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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Telaah Teori 

2.1.1 Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah 

       Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan 

terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan 

membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam 

pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan. Terwujudnya pelayanan publik yang 

berkualitas dan prima merupakan salah satu ciri good governance (Dwiyanto, 2008). 

Pemerintah harus terus menerus, berkelanjutan melakukkan peningkatan pelayanan 

yang juga dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah. Oleh karena itu 

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik harus 

memperhatikan : 

a) Asas - asas penyelenggaraan pelayanan publik.  

b) Aspek- aspek penyelenggaraan pelayanan publik. 

c) Standar Pelayanan 

d) Hak, kewajiban, dan larangan 

e) Pengaduan 

f) Indeks kepuasan masyarakat, sebagai tolak ukur optimalisasi kinerja 

pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. 
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       Berdasarkan Undang–Undang No 25 tahun 2009 pelayanan publik merupakan 

rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebututuhan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang dan jasa, maupun pelayanan administrasi oleh 

penyelenggara pelayanan publik yang diatur dengan peraturan perundang- 

undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah 

undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang 

merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. 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. 

       Dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pemerintah telah 

mengambil langkah dengan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mencapai 

Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan PP No 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyususnan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) pada dasarnya adalah merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat  

untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk Pelayanan Publik. Sesuai dengan 

urusan kepemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, 

maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari pelaksanaan 

urusan wajib dalam hal penyelenggaraan pelayanan dasar. Sementara diluar 

pelayanan dasar terdapat pelayanan lainnya yang merupakan bagian dari urusan 

pilihan yang dituangkan  dalam bentuk standar pelayanan. Kedua standar pelayanan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
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ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan 

membangun Standar Pelayanan Prima (SPP). 

       Sedangkan menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik 

Indonesia ( Kemenpan ) Nomor 25 Tahun 2004 dalam menilai atau mengetahui 

kinerja pelayaanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan 

penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan melalui Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tenntang tingkat kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif 

atas pendapat masyarakat di dalam memperoleh pelayanan dari aparatur. Dasar 

pengukuran IKM adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

2. Persayaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayananan sesuai dengan jenis pelayanan. 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangangn dan 

tanggunagjawab). 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesanggupan petugas dalam 

menmberikan pelayanann terutama terhadap konsisitensi waktu kerja sesuai 

ketenntua yang berlaku. 
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5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan kewenangan dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pekerjaan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberi pelayananan. 

7. Ketepatan waktu, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

8. Keadaialn mendapat pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan denagn tidak 

membedakan golongan/ status masyarakat yang dilayanani. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan salingb menghargai dan 

menghormati. 

10. Kewajiban biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

beasarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11. Kepatian biaya pelayanan, yaitun kesesuaian antara biaya yang dibayar 

dengan yang telah ditetapkan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai 

dengan ketentuan yang tealh ditetapkan. 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasaranan pelayananan 

yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman 

kepada pelanggan. 
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14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara palayanan atau pun sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat dapat lebih tenang terhadap resiko-resiko yangb dapat 

ditimbulkan dari pelayanan. 

2.1.2 Hakikat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

       Badan Usaha Milik Daerah (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). BUMD bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan 

dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbgai jasa dan 

usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-

perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lain. Sifat dan tujuan dari dibentuknya 

perusahaan daerah adalah member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, 

dan memupuk pendapatan. 

         Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan 

Daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah) merupakan dasar yuridis formal 

pelaksanaan otonomi daerah mengatur bahwa daerah dapat memiliki BUMD yang 

pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan (Sekretariat Daerah Kab. Tulungagung: 2012). Perusahaan 

Daerah bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan 

memperoleh laba untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan dan  sebagai 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Usaha Milik Daerah 
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(BUMD) modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung 

yang berasal dari kekayaaan daerah yang dipisahkan.  

       Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD khususnya sebagai salah 

satu sumber PAD di Daerah, maka BUMD dituntut untuk dapat lebih profesional dan 

memiliki intuisi bisnis dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi sampai saat ini pada 

umumnya BUMD masih dianggap belum memberikan masukan atau kontribusi yang 

pasti pada PAD.  BUMD sampai saat ini masih dianggap memiliki potensi yang baik 

dalam pengembangan dan pengelolaan namun kurang optimal dikarenakan oleh 

faktor internal manajemen perusahaan dan eksternal (Effendy, 2012). Beberapa 

faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BUMD di Indonesia antara lain faktor 

politik, faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor teknologi (Ihwan, 2007).  

        Selain faktor eksternal yeng telah disebutkan, menurut Ihwan (2007) 

permasalahan lainnya yaitu peraturan pemerintah/regulasi berpengaruh terhadap 

kinerja BUMD karena adanya dualisme tujuan perusahaan, di satu sisi sebuah 

BUMD dituntut untuk melayani publik di sisi lain perusahaan ini juga harus mampu 

memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Masalah kemampuan administrasi 

pemerintahan terkait dengan kualitas SDM di BUMD dan juga penerapan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) juga sangat 

berpengaruh dalam kinerja BUMD. 

        Sedangkan menurut UU No. 5 Tahun 1962 yang mendasari pembentukan 

BUMD, terdapat rincian yang menetapkan bahwa penggunaan laba bersih 

perusahaan, setelah terlebih dulu dikurangi penyusutan, ditetapkan sebagai berikut: 



15 
 

1.  Perusahaan Daerah yang memiliki modal seluruhnya terdiri dari kekayaan 

daerah yang dipisahkan adalah: 

a. untuk dana pembangunan daerah 30%; 

b. untuk anggaran belanja daerah 25%; 

c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, 

sumbangan dana pensiun dan sokongan sejumlah 45%. 

 

2. Perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah 

yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu adalah 

a. untuk dana pembangunan daerah 8%; 

b. untuk anggaran belanja daerah 7%; dan 

c. selebihnya (85%) untuk pemegang saham dan untuk cadangan 

umum. 

        Dengan demikian Bagian laba perusahaan daerah yang jumlahnya relatif kecil 

menjadi semakin kecil lagi dengan penetapan bagian daerah dalam penggunaan 

keuntungan bersihnya yang diperuntukkan bagi penerimaan daerah Untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi BUMD diperlukan Upaya memberdayakan 

BUMD, dimulai dengan membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya 

untuk mengembangkannya baik perusahaan maupun masayarakat. Selanjutnya 

pemanfaatan potensi atau daya yanga dimiliki dengan baik dan efektif , serta 

memberdayakan dan melindungi potensi dan daya saing yang dimiliki, agar mampu 

bertahan dan berjalan dengan baik. Sehingga pendapatan yang dimiliki perusahaan 
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daerah meningkat dan bagian laba yang digunakan sebagi penerimaan darah dapat 

meningkat pula. 

2.1.3 Konsep Perusahaan Daerah Air Minum 

       Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan daerah yang 

bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berbentuk Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) yang sangat potensial untuk dikembangkan, sehingga dapat 

dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Pada 

dasarnya tujuan dari PDAM sama dengan perusahaan lain, yaitu keberhasilan dalam 

mempertahankan hidup dalam mendapatkan laba dan berkembang. Sudah 

seharusnya PDAM dikelola secara profesional untuk dapat memberikan pelayanan 

yang berkualitas kepada pelanggan dan menghasilkan pendapatan yang profit 

oriented. 

       PDAM memiliki tujuan sosial, untuk melayani masyarakat dalam mendapatkan 

air bersih dan tujuan bisnis, untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented) sebagai 

pembiayaan pelaksanaan perusahaan dan sebagai salah satu pendapatan daerah. 

Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan 

daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan 

cara menyediakan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi persyaratan 

kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah (Saberan, 1997 dalam Kusuma, 2006). 

       Menurut Effendy (2012:7) PDAM sebagai kepanjangan tangan Pemda 

mengemban tugas memberikan pelayanan jasa kepada masayarakat dan sebagai 

operator pelayanan air minum, melalui sistem yang dimilikinya. Dalam 

melaksananakan palayanan air minum oleh PDAM, harus memenuh beberapa 
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syarat antara lain: 

a. Terpenuhinya syarat-syarat kualitas air, sehingga dapat digunakan secara 

aman, tanpa khawatir terinfeksi suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit 

yang dapat tertular dan berkembang melalui air. 

b. Arus aliran air dapat disediakan dalam jumlah yang cukup dan tersedia 

setiap waktu atau pengaliran selama 24 jam (kuantitas dan kontinuitas air). 

c.    Sistem dan manajemen profesional dan efisien, sehingga harga air menjadi 

murah dan terjangkau oleh kemampuan masayarakat samapai golongan 

bawah. 

       Undang-Undang No.8 Tahun 2000 tentang Perlindungan Konsumen merupakan 

acuan dari hak yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen yang dilayani. Undang-

undang tersebut juga sebagai tolak ukur pelayanan yang harus diberikan oleh 

perusahaan baik perusahaan swasta maupun perusahaan yang dikelola pemerintah 

yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa maupun barang. Untuk itu PDAM harus 

mampu mengupayakan dan  mengelola air agar kualiatas air meningkat, serta 

meningkatkan kapasitas atau cakupan pelayanan.  

        Untuk dapat mengetahui kinerja PDAM dapat dilihat melalui beberapa indikator 

penilaian yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek 

sumber daya manusia ssesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 

Tahun 1999. Dan pengkategorian hasil penilaian indikator pelayanan, 

penyelenggaraan, pengembangan sistem penyediaan air minum dilihat melalui tiga 

kriteria yaitu PDAM sehat, PDAM kurang sehat, PDAM sakit. Di samping itu, 

penetapan nilai standar masing-masing indikator dilakukan dengan memperhatikan 
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perbedaan beban yang terjadi pada suatu PDAM, antara lain perbedaaan dari 

PDAM Kabupaten dan PDAM Kota, perbedaan jenis sumber air baku dan jenis 

pengolahannya, serta perbedaan dalam capaian cakupan pelayanan (BPPSPAM, 

2012).  

2.1.4 Kendala Air Minum di Indonesia 

  Adanya beberapa isu yang terkait dengan suplai air minum yang dilakukan 

melalui diskusi yang dilakukan oleh Dep. Kimpraswil, Dep. Kesehatan, dan 

Bappenas (POKJA AMPL, dalam http://www.ampl.or.id/digilib/read/isu-isu-strategis-

permasalahan/4998 - diakses tanggal 20 Januari 2014)  antara lain: 

1. Daya Dukung Lingkungan Semakin Terbebani oleh Pertumbuhan 

Penduduk dan Urbanisasi 

          Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 

245,7 juta jiwa, yang semuanya berhak mendapatkan akses air minum. Pada 

tahun 2015, jumlah penduduk perkotaan menjadi lebih besar dibandingkan 

dengan perkotaan dengan perbandingan 53 ; 47. Hal ini akan diikuti dengan 

meningkatnya kebutuhan air. Pertumbuhan penduduk terutarna diperkotaan 

lebih tinggi daripada pertumbuhan sarana penyediaan air minum yang ada.  

      Sementara itu penduduk di pulau Jawa akan meningkat dengan cepat, 

sementara ketersediaan airnya sangat terbatas. Perusakan alam dari 

pengundulan hutan dan pencemaran lingkungan diperkirakan akan 

meningkat tajam sehingga akan mengganngu ketersediaan air baku baik air 

tanah maupun air permukaan. 

 

http://www.ampl.or.id/digilib/read/isu-isu-strategis-permasalahan/4998
http://www.ampl.or.id/digilib/read/isu-isu-strategis-permasalahan/4998
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2. Interpretasi UU no 22 tahun 2004 Tidak Mendorong Pengembangan dan 

Kerjasama Antar Daerah Dalarn Penyediaan Air Minum 

      UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air telah mengamanatkan 

dibentuknya Dewan Air untuk manajemen air secara terpadu dan Badan 

Pengatur untuk mengurusi air minum. Tetapi hingga saat ini lembaga 

lembaga tersebut belum terbentuk.  Sedangkan permasalahan sumber air 

baku terletak diluar batas administrasi pengelola PDAM, sehingga menjadi 

kendala untuk peningkatan pelayanan. 

 

3. Kebijakan Yang Memihak Kepada Masyarakat Miskin Masih Belum 

Berkembang 

     Berdasarkan UU No 7 tahun 2004, pasal 10, negara menjamin hak setiap 

orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari hari guna 

memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Namun sampai saat 

ini kenyataannya presentase penduduk miskin masih tinggi, sehingga 

kemampuan untuk mendapat akses kesarana penyediaan air minum yang 

memenuhi syarat masih terbatas.  

      Masih banyaknya praktek yang tidak adil yang lebih mementingkan 

kepentingan individu dan kelompok dalam birokrasi juga membuat 

masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah semakin merana. Hal ini 

mennjukkan masih perlunya pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

daerah memperbaiki birokrasi dan mendukung kebijakan yang focus pada 

kesejahteraan masyarakat miskin pada hal ini penyediaan air. 

 

4. Kualitas Air Belum Memenuhi Syarat Air Minum 
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      PDAM sampai saat ini masih memproduksi air yang berkualitas air 

bersih, tetapi belum memenuhi syarat kualitas air minum. Padahal didalam 

peraturan sudah diisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan air minum 

adalah air yang bisa dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu 

 

5. Keterbatasan Pembiayaan Mengakibatkan Rendahnya Investasi Dalam 

Penyediaan Air Minum 

       Investasi dalam bidang air minum sangat tergantung dari pinjaman dari 

dalam negeri dan terutama dari luar negeri. Sementara sumber sumber 

keuangan untuk investasi melalui pinjaman semakin terbatas, dan akan 

semakin terhambat oleh hutang PDAM. Daerah kota maupun Kebupaten 

yeng memiliki Pendapatan daerah yang tinggi masih kurang perhatian dalam 

mengembangkan sector air. 

 

6. Kelembagaan Pengelolaan Air Minum Yang Ada Sudah Tidak Memadai 

Lagi Dengan Perkembangan Saat Ini 

      Fungsi PDAM sampai saat ini operator penyedia air minum dan sekaligus 

sebagai pengatur kebijakan air minum didaerah. Disamping itu terdapat 

ambiguitas misi PDAM, karena ketidakjelasan antara misi sosial dan misi 

komersial. Dari lebih 300 PDAM yang ada, hanya sebagian kecil (3%) yang 

mempunyai pelanggan diatas 100.000 sebagian besar (49%) PDAM 

berukuran kecil dengan pelanggan dibawah 10.000 sehingga skala 

ekonominya kurang atau tidak menguntungkan. 
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7. Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Air Minum 

Kurang Berkembang 

      Belum terdapat aturan yang cukup mantap dan komprehensip bagi 

kemitraan pemerintah swasta dalam penyediaan air minum. Belum terdapat 

kesamaan persepsi dan kesepakatan tentang keterlibatan swasta dalam 

penyediaan air minum, dikalangan pemerintah Kota/Kabupaten. Umumnya 

swasta mendapat pembiayaan dari bank dengan bunga komersial, sehingga 

biaya keuangan yang tinggi mengakibatkan tarif yang tinggi dan membebani 

petanggan.  Ketentuan pengaturan tarif air minum yang saat ini berlaku, 

harus datam penyediaan air minum. mendapat persetujuan oleh DPRD. 

Ketentuan ini mengakibatkan swasta merasa kepentingannya kurang 

terlindungi. 

 

8. Kemitraan Pernerintah dan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Minum 

Kurang Berkembang 

    Kesadaran dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan air  bersih dan 

iar minum masih sangat kurang.  Hal ini terjadi dikarenakan pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya prinsip perlindungan sumber air minum 

tingkat rumah tangga, maupun untuk skala lingkungan yang masih sangat 

kurang. Masyarakat pada umumnya masih menganggap air sebagai benda 

sosial. Masyarakat masih menganggap bahwa air hanya urusan pemerintah 

atau PDAM saja, sehingga tidak tergerak untuk mengatasi masalah air 

minum secara bersama. 
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2.1.5 Konsep Elastisitas Pada Perusahaan Daerah Air Minum 

       Dalam teori fungsi permintaan dan penawaran dapat diukur perubahan jumlah 

penawaran/permintaan terkait dengan perubahan faktor yang mempengaruhi suatu 

produk. Ukuran atau rasio perubahan jumlah penawaran/permintaan dikarenakan 

faktor yang mempengaruhi suatu produk, disebut elastisitas. Elastisitas dalam ilmu 

ekonomi diartikan sebagai ukuran perubahan relatif pada variable dependen dalam 

suatu produk yang dibandingkan dengan perubahan relatif pada variable 

independennya. Menurut Alfred Marshall (1842-1924) seorang ahli ekonomi dalam 

buku “Dasar-Dasar Teori Ekonomi Mikro”, elastisitas harga adalah: 

“Rasio suatu perubahan relative dalam jumlah yang dibandingkan 

dengan suatu perubahan relative dalam harga.” 

(Khusaini, 2013: 27) 

       Uraian pengertian elastisitas diatas dapat dijabarkan dalam rumus atau 

persamaan sebagai berikut: 

Elastisitas  = 
                                

                 
 

 

      Sesuai dengan hubungan antara harga dengan jumlah barang elastisitas terbagi 

menjadi dua yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. 

1. Elastisitas Permintaan 
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       Elastisitas permintaan memiliki tiga konsep yaitu elastisitas harga, elastisitas 

pendapatan, dan elastisitas harga silang. Elastisitas harga (price elaticity) 

menjelaskan perubahan permintaan pada barang karena adanya perubahan harga 

barang tersebut. Elastisitas harga memiliki nilai negative, hal ini menunjukkan 

kenaikan hrga akan membuat penurunan jumlah permintaan dan sebaliknya. 

Sedangkan elastisitas pendapatan (income elasticity) menjelaskan perubahan 

jumlah yang diminta sebagai akibat perubahan pendapatan dan digunkan untuk 

mengetahui jenis barang (barang normal, barang inferior, kebutuhan pokok dan 

barang mewah).  

       Pada elastisitas harga silang dijelaskan perubahan jumlah permintaan suatu 

barang akibat dari adanya perubahan harga barang lain. Dari nilai elastisitas harga 

silang dapat diketahui hubungan antara suatu barang dengan barang lainnya. 

Hubungan antar barang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu barang 

komplementer (saling melengkapi), barang subtitusi (saling mengganti), dan barang 

netral atau tidak memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Permintaan pada berbagai 

macam barang pada setiap individu memiliki tingkat elastisitas yang berbeda-beda 

sesuai dengan kondisis dan faktor kebutuhan individu tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi yaitu (khusini, 2013:33): 

a. Jenis Barang 

Pada barang mewah permintaan cenderung elastis atau sedikit perubahan 

harga membuat perubahan permintaan yang besar pada barnag tersebut. 

Pada barang kebutuhan pokok perubahan harga tidak akan mempengaruhi 

permintaan (inelastis). 
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b. Tingkat kemudahan barang tersebut untuk digantikan  barang lain atau 

barang subtitusi.  

c. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada barang tersebut. 

Semakin besar pendapatan yang diperlukan dalam membelanjakan suatu 

barang, maka makin besar elastisitas permintaan pada barang tersebut. 

d. Jangka waktu analisa. 

Hal ini tegantung pada informasi pada perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam pasar. 

 

2. Elastisitas penawaran 

        Dalam elastisitas penawaran menjelaskan perubahan jumlah yang ditawarkan 

produsen atau pasar akibat dari adanya perubahan harga. Cara mengetahui 

elastisitas penawaran hampir sama dengan elstisitas permintaan, yaitu presentase 

perubhan jumlah barang yang ditawarkan dibanding dengan perubahan harga per 

satu persennya. Perubahan elastisitas penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor 

(Khusaini, 2013:35) antara lain: 

a. Jenis Produk 

b. Sifat Perubahan Biaya Produksi 

Tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan prdusen tergantung pada tingkat 

penggunaan kapasitas perusahaan dan kemudahan memperoleh bahan 

dan/atau faktor produkss tertentu. 

c. Jangka waktu produksi 
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      Nilai elastisitas permintaan dan penawaran dapat lebih besar dari 1 (satu), sama 

dengan 1 (satu), atau lebih kecil 1 (satu). Tanda positif atau negative pada nilai 

koefisien elastisitas tidaklah penting, karena yang dibutuhkan adalah angka yang 

mutlak agar diketahui derajat kuantitasnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 

grafik dibawah ini:  

 

Gambar 2.1 Macam-Macam Elastisitas 

 

P 

        Keterangan: 

    E< 1 (inelastic)    P = Harga 

        Q = Kuantitas barang 

    E > 1 (Elastis)   E = Elastisitas 

     

    E = 1 (uniter)         

Q 

Sumber : Khusaini, 2013: 29 

 

      Dari gambar grafik 2.1 elastisitas memiliki 3 (tiga) macam sesui nilainya yaitu 

Elastis, Uniter dan Inelastis.  Elastis memiliki koefisien elastisitas lebih dari 1 (satu). 

Pada umumnya hal ini terjadi pada permintaan/penawaran barang mewah. Sedikit 

perubahan harga akan berpengaruh besar pada permintaan maupun penawaran. 

Yang kedua uniter memiliki nilai koefisien elastic sama dengan 1 (satu) yang artinya 
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setiap jumlah atau persentase perubahan pada harga sama dengan jumlah atau 

persentase permintaan/penawaran barang tersebut.  

      Sedangkan Inelastis nilai Koefisiennya adalah kurang dari 1 (satu) yang artinya 

perubahan harga tidak terlalu berpengaruh pada permintaan/penawaran. Hal ini 

pada umumnya terjadi pada bahan kebutuhan pokok.  Dengan demikian konsep 

elastisitas dapat digunakan untuk melihat pada posisi dimana PDAM sebagai 

pemenuhan pelayanan air kepada masyarakat, terkait dengan permintaan air dan 

adanya perubahan tarif air.   

 

2.1.6 Penentuan Tarif  

       Menurut McCarthy dan Perreault (1993: 352), tarif merupakan harga atau nilai 

sesuatu yang telah diperhitungkan dan ditetapkan yang harus dibayarkan oleh 

konsumen dengan nilai uang tertentu untuk mendapatkan suatu komoditi yaitu 

berupa barang atau jasa. Tarif juga dapat diartikan dalam beberapa istilah antara 

lain harga, upah, gaji, dan lain sebagainya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

menggunakan Istilah tarif untuk harga jual air. Penetapan tarif air oleh PDAM diatur 

dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2006 tentang  Pedoman Teknis 

dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air MInum 

(PDAM). Dalam Permendagri No 23 tahun 2006 dalam “Himpunan Peraturan 

tentang PDAM” tarif dijabarkan sebagai berikut: 
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“kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau 

satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan 

PDAM yang bersangkutan”. 

 (Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah, 2007: 149) 

  

 

       Dari pengertian di atas dapat disimpulakan tarif atau harga merupakan nilai 

suatu barang dan/atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang yang dikeluarkan 

konsumen atau pembeli untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan. 

Tarif menjadi hal penting pada perusahaan yang melakukan proses penjualan, 

karena akan berpengaruh pada pendapatan yang diterima perusahaan. Dalam 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan kepanjangan tangan dari 

pemerintah dalam melakukan pelayanan, penetapan besaran tarif haruslah 

dipertimbangkan dan diatur dengan baik, tidak hanya untuk mendapatkan 

keuntungan namun juga kesejahteraan masyarakat atau konsumen. Ada beberapa 

jenis tarif yang telah ditentukan PDAM yaitu: 

a) Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah 

dibandingkan biaya dasarnya. 

b) Tarif Dasar adalah tariff yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya 

dasar 

c) Tarif Penuh adalh tariff yang nilainya lebih tinggi disbanding biaya dasar 

karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang. 

d) Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual. 
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        Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 yang berdasar pada Undan-undang 

Nomor 16 Tahun 2005 penetapan tarif air harus mempertibangkan tingkat 

keterjangkauan masyarakat sebagai pelanggan, kualitas pelayanan, efisiensi 

pemakain air, transparansi dan akuntabilitas. Selain pertimbangan dari kepentingan 

masyarakat, penentuan tarif air harus juga menjamin kepentingan perusahan yaitu 

PDAM sebagai penyelenggara dan badan usaha yang memiliki target pemulihan 

biaya penuh (full cost recovery) dan memupuk keuntungan (profit oriented). Tarif 

yang mengandung konsep full cost recovery adalah tarif yang sama dengan biaya 

dasar yang mencakup seluruh total biaya baik biaya tetap maupun biaya variable. 

      Sistem penetapan tarif sangat tergantung dengan konsep biaya yaitu total biaya 

usah yang dikeluarkan. Total biaya pengolahan air meliputi biaya sumberdaya air, 

biaya pengolahan air, biaya transmini distribusi, biaya umum dan administrasi dan 

biaya lain-lain. Sistem penetapan tarif air yang diterapkan harus mampu 

mempengaruhi tingkat efisiensi alokasi sumberdaya air. Karakteristik sumberdaya air 

yang memiliki mobilitas antar waktu dan tempat, ketersediaan yang selalu berubah, 

nilai ekonomi yang melekat serta memiliki beban yang besar dapat menimbulkan 

gejala eksternalitas. 

      Menurut Sunaryo, dan Waluyo (2005) eksternalitas pada sumberdaya air dapat 

menciptakan perbedaan manfaat dan biaya yang dinilai oleh swasta (private) 

dengan manfaat dan biaya yang dinilai oleh masyarakat (social). Perhatian utama 

dalam perencanaan struktur harga adalah untuk menjelaskan kepada konsumen 

tentang biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan biaya tersebut. Asumsi 

yang digunakan adalah bahwa konsumen bereaksi secara rasional, diharapkan 

penetapan harga dengan metode-metode tersebut akan membantu mengontrol 



29 
 

pertumbuhan permintaan air, menjamin penggunaan air secara rasional, serta 

menjamin penerimaan yang cukup untuk menutupi modal dan biaya operasional. 

2.1.7 Penilaian Kinerja 

       Kinerja merupakan istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan sebagian 

atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode seiring 

dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang 

diproyeksikan suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas 

manajemen dan semacamnya (Mulyadi & Setyawan, 2001). Sedangkan penilaian 

kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasisuatu organisasi, bagian 

organisasi dan personelnya, berdasarkan sasaran, standar dankriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

      Penilaian kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya 

diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya memberikan 

penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Dengan adanya 

penilaian kinerja, manajemen puncak dapat memperoleh dasar yang obyektif untuk 

memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang disumbangkan masing-

masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua 

ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan rangsangan pada masing-masing 

bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Penilaian kinerja dimanfaatkan 

manajemen untuk berbagai tujuan antara lain (Mulyadi & Setyawan, 2001) yaitu : 

1.        Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian personel secara maksimum. Dalam mengelola perusahaan, 
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manajemen menetapkan sasaran yang akan dicapai beserta langkah-

langkah pencapaiannya dalam sebuah perencanaan. Dalam pelaksanaan 

perencanaan, manajemen menetapkan pengendalian yang efektif. 

Pelaksanaan rencana dapat ditempuh dengan tangan besi yang dapat 

menjamin pencapaian sasaran organisasi secara efektif dan efisien namun 

pencapaian ini akan disertai dengan rendahnya moral karyawan. Kondisi 

moral karyawan yang demikian tidak akan terjadi apabila pengelolaan 

perusahaan didasarkan atas maksimalisasi motivasi karyawan. Motivasi akan 

membangkitkan dorongan dalam diri karyawan untuk menggerakkan 

usahanya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

2.        Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan. Penilaian kinerja akan menghasilkan data yang dapat digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan yang berkaitan dengan karyawan 

seperti promosi, mutasi atau pemutusan hubungan kerja permanen. Data 

hasil evaluasi kinerja yang diselenggarakan secara periodik akan sangat 

membantu memberikan informasi penting dalam mempertimbangkan 

keputusan tersebut. 

3.         Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan 

dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. Organisasi memiliki suatu keinginan untuk mengembangkan 

karyawan selama masa kerjanya agar karyawan selalu dapat menyesuaikan 

diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan 

dan perkembangan. Sulit bagi perusahaan untuk mengadakan program 

pelatihan dan pengembangan bila perusahaan tidak mengetahui kekuatan 

dan kelemahan karyawan yang dimilikinya. Hasil penilaian kinerja dapat 
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menyediakan kriteria untuk memilih program pelatihan karyawan yang sesuai 

dan untuk mengevaluasi kesesuaian program pelatihan karyawan dengan 

kebutuhan karyawan. 

4.          Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai mereka. Dalam organisasi perusahaan, biasanya manajemen 

atas mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada manajemen dibawah 

mereka disertai dengan alokasi sumber daya yang diperlukan dalam 

pelaksanaan wewenang tersebut. Penggunaan wewenang dan konsumsi 

sumber daya dalam pelaksanaan wewenang itu dipertanggungjawabkan 

dalam bentuk kinerja. 

5.    Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

Penghargaan digolongkan dalam 2 kelompok yaitu : 

a) Penghargaan intrinsik, berupa puas diri yang telah berhasil 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai 

sasaran tersebut. 

b) Penghargaan ekstrinsik, terdiri dari kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan, baik berupa kompensasi langsung, tidak 

langsung, maupun yang berupa kompensasi non keuangan 

dimana ketiganya memerlukan data kinerja karyawan agar 

penghargaan tersebut dirasakan adil oleh karyawan yang 

menerima maupun yang tidak menerima penghargaan tersebut. 

       Penilain kinerja PDAM diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 

Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. 

Dalam pasal 3 dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Tingkat keberhasialn PDAM adalah 

a. Baik sekali, apabila memperoleh nialai kinerja diatas 75; 

b. Baik, apabila memperoleh nialai kinerja diatas 60 sampai dengan 75; 

c. Cukup, apabila memperoleh nialai kinerja diatas 45 sampai 60; 

d. Kurang, apabila memperoleh nialai kinerja diatas 30 sampai 45; 

e. Tidak Baik, apabila memperoleh nialai kinerja kurang dari atau sama 

dengan 30. 

2) Bobot untuk masing-masing aspek adalah: 

a. Aspek Keuangan 45; 

b. Aspek Operassional 40 

c. Aspek Administrasi 15 

3) Indikator setiap aspek terdiri dari: 

a. Aspek Keuangan 

- Rasio laba terhadap akitiva produktif; 

- Rasio Laba terhadap Penjualan; 

- Rasio Aktiva lancer terhadap utang Lancar; 

- Rasio Utang jangka panjang terhadap total utang; 

- Rasio total aktiva terhadap total utang; 

- Rasio biaya operassi terhadap pendapatan operasi; 

- Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap anggaran 

pokok dan bunga jatuh tempo; 

- Rassio aktiva produktif terhadap penjualan air; 

- Jangka waktu penagihan piutang; 

- Efektifitas penagihan. 

b. Aspek Operassional 
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- Cakupan pelayanan; 

- Kualitas air distribusi; 

- Kontinuitas air; 

- Produktifitas pemanfaatan instalasi produksi; 

- Tingkat kehilangan air; 

- Penerapan meter air; 

- Kecepatan penyambungan baru; 

- Kemampuan penanganan pengaduan rata-rata perbulan; 

- Kemudahan pelayanan; 

- Rasio karyawan per 100 pelanggan; 

c. Aspek Administrasi  

- Rencana jangka panjang (Corporate Plan); 

- Rencana organisasi dan uraian tugas; 

- Prosedur operasi standar; 

- Gambar nyata laksana (As Built Drawing); 

- Pedoman penilaian kerja karyawan; 

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); 

- Tertib laporan internal; 

- Tertib laporan eksternal; 

- Opini auditor independen; 

- Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir. 

  Sedangkan indikator kinerja yang dilakukan oleh Badan Pendukung 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  (BPPSPAM) terdiri dari beberapa 

aspek terdiri dari: 



34 
 

1. Aspek Keungan dengan nilai sebesar 25%, meliputi: 

a. Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan 

pengembalian terhadap jumlah equity. 

b. Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur besarnya biaya yang 

dibutuhkan untuk memperoleh pendapatan. 

c. Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas untuk menutupi hutang 

yang jatuh tempo. 

d. Efektivitas penagihan, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

hal penarikan piutang perusahaan. 

e. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan perusahaan terhadap semua 

kewajibannya melalui aset yang dimilikinya. 

 

2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ; 

a. Cakupan pelayanan teknis untuk mengetahui berapa besar prosentase 

jumlah penduduk terlayani oleh PDAM dibanding dengan jumlah 

penduduk di wilayah pelayanan PDAM. 

b. Pertumbuhan pelanggan, digunakan untuk mengetahui berapa 

prosentase peningkatan jumlah pelanggan PDAM dalam satu tahun. 

c. Tingkat penyelesaian aduan, indikator ini digunakan untuk menilai 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM yaitu dengan cara 

mengetahui sejauh mana PDAM mampu menangani keluhan pelanggan 

dalam satu tahun. 

d. Kualitas air pelanggan, indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah 

kualitas air yang didistribusikan oleh PDAM kepada pelanggan telah 

memenuhi kualitas air minum seperti yang ditetapkan dalam Permenkes. 
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e. Konsumsi air domestik, indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi 

pelanggan rumah tangga terhadap air PDAM perbulan perpelanggan. 

 

3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ; 

a.  Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi. 

b. Tingkat kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi 

terhadap penjualan air. 

c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara 

keseluruhan dan kaitannya dengan kontinuitas pelayanan. 

d. Tekanan air pada sambungan pelanggan, untuk mengukur jumlah 

pelanggan yang dilayani dengan tekanan sesuai dengan standar minimal. 

e. Penggantian/Kalibrasi Meter Air Pelanggan, untuk mengukur tingkat 

ketelitian/akurasi meter air pelanggan. 

 

4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi; 

a. Rasio Pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi 

penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. 

b. Ratio Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, mengukur kepedulian 

perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. 

c. Ratio Biaya Pendidikan dan Pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan 

untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai. 
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2.1.8      Balanced Scorecard 

       Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah merubah pola 

persaingan perusahaan dari industrial competition menjadi information competition 

telah mengubah acuan yang dipakai untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. 

Menurut Kaplan & Norton Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu : 

1.  Scorecard 

      Yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang yang 

nantinya digunakan untuk membandingkan dengan hasil kinerja yang 

sesungguhnya. 

2. Balanced 

        Menunjukkan bahwa kinerja perusahaan diukur secara seimbang dan 

dipandang dari dua aspek yaitu: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan 

jangka panjang, dan dari intern maupun ekstern. Balanced Scorecard memberikan 

suatu cara untuk mengkomunikasikan strategi suatu perusahaan pada manajer-

manajer di seluruh perusahaan. Balanced Scorecard adalah kumpulan ukuran 

kinerja yang terintegrasi yang diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung 

strategi perusahaan secara keseluruhan (Kaplan dan Norton, 2001). 

       Tujuan dan ukuran Balanced Scorecard diturunkan dari visi dan strategi. Tujuan 

dan ukuran memandang kinerja perusahaan dari empat perspektif, finansial, 

pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan 

Norton, 2001). Tujuan dan pengukuran keuangan dalam Balanced Scorecard bukan 

hanya penggabungan dari ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan yang ada 
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melainkan merupakan hasil dari proses top-down berdasarkan misi dan strategi dari 

suatu unit usaha. Misi dan strategi harus diterjemahkan oleh Balanced Scorecard 

menjadi suatu tujuan dan ukuran yang nyata. Kata “Balanced” disini menekankan 

keseimbangan antara beberapa faktor : 

1. Keseimbangan antara pengukuran eksternal bagi stakeholder dan konsumen 

dengan pengukuran internal bagi proses internal bisnis, inovasi dan proses 

belajar dan tumbuh. 

2. Keseimbangan antara pengukuran hasil dari usaha masa lalu dengan 

pengukuran yang mendorong kinerja masa mendatang, 

3. Keseimbangan antara unsur obyektivitas, yaitu pengukuran berupa hasil 

kuantitatif yang diperoleh secara mudah dengan unsur subyektivitas, yaitu 

pengukuran pemicu kinerja yang membutuhkan pertimbangan. 

       Dengan demikian, Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen 

pengukuran dan pengendalian secara cepat dan komprehensif dapat memberikan 

pemahaman kepada manajemen tentang kinerja bisnis. Pengukuran kinerja tersebut 

memandang unit bisnis dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, 

proses bisnis dalam perusahaan serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. 

2.1.7.1 Perspektif Keuangan 

     Prespektif keuangan memberikan sasaran keuangan yang ingin dicapai 

perusahaan untuk dapat mewujudkan visi perusahaan. Menurut Mulyadi dan 

Setyawan (2001: 338) visi yang ingin dicapai perusahaan hakikatnya adalah 

menjadikan perusahaan yang institusi pencipta kekayaan (wealth creating 

institution). Untuk menjadikan perusahaan yang wealth creating institution diperlukan 
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keunggulan dalam bidang keungan. Keunggulan di bidang keungan diharapkan 

perusahaan mampu menguasai sumberdaya yang diperlukan. 

      Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk menunjukan dan menjadi 

indikator apakah sasaran, strategi, inisiatif strategik,implementasi dan keputusannya 

dapat menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Pengukuran kinerja 

keuangan pada umunya dilihat melalui profitabilitas, pertumbuhan dan shareholder 

value. Penerapan pendekatan balanced Scorecard untuk pengukuran kinerja 

keuangan, perusahaan perlu menetapkan sasaran strategis yang berkaitan dengan 

kemampuan bertahan perusahaan, tingkatan keberhasilan yang ingin dicapai dan 

menentukan ukuran hasil setiap sasaran stategis yang dibuat. Pengukuran kinerja 

keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis yaitu : 

1. Bertumbuh (growth) 

    Perusahaan yang sedang bertumbuh berada pada awal siklus hidup 

perusahaan. Mereka menghasilkan produk dan jasa yang memiliki potensi 

pertumbuhan. Untuk memanfaatkan potensi ini, mereka harus melibatkan 

sumber daya yang cukup banyak untuk mengembangkan dan meningkatkan 

berbagai produk dan jasa baru, membangun dan memperluas fasilitas 

produksi, membangun kemampuan operasi, infrastruktur dan jaringan 

distribusi yang akan mendukung terciptanya hubungan global dan 

memelihara serta mengembangkan hubungan yang erat dengan pelanggan. 

Tujuan finansial keseluruhan perusahaan dalam tahap pertumbuhan adalah 

persentase tingkat pertumbuhan pendapatan, dan tingkat pertumbuhan 

penjualan di berbagai pasar sasaran, kelompok pelanggan dan wilayah. 
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2. Tahap Bertahan (Sustain) 

    Setelah melalui tahap pertumbuhan, perusahaan akan berada dalam 

tahap bertahan, situasi dimana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi 

penanaman investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu 

menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Kebanyakan unit 

bisnis di tahap bertahan akan menetapkan tujuan finansial yang terkait 

dengan profitabilitas. Ukuran ini menganggap investasi modal di dalam unit 

bisnis sudah tetap (givens /exogenous). Ukuran yang digunakan untuk unit 

bisnis seperti ini menyelaraskan laba akuntansi dengan tingkat investasi 

yang ditanamkan, ukuran seperti pengembalian investasi, return on capital 

employed dan nilai tambah ekonomis yang digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja unit bisnis tahap ini. 

 

3. Tahap Penuaian ( harvest ) 

    Dalam tahap kedewasaan dalam siklus hidupnya, tahap dimana 

perusahaan ingin “menuai” investasi yang dibuat pada dua tahap berikutnya. 

Bisnis tidak lagi membutuhkan investasi yang besar cukup untuk 

pemeliharaan peralatan dan kapabilitas, bukan perluasan atau pembangunan 

berbagai kapabilitas baru. Setiap proyek investasi harus memiliki periode 

pengembalian investasi yang definitif dan singkat. Tujuan utamanya adalah 

memaksimalkan arus kas kembali ke korporasi. Tujuan finansial keseluruhan 

untuk bisnis pada tahap menuai adalah arus kas operasi (sebelum 

depresiasi) dan penghematan berbagai kebutuhan modal kerja. 
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2.1.7.2 Manfaat dan keunggulan Balanced Scorecard 

      Pada tahap perkembangannya Balanced Scorecard dimanfaatkan untuk setiap 

tahap sistem manajemen strategik, sejak tahap perumusan strategi sampai tahap 

implementasi dan pemantauan (Mulyadi dan Setyawan 2001). Pada tahap 

perumusan strategi (strategy formulation), Balanced Scorecard digunakan untuk 

memperluas cakrawala dalam menafsirkan hasil penginderaan terhadap trend 

perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri ke perspektif yang lebih luas: 

keuangan, pelanggan, proses bisnis / intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 

       Melalui empat perspektif Balanced Scorecard, manajemen mampu menafsirkan 

dampak trend perubahan lingkungan bisnis yang kompleks terhadap misi, visi, dan 

tujuan (goals) perusahaan. Disamping itu, pada tahap perumusan strategi, rerangka 

Balanced Scorecard juga dimanfaatkan untuk melakukan analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and threats). Analisis SWOT dilaksanakan melalui 

empat perspektif Balanced Scorecard tersebut, manajemen dapat secara 

komprehensif memperoleh gambaran kekuatan dan kelemahan oleh perusahaan 

serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan dimasa depan. 

       Pada tahap perencanaan strategik (strategic planning) Balanced Scorecard 

digunakan untuk menerjemahkan strategi ke dalam sasaran-sasaran strategik yang 

komprehensif, koheran, seimbang dan terukur. Dalam tahap perencanaan strategik 

ini pula dirumuskan inisiatif strategik untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik. 

Pada tahap penyusunan program (programming), Balanced Scorecard digunakan 

untuk menjabarkan inisiatif strategik di empat perspektif ke dalam program. Dengan 

Balanced Scorecard dapat dihasilkan rencana jangka panjang yang komprehensif 
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yang mencakup perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis/intern serta 

pembelajaran dan pertumbuhan.  

       Pada tahap penyusunan anggaran (budgeting) Balanced Scorecard digunakan 

untuk menjabarkan program ke dalam anggaran sehingga anggaran yang dihasilkan 

juga bersifat komprehensif. Keunggulan pendekatan Balanced Scorecard dalam 

sistem perencanaan strategic adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut (Mulyadi, 2001) : 

 

1. Komprehensif. 

    Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam 

perencanaan strategik, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif 

keuangan, meluas ketiga perspektif yang lain: pelanggan, proses 

bisnis/intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif 

rencana strategik ke perspektif non keuangan tersebut menghasilkan 

manfaat berikut ini : 

a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka 

panjang. 

b. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memasuki lingkungan 

bisnis yang kompleks. 

        Kekomprehensivan sasaran strategik merupakan respon yang pas 

untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Dengan mengarahkan 

sasaran-sasaran strategik keempat perspektif, rencana strategik perusahaan 

mencakup lingkup yang luas, yang memadai untuk menghadapi lingkungan 

bisnis yang kompleks. 
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2. Koheren 

      Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan 

sebab akibat (causal relationship) di antara berbagai sasaran strategik yang 

dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang 

ditetapkan dalam perspektif nonkeuangan harus mempunyai hubungan 

kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Kekoherenan juga berarti dibangunnya hubungan sebab akibat 

antara keluaran yang dihasilkan sistem perumusan strategi dengan keluaran 

yang dihasilkan sistem perencanaan strategik. Disamping itu, kekoherenan 

juga dituntut pada waktu menjabarkan inisiatif strategik ke dalam program, 

dan penjabaran program ke dalam rencana laba jangka pendek (budget). 

       Kekoherenan diantara keluaran yang dihasilkan oleh setiap tahap 

perencanaan strategik penyusunan program, dan penyusunan anggaran 

menjanjikan kecepatan respon perusahaan terhadap setiap perubahan yang 

terjadi di lingkungan bisnis yang dimasuki perusahaan. 

 

3.  Seimbang 

        Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem 

perencanaan strategic penting untuk menghasilkan kinerja keuangan 

berjangka panjang. Ada empat sasaran strategik yang perlu diwujudkan oleh 

perusahaan yaitu :  

a. financial returns yang berlipat ganda dan berjangka panjang (perspektif 

keuangan),  

b. produk dan jasa yang mampu menghasilkan value terbaik bagi 

pelanggan (perspektif pelanggan), 
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c. proses yang produktif dan cost effective (perspektif proses bisnis/intern), 

dan 

d. sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen (perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan). 

 

4. Terukur  

        Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategic menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang 

dihasilkan oleh sistem tersebut. Balanced Scorecard mengukur sasaran-

sasaran strategik yang sulit untuk diukur. Sasaran-sasaran strategik di 

perspektif pelanggan, proses bisnis/intern, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah diukur, namun dalam 

pendekatan Balanced Scorecard, sasaran di ketiga perspektif non keuangan 

tersebut ditentukan ukurannya agar dapat dikelola sehingga dapat 

diwujudkan. Dengan demikian, keterukuran sasaran-sasaran strategik 

nonkeuangan, sehingga kinerja keuangan dapat berlipat ganda dan 

berjangka panjang. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

      Beberapa penelitian terdahulu yang dipilih penulis sebagai referensi berkaitan 

dengan penetapan tarif air PDAM dan kinerja keungan PDAM adalah sebagai 

berikut:  

      Suliyanto (2010) melakukan penelitian dengan judul “EVALUASI PENYESUAIAN 

TARIF DASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN 
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PURBALINGGA”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Suliyanto adalah untuk 

mengetahui proyeksi keuangan perusahaan terhadap perubahan tarif dengan 

beberapa scenario kenaikan tarif dan memproyeksikan dampak yang mungkin timbul 

terhadap perubahan tarif. Dalam penelitian ini Suliyanto menggunakan metode 

pendekatan kuantitatif diskriptif dengan menggunakan  Break Even Point (BEP) 

sebagai alat anailisis.  

        Hasil analisis yang dikemukaan Suliyanto (tidak diketahui) mengajukan tarif 

dasar yang sesuai untuk PDAM Kabupaten Purbalingga adalah Rp. 1.261 per m3.  

Adanya perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peralatan teknis membuat 

pada peningkatan biaya operasional, dan mempengaruhi pendapatan serta tingkat 

investasi perusahaan, sehingga perlu adanya penyesuaian tarif. Penyesuain tarif 

yang dilakukan PDAM Kabupaten Purbalingga masih harus memperhatikan tingkat 

kemampuan membayar para pelanggan. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada 

penentuan besaran tarif dasar namun tidak melihat kinerja perusahaan. 

       Penelitian Ainun (2013) yang berjudul “ ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA JENEBERANG KABUPATEN 

GOWA”. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Perusahaan Air 

Minum Daerah (PDAM) Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 

tahun 2008 sampai tahun 2012 dan dikaitkan dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri (Kepmendagri) No.47 Tahun 1999. Dalam penelitian ini Ainun menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan data keuangan 

PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa tahun 2008 sampai tahun 2012  sudah 

sesuai dengan  Kepmendagri No.47 tahun 1999.  Penlitian ini menyimpulkan bahwa 
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secara umum rata-rata kinerja aspek keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten 

Gowa menunjukkan kinerja “cukup”. 

       Penelitian terdahulu selanjutnya adalah Kusumawati (2013) yang mengambil 

judul “ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) 

KABUPATEN GRESIK DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD”. 

Dalam penelitian ini eka bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja 

Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik dengan metode pengukuran 

konsep balanced scorecard dari empat perspektifnya yaitu keuangan, pelanggan, 

proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Hasil yang diperoleh 

adalah dari prespektif keuangan (ROI,profit margin, operating ratio dan current ratio), 

presprktif palanggan, dan bisnis Internal menunjukkan kinerja yang cukup baik. 

Namun pada prespektif pembelajaran dan pertumbuhan terutama yang 

berhubungan dengan karyawan atau SDM menunjukkan hasil kurang baik. Dalam 

penelitian ini hanya mengukur kinerja keuangan perusahaan namun tidak melihat 

aspek pendukung dalam sisi keuangan seperti besaran tarif dan dampaknya. 

       Penelitian terdahulu yang diambil penulis diharapkan mampu menjadi masukan 

dan pembanding dalam penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah melihat adanya dampak 

dari perubahan tarif yang ditetapkan PDAM terhadap keuangan perusahaan. 

Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang akan 

dikaitkan dengan dampak perubahan tarif dasar. Dalam penelitian ini penulis 

mengambil data dalam jangka waktu lima tahun untuk melihat pertumbuhan 

perusahaan.  
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2.3 Kerangka Pikir 

      Berdasarkan penelitian terdahulu yang masih belum menunjukkan keterkaitan 

faktor-faktor yang memiliki dampak terhadap keuangan salah satunya tarif dasar 

PDAM dan berdasarkan tujuan yang diambil dalam penelitian ini maka dibentuklah 

kerangka pikir sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2014 


