapa jauh perusahaan berkembang dan menjadi alat pertanggung jawaban 

kinerja perusahaan kepada publik dalam bentuk laporan keuangan. Melalui laporan 
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keuangan dapat dilihat kinerja keuangan perusahaan yang berkaitan erat dengan 

optimalisasi pelayanan PDAM kepada masyarakat dan menjadi cerminan dari kinerja 

teknis serta kinerja administrasi perusahaan. Salah satu pendekatan yang 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah Balanced Scorecard. Konsep 

pendekatan Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton (2001) 

menggunakan informasi keuangan maupun non keuangan sebagai penggukur 

kinerja.  

         Berkaitan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh 

PDAM maka penulis ingin mengetahui dampak penentuan tarif air pada PDAM Tirta 

Cahya Agung Kabupaten Tulungagung terhadap kinerja aspek keuangan 

perusahaan dan akan dibandingkan dengan PDAM Kabupaten Malang. Peneliti 

mengambil judul “Analisis Dampak Penentuan Tarif Air pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penentuan tarif air PDAM Kabupaten Tulungagung dan 

kabupaten Malang terhadap pendapatan perusahaan? 

2. Bagaimana perbandingan kinerja aspek keuangan PDAM Kabupaten 

Tulungagung dengan PDAM Kabupaten Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas penulis bertujuan: 

1. Menganalisisi penentuan tarif air yang dilakukan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung  dan PDAM 

Kabupaten Malang, selaku intansi pemerintah yang bertugas memberikan 

layanan publik yang dan sebagai institusi bisnis yang berusaha 

mendapatkan keuntungan (profit oriented). 

2. Membandingkan kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Tulungagung dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Malang. 

 

1.4        Batasan Penelitian 

       Dalam rangka memperjelas dan mempersempit ruang lingkup penelitian ini, 

digunakan batasan operasional sebagai berikut : 

1. Penelitian dan pembahasan terfokus pada penetapan tarif air PDAM “Tirta 

Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung yang akan di kaitkan dengan kinerja 

keuangan perusahaan, dengan menggunakan metode pendekatan balance 

scorecard. 

2. Penelitian akan membandingkan pada kinerja keuangan PDAM Kabupaten 

Tulungagung Dengan PDAM Kabupaten Malang dengan menggunakan 

pendekatan Uji Beda. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja PDAM dalam 

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan upayanya 

memberikan kontribusi pada  PAD. Penelitian ini juga diharapkan sebagai perluasan 

wawasan bagi peminat pada topik yang sama atau sebagai referensi penelitian 

keuangan daerah.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi 

Pemerintah Daerah Tulungagung dan Pimpinan PDAM Tirta Cahya Agung untuk 

mengatasi atau meminimalisir masalah dalam rangka meningkatkan pengelolaan 

keuangan perusahaan yang profit oriented. 

 

 


