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ABSTRACT  

 

PERFORMANCE EVALUATION AT PDAM MALANG DISTRICT 

USING BALANCED SCORECARD (PERIOD 2006 – 2009) 

 

By: 

Nindya Adha Yulianti 

0710233163 

 

Advisor Lecturer: 

Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak 

 

To the face the increase of the current business environment  into a more 

complex situation, a method of performance measurement that can accurately and 

comprehensively assess the company's performance is essentially needed. In this 

case the method which can be used is the Balanced Scorecard. The objective of 

the Balanced Scorecard method is to measure the performance of the company 

from four perspectives, namely: learning and growth perspective, internal business 

process perspective, customer perspective and financial perspective.   

This research is a descriptive research. The researcher conducted the 

research on PDAM Malang District using the data from 2006-2009 to analyze the 

financial perspective, while for other perspectives using company data from 2006-

2009 and the result from informal interview.   

The results of the research reveals that the overall performance of PDAM 

Malang District is good enough, it is indicated by the value generated from the 

respective scorecards of each perspective. The conclusion that can be derived 

through the analysis is that the Balanced Scorecard is the best method in assessing 

the performance of the company since the Balanced Scorecard raises the 

important aspects that are ignored by the traditional performance measurement, 

such as aspects of human resources, systems used in a corporation, operational 

processes, and aspects of customer satisfaction so that the measurement results of 

the Balanced Scorecard is more accurate. Accurate performance measurement is 

very important for management, both in the process of planning, decision making, 

and controlling, and in realizing the vision and mission of the corporation.  

 

Keywords: Performance, Balanced Scorecard, Financial Perspective, Customers, 

Bussines Internal, Learnings and growth. 
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ABSTRAKSI 

 

EVALUASI KINERJA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

(PDAM) KABUPATEN MALANG MENGGUNAKAN  

BALANCED SCORECARD (PERIODE TAHUN 2006 – 2009) 

 

Oleh: 

Nindya Adha Yulianti 

0710233163 

 

Dosen Pembimbing: 

Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak 

 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja PDAM Malang District 

menggunakan Balanced Scorecard. Penggunaan metode  Balanced Scorecard 

adalah untuk mengukur kinerja perusahaan dari empat perspektif, yaitu: perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal, perspektif 

pelanggan, dan perspektif keuangan.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penulis melakukan 

pengukuran kinerja pada PDAM Kabupaten Malang dengan menggunakan data 

tahun 2006-2009 untuk menganalisis perspektif keuangan, sedangkan untuk 

perspektif lainnya menggunakan data perusahaan untuk tahun 2006-2009 dan 

hasil wawancara secara informal.  

Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan diketahui bahwa kinerja 

PDAM Kabupaten Malang secara keseluruhan sudah cukup baik, hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai Scorecard yang dihasilkan dari setiap perspektif.  

Simpulan yang dapat diambil melalui analisis  yang sudah dilakukan adalah 

bahwa  Balanced Scorecard merupakan metode yang terbaik dalam melakukan 

penilaian terhadap kinerja perusahaan karena Balanced Scorecard mengangkat 

aspek-aspek penting yang diabaikan oleh pengukuran kinerja secara tradisional, 

seperti aspek sumber daya manusia, sistem yang digunakan dalam perusahaan, 

proses operasional, dan aspek kepuasan pelanggan sehingga hasil pengukuran 

dengan  Balanced Scorecard akan lebih akurat. Hasil pengukuran kinerja yang 

akurat sangat penting bagi manajemen, baik dalam proses perencanaan, 

pengambilan keputusan, dan pengendalian, serta dalam mewujudkan visi dan misi 

perusahaan.  

  

 

Keywords: Kinerja, Balanced Scorecard,  Perspektif  Keuangan, Perspektif 

Pelanggan, Perspektif Bisnis Internal, Perspektif Pembelajaran dan 

Pertumbuhan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai perusahaan penyedia air minum bagi masyarakat Kabupaten 

Malang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang adalah 

Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang merupakan suatu alat Otonomi Daerah 

yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 1981. Pada saat ini 

pelayanan PDAM berkembang dengan jumlah pelanggan mencapai 68.584 SR 

(sambungan rumah) yang tersebar di 23 Unit Pelayanan dari total 33 Kecamatan 

yang ada di wilayah Kabupaten Malang.  

Sebagai Perusahaan Air Minum yang melakukan pelayanan langsung 

terhadap masyarakat, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

dituntut untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan visi dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang, yaitu menjadi 

perusahaan pelayanan air minum yang bermutu, melalui perusahaan yang 

bermutu, pelayanan yang bermutu, serta produk yang bermutu. Oleh karena itu 

agar  Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang dapat selalu memberikan 

yang terbaik pada masyarkat, perlu dilakukan evaluasi kinerja. 

Berbagai masalah yang dihadapi oleh PDAM saat ini, seperti: tingginya 

tingkat kebocoran air yang diproduksi, kapasitas produksi yang belum terpakai, 

biaya operasionap/pemeliharaan untuk menghasilkan air bersih setiap meter 

kubiknya, belum terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat baik dari segi 

kuantitas atau kualitas, adanya penggundulan di daerah aliran sungai, kesulitan 
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keuangan dan beban utang yang saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan 

nilai perolehan utang tersebut karena adanya beban bunga (Susanto dan Ningsih, 

2010). 

Hasil penelitian Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh 

Indonesia) Pusat menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kebocoran berkisar 38% 

hingga 40%. Beberapa faktor penyebab terjadinya kebocoran adalah faktor teknis, 

water meter pelanggan yang tidak diganti secara berkala, terjadinya sambungan 

liar oleh masyarakat, water meter induk yang belum terpasang serta akurasi hasil 

pembacaan meter air pelanggan (Zazali, 2010). 

Selain itu, juga ditemukan bahwa permasalahan umum PDAM di 

Indonesia adalah (1). Tingkat penagihan piutang rendah, (2), Meningkatnya 

komponen biaya produksi, (3). Tarif yang belum menutupi biaya produksi, (4). 

Beban utang dan bunga, (5). Inefisiensi tenaga kerja, dan (6). Campur tangan 

Pemerintah Daerah (PEMDA) dan DPRD yang terlalu besar dalam pengambilan 

kebijakan (Zazali, 2010). 

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting bagi lingkungan organisasi 

saat ini dan masa depan. Pengukuran kinerja yang efektif hendaknya mampu 

menerjemahkan misi, visi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan 

operasional dan ukuran kinerja baik ukuran kinerja keuangan maupun non 

keuangan (Susanto dan Resmi, 2003:83). 

Pada tahun 1990 Kaplan, Profesor Accounting Harvard Bussiness School, 

Norton, founder and Presidence Renaissance Strategy Group memperkenalkan 

suatu bentuk kinerja baru selain mengatasi kelemahan dan diharapkan dapat 

mengantisipasi aspek-aspek potensial lainnya, yaitu balanced scorecard (BSC). 
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Kelemahan pengukuran kinerja keuangan menurut Kaplan dan Norton (1996:7) 

adalah : 

1. Ketidakmampuannya mengukur kinerja harta-harta tak tampak (intangible 

asset) dan harta-harta intelektual (SDM) perusahaan. Karena itu, kinerja 

keuangan tidak mampu menjelaskan lebih banyak mengenai masa lalu 

perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntut perusahaan kearah 

lebih baik. 

2. Pengukuran lebih berorientasi pada manajemen operasional dan kurang 

mengarah pada manajemen strategis. 

3. Tidak mampu mempresentasikan kinerja intangible assets yang 

merupakan bagian struktur asset perusahaan. 
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Selain itu (Mulyadi, 2001) menjelaskan beberapa keunggulan Balanced 

Scorecard dibanding dengan pengukuran kinerja konsep manajemen tradisional, 

seperti pada Tabel 1.1. : 

Tabel 1.1. 

Keunggulan BSC dibanding konsep manajemen tradisional 

 

Sistem manajemen strategik dalam 

manajemen tradisional 

Sistem manajemen strategik dalam 

manajemen kontemporer 

Hanya berfokus pada perspektif 

keuangan. Sistem perencanaan yang 

mengandalkan pada anggaran 

tahunan. 

Sistem perencanaan menyeluruh 

yang tidak koheren. 

Perencanaan jangka panjang yang 

tidak bersistem. 

 

 

Mencakup perspektif yang komprehensif: 

keuangan, pelanggan, 

proses bisnis internal, dan  

pembelajaran/pertumbuhan 

Koheren  membangun hubungan sebab-

akibat di antara berbagai 

berbagai sasaran strategis yang dihasilkan 

dalam perencanaan strategis 

Terukur  semua sasaran strategis 

ditentukan ukurannya baik untuk sasaran 

strategis perspektif keuangan maupun 

perspektif non keuangan. 

Seimbang  keseimbangan sasaran 

strategis yang dihasilkan oleh sistem 

perencanaan strategis penting untuk 

menghasilkan kinerja keuangan jangka 

panjang.  
Sumber: (Mulyadi (2001) 

 

Balanced Scorecard sebagai intrumen penilaian kinerja juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan intrumen yang lain. Kelebihan 

Balanced Scorecard antara lain: 

1. Komprehensif berarti bahwa Balanced Scorecard memperluas perspektif 

yang sebelumnya hanya terbatas pada keuangan saja. Perluasan itu kearah 

tiga perspektif yang lain yaitu: pelanggan, proses bisnis intern, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan itu menghasilkan manfaat 

sebagai berikut : 
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a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka 

panjang. 

b. Memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang 

kompleks. 

2. Koheren berarti Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk 

membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis 

yang di hasilkan dalam perencanaan strategis. Kekoherenan itu akan 

memotivasi personel untuk bertanggung jawab dalam mencari inisiatif 

strategis yang menghasilkan sasaran strategis yang bermanfaat untuk 

menghasilkan kinerja keuangan. 

3. Seimbang berarti empat perspektif yang ada di dalam Balanced Scorecard 

mencerminkan keseimbangan antara pemusatan ke dalam (internal focus) 

dengan ke luar (external focus). Keseimbangan antara proses bisnis intern 

dan pertumbuhan dan pembelajaran sebagai internal focus dengan 

kepuasan pelanggan dan kinerja keuangan sebagai external focus. 

4. Terukur berarti sasaran strategis yang sulit diukur secara tradisional dalam 

Balanced Scorecard dilakukan pengukuran agar dapat dikelola dengan 

baik. Sasaran strategis yang sulit diukur adalah customer, proses bisnis 

internal serta pertumbuhan dan pembelajaran).  

Balanced scorecard adalah suatu metode penilaian kinerja yang 

komprehensif dan koheren yang mampu menyediakan kerangka untuk 

menerjemahkan serta mengimplementasikan strategi dalam sistem manajemen 

strategis (Mulyadi, 2001:31). Dalam Balanced Scorecard, Kaplan dan Norton 

(2000) memformulasikan suatu model pendekatan yang lebih komprehensif 
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sehingga mampu mengukur kinerja perusahaan secara multidimensi dan balanced. 

Dalam hal ini, balanced scorecard tidak hanya mengukur aspek-aspek financial 

dan hasil akhir (outcome) namun juga memasukkan aspek-aspek nonfinansial 

(intangible assets) seperti sistem dan teknologi, skill dan entepreneurship, loyality 

konsumen, corporate culture. 

Secara umum terdapat empat perspektif (aspek) perusahaan yang diukur 

dalam Balanced Scorecard, yaitu : 

1. Perspektif keuangan (financial perspective) 

2. Perspektif konsumen (customer perspective) 

3. Perspektif proses internal bisnis (internal business process perspective) 

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth 

perspective) 

Menurut Gazpersz (2006:3), Balanced Scorecard memberi manajemen 

organisasi suatu pengetahuan, ketrampilan, dan sistem yang memungkinkan 

karyawan belajar dan berkembang terus-menerus dalam berinovasi untuk 

membangun kapabilitas strategis yang tepat serta efisien agar mampu 

mengerahkan nilai spesifik ke pasar sehingga meningkatkan nilai keuangan. Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan keuangan, Balanced Scorecard 

memperhatikan ukuran non-keuangan. Ukuran non-keungan yang dimaksud 

adalah perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan 

pembelajaran organisasi.  Balanced Scorecard mempunyai hubungan sebab akibat 

di antara keempat perspektif dimana terdapat dua indikator, yaitu Leading 

(Cause/Drivers) dan Lagging (Effect/Outcome). 
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Empat perspektif Balanced Scorecard tersebut memberi keseimbangan 

antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan 

dengan faktor pendorong tercapainya hasil tersebut, dan antara ukuran objektif 

yang keras dan ukuran subyektif yang lunak. Jika dibandingkan evaluasi kinerja 

secara tradisional yang hanya menggunakan ukuran kinerja keuangan, organisasi 

hanya bisa melihat kinerja dalam jangka pendek. Namun, dengan menggunakan 

Balanced Scorecard diharapkan organisasi bisa memperoleh hasil evaluasi kinerja 

untuk jangka panjang dan bisa mendapatkan umpan balik untuk kelangsungan 

hidup organisasi dalam jangka panjangnya.  

Oleh karena itu, alat yang tepat untuk digunakan mengukur kinerja 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang adalah Balanced Scorecard, 

karena Balanced Scorecard merupakan sistem penilaian kinerja baru yang lebih 

menyeluruh dan dapat memberikan gambaran atas seluruh tindakan yang telah 

dilakukan dari fungsi-fungsi yang ada. Balanced Scorecard merupakan salah satu 

alat evaluasi kinerja yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif kepada 

pimpinan organisasi untuk menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi ke 

dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu. Selain itu, Balanced Scorecard 

memberikan kerangka kerja dan bahasa untuk mengomunikasikan misi dan 

strategi serta menggunakan pengukuran untuk memberi informasi kepada para 

pegawai tentang faktor yang mendorong keberhasilan saat ini dan yang akan 

datang, sehingga pimpinan organisasi dapat mengarahkan sumber daya manusia 

yang ada untuk bekerja secara spesifik menuju kearah tercapainya tujuan jangka 

panjang. Dengan melalui evaluasi kinerja dengan menggunakan Balanced 

Scorecard ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang mampu untuk 
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meningkatkan penerimaan tanpa harus  mengabaikan pemberian layanan terbaik 

pada masyarakat.   

 

1.2. Motivasi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, motivasi 

penelitiannya antara lain: 

1. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisis kinerja PDAM Kabupaten 

Malang, karena disatu sisi PDAM Kabupaten Malang dituntut untuk 

mendapatkan laba demi menjaga sustainability dan PAD (pendapatan asli 

daerah), namun disisi lain harus memberikan public services. Karena 

kedua faktor diatas merupakan faktor yang berlawanan sehingga membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.  

2. Peneliti ingin melihat apakah aplikasi di PDAM kabupaten Malang sama 

dengan teori yang telah didapatkan peneliti selama kegiatan perkuliahan. 

3. Peneliti ingin memberikan sebuah alternatif sistem penilaian kinerja, yaitu 

dengan balanced scorecard.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang secara keseluruhan ditinjau 

melalui pendekatan Balanced Scorecard? 
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1.4. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

secara keseluruhan dengan menggunakan Balanced Scorecard. 

2. Memberikan sebuah alternatif sistem penilaian kinerja yang dapat 

memberikan pemahaman manajemen tentang kinerja perusahaan secara 

tepat dan menyeluruh serta dapat diimplementasikan pada PDAM 

Kabupaten Malang. 

3. Untuk memberikan nilai tambah bagi manajemen perusahaan jika 

pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan konsep Balanced 

Scorecard. 

 

1.5. Manfaat Penulisan 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi bagi manajemen PDAM 

Kabupaten Malang untuk menilai kinerja perusahaan. 

2. Bagi karyawan PDAM Kabupaten Malang dapat memahami dan 

melaksanakan strategi perusahaan. 

3. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam 

menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengukuran Kinerja 

2.1.1. Definisi Pengukuran 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, 2001). 

Sedangkan penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasi suatu organisasi, bagian organisasi dan personelnya, berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena organisasi 

pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, maka pengukuran kinerja 

sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan 

peran yang mereka mainkan dalam organisasi (Mulyadi, 2001). 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.  

Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan manusia dalam 

mencapai tujuan organisasi. Mulyadi (1997: 419) mendefinisikan pengukuran 

kinerja sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, 

bagian organisasi, dan pekerja berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang 
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telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh 

sumber daya manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian 

atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam 

organisasi. 

Hansen dan Mowen (2004: 493) melihat bahwa pengukuran kinerja atas 

aktivitas adalah menaksir seberapa baik aktivitas dan proses yang dilakukan 

sebagai landasan bagi usaha manajemen untuk memperbaiki profitabilitas. Ukuran 

kinerja aktivitas muncul dalam bentuk keuangan dan nonkeuangan. Ukuran ini 

dirancang untuk menilai seberapa baik suatu aktivitas dikerjakan dan hasil yang 

dicapai. Ukuran juga dirancang untuk menyatakan apakah terjadi perbaikan yang 

konstan. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada tiga dimensi utama yaitu efisiensi, 

kualitas, dan waktu. 

 

2.1.2. Pengukuran Kinerja Sistem Tradisional 

Dalam masyarakat tradisional ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah 

ukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja ini mudah dilakukan sehingga 

kinerja personel yang diukur hanyalah yang berkaitan dengan keuangan. Namun 

ukuran keuangan tidak dapat menggambarkan penyebab yang menjadikan 

perubahan kekayaan yang diciptakan oleh organisasi dan lebih memfokuskan pada 

pengerahan sumber daya organisasi untuk tujuan-tujuan jangka pendek. Ukuran 

keuangan yang biasa digunakan adalah rasio-rasio keuangan yang meliputi : 

1. Rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek bila jatuh tempo. 
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2. Rasio leverage yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai 

oleh utang. 

3. Rasio aktivitas yang mengukur seberapa efektif manajemen yang ditujukan 

oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan. 

4. Rasio pertumbuhan yang mengukur kemampuan perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya di dalam pertumbuhan ekonomi dan 

industri. 

5. Rasio penilaian yang mengukur kemampuan manajemen dalam 

menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi. 

 

Menurut Weston dan Copeland (1989) pengukuran kinerja dengan 

menggunakan rasio rasio seperti di atas mempunyai keterbatasan-keterbatasan 

yaitu : 

1. Rasio ini disusun berdasarkan data akuntansi dan data ini dipengaruhi oleh 

cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil 

manipulasi. 

2. Jika perusahaan menggunakan tahun fiskal yang berbeda atau jika factor 

musiman merupakan pengaruh yang penting, akan mempunyai pengaruh 

pada rasio-rasio perbandingannya. 

3. Analisis harus sangat hati-hati dalam menentukan baik buruknya suatu 

rasio dalam membentuk suatu penilaian menyeluruh dari perusahaan 

berdasarkan serangkaian rasio keuangan. 

4. Rasio yang sesuai dengan rata-rata industri tidak memberikan kepastian 

bahwa perusahaan berjalan normal dan memiliki manajemen yang baik. 
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2.1.3. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja 

Menurut Anthony dan Govindrajan (2001), tujuan dari sistem pengukuran 

kinerja adalah untuk membantu dalam menetapkan strategi. Dalam penerapan 

system pengukuran kinerja terdapat empat konsep dasar : 

1. Menentukan strategi 

Dalam hal ini paling penting adalah tujuan dan target organisasi dinyatakan 

secara ekspilit dan jelas. Strategi harus dibuat pertama kali untuk keseluruhan 

organisasi dan kemudian dikembangkan ke level fungsional dibawahnya. 

2. Menentukan pengukuran strategi 

Pengukuran strategi diperlukan untuk mengartikulasikan strategi ke seluruh 

anggota organisasi. Organisasi tersebut harus fokus pada beberapa 

pengukuran kritikal saja, sehingga manajemen tidak terlalu banyak 

melakukan pengukuran indikator kinerja yang tidak perlu. 

3. Mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen 

Pengukuran harus merupakan bagian organisasi baik secara formal maupun 

informal, juga merupakan bagian dari budaya perusahaan dan sumber daya 

manusia perusahaan. 

4. Mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan 

Manajemen harus selalu mengevaluasi pengukuran kinerja organisasi apakah 

masih valid untuk ditetapkan dari waktu ke waktu. 

Pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi 

strategi bisnis dengan cara membandingkan hasil actual dengan sasaran dan tujuan 

strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam 
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penempatan sasaran dan tujuan serta pelaporan periodik yang mengidentifikasikan 

realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. (Simons, 1995) 

 

2.1.4. Manfaat Pengukuran Kinerja 

Menurut Lynch dan Cross (1993), manfaat sistem pengukuran kinerja 

yang baik adalah sebagai berikut : 

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam 

organisasi terlibat dalam upaya member kepuasan kepada pelanggan. 

2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata-

rantai pelanggan dan pemasok internal. 

3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste). 

4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih 

kongkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

5. Membangun konsenus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi 

“reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut. 

 

2.1.5. Kelemahan Pengukuran Kinerja 

Kaplan dan Norton menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan pengukuran 

kinerja yang menitik beratkan pada kinerja keuangan yaitu: 

1. Ketidakmampuan mengukur kinerja harta-harta tidak tampak (intangible 

assets) dan harta-harta intelektual (sumber daya manusia) perusahaan. 
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2. Kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu 

perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang 

lebih baik. 

 

2.1.6. Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Analisis Kinerja Keuangan PDAM, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 1999, dengan menggunakan rasio-rasio 

berikut : 

1. Ratio Laba terhadap Aktiva Produktif 

Laba Sebelum Pajak 
x 100 % 

Aktiva Produktif 

 
 

2. Ratio Laba terhadap Penjualan Air 

Laba Sebelum Pajak 
x 100 % 

Penjualan 

 
 

3. Ratio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar  

Aktiva Lancar 

Utang Lancar 

 4. Ratio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas  

Utang Jangka Panjang 

Ekuitas 

 

 5. Ratio Total Aktiva terhadap Total Utang 

Total Aktiva 

Total Utang 

 6. Ratio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi 

Biaya Operasi 

Pendapatan Operasi 
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 7. Ratio Laba Bersih sebelum Pajak/Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh 

Tempo 

Laba Sebelum Penyusutan 

Angsuran Pokok Pinjaman 

 

8. Ratio Aktiva Produktif terhadap Penjualan dan Bunga Jatuh Tempo 

Aktiva Produktif 

Penjualan Air 

 9. Jangka Waktu Penagihan dan Bunga Jatuh Tempo 

Piutang Usaha 

Jumlah Penjualan/Hari 

 10. Efektivitas Penagihan 

Rekening Tertagih 
x  100 % 

Penjualan Air 

  

2.2.  Balanced Scorecard 

2.2.1. Definisi Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard merupakan suatu instrumen yang disediakan bagi 

para manajer yang dibutuhkan untuk mengemudikan perusahaan menuju pada 

keberhasilan persaingan masa depan. Balanced Scorecard menerjemahkan misi 

dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang 

memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis. Selain 

tetap memberikan penekanan pada pencapaian tujuan dari segi keuangan, 

Balanced Scorecard juga memuat faktor pendorong kinerja tercapainya tujuan 

financial tersebut. Scorecard mengukur kinerja perusahaan pada empat perspektif 

yang seimbang (balanced): keuangan, pelanggan, proses binsis internal, serta 
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proses pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced Scorecard memungkinkan 

perusahaan mencatat hasil kinerja keuangan sekaligus memantau kemajuan 

perusahaan dalam membangun kemampuan dan mendapatkan aktiva tak berwujud 

yang dibutuhkan untuk  pertumbuhan masa datang (Kaplan dan Norton, 2000: 2). 

 Selanjutnya, Luis dan Biromo (2007: 18) memberikan definisi pada 

Balanced Scorecard yaitu sebagai suatu alat yang dapat membantu organisasi 

untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan 

sekumpulan indikator keuangan dan non-keuangan yang kesemuanya terjalin 

dalam suatu hubungan sebab-akibat. 

Gambar 2.1. 

Balanced Scorecard sebagai Sistem Manajemen Kinerja 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Gasperezs: Sistem Manajemen Kinerja terintegrasi Balanced Scorecard dengan Six    

Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah, 2006: 3. 

 

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Balanced 

Scorecard merupakan sebuah sistem manajemen yang berfungsi sebagai alat 

penerjemah visi dan strategi organisasi sekaligus sebagai pengukur kinerja sebuah 

organisasi melalui empat instrumen atau perspektif yang terdapat di dalamnya. 

Empat  perspektif yang menjadi bagian dari Balanced Scorecard antara lain : 

a. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Persepektif Proses Bisnis 

Internal 

(Tujuan, Ukuran, target, Inisiatif) 

 

Persepektif Pembelajaran & 

Pertumbuhan 

(Tujuan, Ukuran, target, Inisiatif) 

) 

 

Persepektif Pelanggan 

(Tujuan, Ukuran, target, Inisiatif) 

 

Persepektif Keuangan 

(Tujuan, Ukuran, target, Inisiatif) 

 

VISI 

DAN 

STRATEGI 
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b. Perspektif bisnis internal. 

c. Perspektif pelanggan. 

d. Perspektif keuangan. 

Dengan menggunakan empat perspektif atau instrumen yang ada, 

Balanced Scorecard dapat berfungsi sebagai alat perencanaan strategik untuk 

menerjemahkan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, kunci sukses 

keberhasilan, dan strategi ke dalam sasaran-sasaran serta tolak ukur strategi yang 

komprehensif, koheren, terukur dan berimbang. Tujuan dan pengukuran dalam 

Balanced Scorecard  bukan hanya penggabungan dari ukuran-ukuran keuangan 

dan nonkeuangan yang ada, tetapi juga merupakan hasil dari suatu proses atas 

bawah (top-down) berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit usaha, misi dan 

strategi tersebut harus diterjemahkan dalam tujuan dan pengukuran yang lebih 

nyata (Mirza, 1997: 14). 

Gambar 2.2. 

Balanced Scorecard dalam Sistem Manajemen Strategik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mulyadi: Sistem Manajemen Strategik berbasis Balanced Scorecard, 2005: 7. 

Perumusan 

Perencanaan 

Penyusunan 

Program 

Penyusunan Anggaran 

Pemantauan 

Pengimplementasia

n 

Balanced Scorecard 

diterapkan untuk 

menghasilkan rencana 

strategik yang 

komprehensif dan 

koheren 

Balanced Scorecard 

diterapkan secara 

komprehensif  

kinerja eksekutif 
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2.2.2. Tahapan Implementasi Balanced Scorecard 

 Umar (2001: 37) mengatakan bahwa tidak ada tahapan desain dan 

implementasi Balanced Scorecard yang dianggap paling benar, yang ada adalah 

hasil dari pengalaman. Setiap entitas perlu mengembangkan sistem pengukuran 

kinerja sendiri dari hasil pengalamannya. Berikut ini adalah tahapan yang 

diajukan beserta penjelasannya. 

1. Tahap Penentuan Tujuan. Proses yang dilaksankan pada tahap ini adalah 

menentukan apa yang akan diperhatikan, diubah, atau diperbaiki dalam 

rangka mencapai apa yang telah ditentukan dalam sisi strategis. Setiap 

organisasi perlu mendesain sistem yang sifatnya unik. 

2. Tahap Menentukan Ukuran Strategis. Pada tahap ini, manajemen perlu 

menentukan suatu ukuran yang bersifat strategis. Ukuran ini memberikan 

sinyal awal kepada manajemen dalam menentukan strategi berikutnya. 

Ukuran-ukuran financial saja tidaklah cukup. 

3. Tahap Pengidentifikasian Ukuran-ukuran. Setelah menentukan prioritas, 

manajemen perlu menentukan tolok ukur yang tepat. 

4. Tahap Memprediksi Hasil. Balanced Scorecard tidak hanya mendatangkan 

perubahan pada proses binsis, tetapi juga pada struktur organisasi. Ia dapat 

memengaruhi persepsi seseorang sesuatu yang penting dan tidak penting. Jika 

difokuskan pada bidang tertentu, misalnya sistem insentif, ia akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku individual. Manajemen perlu 

mempertimbangkan konsekuensi potensial (positif dan negatif) dari setiap 

ukuran yang diaplikasikan. 
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5. Tahap Membangun Komitmen. Kesuksesan teknik ini membutuhkan 

komitmen dan dukungan dari manajemen puncak. Mereka perlu melihat, 

mendiskusikan, dan menggunakannya. Manajemen perlu terinspirasi, 

bertindak, dan melakukan perubahan. Kesuksesan organisasi didukung oleh 

eksperimen yang dilaksanakan. Sistem bukanlah produk akhir, tetapi sesuatu 

yang selalu siap untuk diubah sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis. 

6. Tahap Perencanaan Tahapan Berikutnya. Tahap ini menekankan pada 

penyiapan tahap berikutnya. Secara umum, tahap berikutnya adalah 

menentukan target ukuran dan mendesain kembali sistem atau 

pengintegrasian ke dalam sistem insentif formal yang lain. 

Balanced Scorecard dapat memberikan suatu pandangan yang lebih 

realistis tentang kompleksitas dan trade-off yang dihadapi organisasi. Manajemen 

mengharapkan Balanced Scorecard dapat memberikan secara tepat apa yang 

mereka inginkan, yaitu sekumpulan perspektif yang seimbang dalam kaitannya 

dengan implementasi visi perusahaan. 

 

2.2.3. Hubungan Sebab–Akibat dalam Balanced Scorecard 

Sebuah strategi adalah sekumpulan hipotesis tentang hubungan sebab-

akibat (Kaplan dan Norton, 2000: 130). Hubungan sebab-akibat dapat dinyatakan 

dengan suatu urutan pernyataan jika-maka (if-then). Kaplan dan Norton pun 

menambahkan bahwa sebuah scorecard yang disusun secara semestinya 

seharusnya mampu menjelaskan strategi unit bisnis melalui hubungan sebab-

akibat seperti itu. Sistem pengukuran harus membuat hubungan (hipotesis) di  
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antara berbagai tujuan dan ukuran di dalam berbagai perspektif menjadi eksplisit 

sehingga dapat dikelola dan divalidasi. 

Gambar 2.3. 

Hubungan Sebab-Akibat dalam Balanced Scorecard 

Perspektif 

Keuangan 

Profit yang meningkat 

Perspektif 

Pelanggan 

Pelanggan yang setia 

Perspektif Proses 

Bisnis Internal 

Produk yang berkualitas                  Pelayanan yang Ramah 

                                                                       Dan 

                                                              menguasai produk                                                              

Perspektif 

Pertumbuhan 

Dan 

Pembelajaran 

 

 

Meningkatkan keahlian dan perilaku karyawan 

Sumber: Luis dan Biromo: Step by Step in Cascading Balanced Scorecard to Functional 

Scorecards, 2007: 40. 

 

Sistem pengukuran harus mengidentifikasi dan membuat eksplisit urutan 

hipotesis tentang hubungan sebab-akibat antara ukuran hasil dengan faktor 

pendorong kinerjanya. Setiap ukuran yang dipilih untuk Balanced Scorecard 

harus menjadi unsur suatu rantai hubungan sebab-akibat yang mengomunikasikan 

arti strategi unit bisnis kepada seluruh perusahaan (Kaplan dan Norton, 2000: 

130). 

 

2.2.4. Perspektif-Perspektif dalam Balanced Scorecard 

 Dalam pengevaluasian suatu perusahaan, Kaplan dan Norton 

mengembangkan balanced scorecard yang merupakan ukuran yang memudahkan 

manajer untuk mengevaluasi bisnisnya. Balanced Scorecard memungkinkan 

untuk mempertimbangkan kinerja perusahaan dari empat perspektif, yaitu: 
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a. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam Balanced Scorecard 

bertujuan mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran yang mengendalikan 

pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam 

perspektif finansial, pelanggan, dan proses bisnis internal mengidentifikasikan 

dimana organisasi harus unggul untuk mencapai terobosan kinerja, sementara 

tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memberikan infrastuktur 

yang memungkinkan tujuan-tujuan ambisius dalam ketiga pespektif itu tercapai. 

Pengendali untuk mencapai keunggulan outcome ketiga perspektif finansial, 

pelanggan, dan proses bisnis internal (Gasperz, 2006:62). 

Gambar 2.4. 

Kerangka Kerja Ukuran Pertumbuhan dan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kaplan and Norton (2000: 112) 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini berfokus pada sumber daya 

khususnya sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Perspektif ini 

berurusan dengan pengembangan sumber daya manusia, agar masing-masing 

menjadi karyawan yang kompeten yang akhirnya akan menghasilkan kinerja yang 

prima bagi organisasi (Luis dan Biromo, 2007:37). 

HASIL 

Retensi Pekerja Produktivitas 
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Kepuasan Pekerja 

Iklim untuk 
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Kompetensi 

Staf 
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Teknologi 

Faktor yang mempengaruhi 
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b. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Proses adalah sarana untuk menciptakan nilai pelanggan dan pemegang 

saham. Jadi, perspektif proses mencakup identifikasi proses yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Perspektif proses bisnis internal 

mengungkapkan dua perbedaan ukuran kinerja yang mendasar antara pendekatan 

tradisional dengan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan trasidional 

berusaha memantau dan meningkatkan proses bisnis yang ada saat ini. Pendekatan 

ini mungkin melampaui ukuran kinerja finansial dalam hal pemanfaatan alat ukur 

yang berdasar kepada mutu dan waktu. Tetapi, semua ukuran itu masih berfokus 

pada peningkatan proses bisnis saat ini, sedangkan pendekatan scorecard pada 

umumnya akan mengidentifikasi berbagai proses baru yang harus dikuasai dengan 

baik oleh sebuah perusahaan agar dapat memenuhi berbagai tujuan pelanggan dan 

finansial. Perbedaan kedua, pendekatan Balanced Scorecard memadukan berbagai 

proses inovasi ke dalam perspektif proses bisnis internal. Sistem pengukuran 

kinerja tradisional berfokus kepada proses penyampaian produk barang dan jasa 

pada saat ini (Kaplan dan Norton, 2000:24). 

c. Perspektif Pelanggan 

Dalam perspektif pelanggan Balanced Scorecard, para manajer 

mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar dimana unit bisnis tersebut akan 

bersaing dan berbagai ukuran kinerja unit bisnis di dalam segmen sasaran. 

Perspektif ini biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik 

keberhasilan perusahaan dari strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan 

baik (Kaplan dan Norton, 2000:23). 
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Dalam menyusun strategi ini, kita harus menggunakan pandangan 

pelanggan yang menikmati produk atau jasa pelayanan kita. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui bagaimana pelanggan menilai produk atau jasa, dan organisasi 

kita. Hal-hal yang dinilai antara lain adalah atribut produk atau jasa, hubungan 

dengan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, citra dan reputasi organisasi (Luis 

dan Biromo, 2007:27). 

Perspektif pelanggan diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelanggan 

menilai produk atau jasa serta perusahaan secara keseluruhan sehingga informasi 

tentang pelanggan dapat digunakan untuk menentukan strategi selanjutnya (Luis 

dan Biromo, 2007: 27). Organisasi dikatakan berhasil apabila tingkat kepuasan 

pelanggan tinggi.  

Oleh Kaplan dan Norton (2000) perusahaan diharapkan membuat suatu 

segmentasi pasar dan ditentukan target pasarnya yang paling mungkin untuk 

dijadikan sasaran sesuai dengan kemampuan, sumber daya dan rencana jangka 

panjang perusahaan.  

Dalam Balanced scorecard terdapat dua kelompok pengukuran dalam 

perspektif konsumen yaitu:  

1. Kelompok Pengukuran Inti Konsumen  

a. Pangsa Pasar  

Mengukur pangsa pasar dapat segera dilakukan bila kelompok pelanggan 

sasaran atau segmen pasar sudah ditentukan. Ukuran pangsa pasar 

keseluruhan  yang didasarkan atas hubungan bisnis  dengan perusahaan-

perusahaan ini ditentukan jumlah bisnis keseluruhan yang telah di berikan 

oleh perusahaan-perusahaan ini di dalam periode tertentu. Maksudnya, 
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pangsa bisnis dengan pelanggan sasaran ini dapat menurun jika pelanggan 

memberikan bisnis lebih sedikit kepada pemasok.  

b. Kemampuan meraih konsumen baru 

Secara umum perusahaan yang ingin menumbuhkan bisnis menetapkan 

sebuah tujuan berupa peningkatan basis pelanggan dalam segmen sasaran. 

Akuisisi pelanggan dapat diukur dengan banyaknya jumlah pelanggan baru 

atau jumlah penjualan kepada pelanggan baru di segmen yang ada.    

c. Kemampuan mempertahankan pelanggan  

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar dalam segmen 

pelanggan, sasaran diawali dengan mempertahankan pelanggan yang ada 

di segmen tersebut. Penemuan riset pada rantai keuntungan jasa telah 

menunjukkan pentingnya retensi pelanggan. Selain mempertahankan 

pelanggan, banyak perusahaan menginginkan dapat mengukur loyalitas 

pelanggan melalui persentase pertumbuhan bisnis dengan pelanggan yang 

ada pada saat ini.  

d. Tingkat Kepuasan konsumen  

Retensi dan akuisisi pelanggan ditentukan oleh usaha perusahaan untuk 

dapat memuaskan berbagai kebutuhan pelanggan. Ukuran kepuasan 

pelanggan memberikan umpan balik mengenai seberapa baik perusahaan 

melakukan bisnis. Jika pelanggan menilai pengalaman pembeliannya 

sebagai pengalaman yang memuaskan, barulah perusahaan dapat 

mengharapkan para pelanggan melakukan pembelian ulang.  
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e. Tingkat Profitabilitas pelanggan  

Ukuran profitabilitas pelanggan dapat mengungkapkan pelanggan sasaran 

tertentu yang tidak memberikan keuntungan, hal ini terutama mungkin 

terjadi dengan pelanggan baru, saat berbagai usaha akuisisi masih harus 

dikurangkan dari marjin yang didapat dari penjualan produk dan jasa 

kepada pelanggan baru.  

2. Kelompok Pengukuran Diluar Kelompok Utama  

Atribut ini di bagi dalam tiga kategori, yaitu:  

a. Atribut Produk/Jasa  

Atribut produk dan jasa mencakup fungsionalitas produk atau jasa, harga 

dan mutu. Dua segmen pelanggan antara pelanggan yang menginginkan 

produsen berharga rendah yang terpercaya  dengan pelanggan yang 

menginginkan pemasok yang menerapkan produk, bentuk dan jasa yang 

khusus.  

b. Hubungan Pelanggan  

Dimensi hubungan konsumen mencakup penyampaian produk/jasa kepada 

pelanggan, yang meliputi dimensi waktu tanggap dan penyerahan, serta 

bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk/jasa dari 

perusahaan yang bersangkutan.  

c. Citra dan Reputasi  

Dimensi citra dan reputasi menggambarkan faktor-faktor tak berwujud 

yang membuat pelanggan tertarik kepada suatu perusahaan. Sebagian 

perusahaan melalui pengiklanan dan mutu produk serta jasa yang 

diberikan, mampu menghasilkan loyalitas pelanggan jauh melampaui 
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berbagai aspek produk dan jasa yang berwujud, contohnya saat ada 

kompetitor baru yang datang menawarkan produk baru dengan kualitas 

yang sama pelanggan tidak akan berpindah pada produk tersebut karena 

loyalitas dari pelanggan.  

d. Perspektif Keuangan 

Tujuan utama organisasi publik adalah bukan maksimalisasi hasil-hasil 

finansial, tetapi keseimbangan pertanggungjawaban finansial (anggaran) melalui 

pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan 

visi dan misi organisasi pemerintah. Dalam organisasi publik, faktor keuangan 

berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dalam cara-cara yang 

efisien (Gasperz, 2006: 213). 

 

2.2.5. Hubungan Antar Perspektif 

Konsep hubungan sebab akibat memegang peranan yang sangat penting 

dalam Balanced scorecard terutama dalam penjabaran tujuan dan pengukuran 

masing-masing perspektif. Empat perspektif yang telah disebutkan di atas 

mempunyai satu hubungan antara satu dengan yang lainnya yang penjabarannya 

merupakan suatu  strategic objectives  yang menyeluruh dan saling berhubungan. 

Hal tersebut dimulai dari perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan, saat 

perusahaan mempunyai suatu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan 

komitmen personel. Sebagai akibat dari peningkatan produktivitas dan komitmen 

dari personel akan meningkat pula kualiatas proses layanan pelanggan dan proses 

layanan pelanggan  akan terintegrasi. Dengan demikian, kepercayaan pelanggan 
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dan kepuasan pelanggan akan meningkat pula yang terlihat dari perspektif 

pelanggan.   

Dan pada akhirnya akan berpengaruh pada perspektif keuangan yang 

ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan penjualan, peningkatan  cost 

effectiveness, dan peningkatan return. Jadi, dari setiap perspektif memiliki peran 

dan hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perspektif keuangan 

sangat dipengaruhi oleh tiga perspektif lainya, yaitu pembelajaran dan bertumbuh, 

pelanggan, serta internal bisnis. Berawal dari meningkatnya komitmen dan 

produktivitas dalam perusahaan yang akan meningkatkan kualitas proses layanan 

pelanggan dan pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan terhadap pelanggan.   

Kepercayaan merupakan modal yang sangat penting bagi perusahaan 

dalam menunjang keberhasilan di masa yang akan datang. Tanpa adanya 

dukungan dari pelanggan perusahaan akan mengalami kesulitan, karena pelanggan 

merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting. Pada akhirnya semua 

itu bermuara pada perspektif keuangan yang berdampak pada peningkatan return 

perusahaan ditandai dengan meningkatnya laba perusahaan. 

 

2.2.6. Tahap-tahap Evaluasi Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard 

Kaplan dan Norton (2000:169) menambahkan bahwa ada empat tahap 

yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menggunakan Balanced Scorecard 

yang disebut sebagai empat komponen sistem manajemen strategis, yaitu: 

1. Memformulasikan dan mentransformasikan visi dan strategi perusahaan 

a. Shared Vision adalah pondasi bagi pembelajaran strategis. 
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b. Strategi adalah titik tolok atau referensi bagi keseluruhan proses 

manajemen. 

2. Mengomunikasikan dan menghubungkan tujuan-tujuan dan tolok ukur 

manajemen strategi. 

a. Seluruh sasaran perusahaan harus selaras dari manajemen tingkat atas 

sampai individu paling bawah. 

b. Pendidikan dan komunikasi yang terbuka tentang strategi adalah basis bagi 

pemberdayaan pegawai. 

c. Sistem kompensasi harus terhubung dari strategi. 

3. Merencanakan, menyusun target-target, dan menyelaraskan inisiatif-inisiatif 

strategis. 

a. Stretch Targets dibuat dan disetujui. 

b. Inisiatif strategis secara jelas diidentifikasi. 

c. Investasi ditentukan oleh strategi. 

d. Anggaran tahunan dihubungkan ke perencanaan jangka panjang. 

4. Mempertinggi umpan balik dan pembelajaran strategis 

a. Feedback sistem digunakan untuk menguji hipotesis dimana strategi 

didasarkan. 

b. Dibentuk tim problem solving. 

c. Pengembangan strategi dilakukan secara berkesinambungan. 

Pada penelitian ini tahapan sesuai dengan tujuan penelitian adalah proses 

evaluasi kinerja organisasi dengan metode Balanced Scorecard. Evaluasi Kinerja 

organisasi yang menggunakan Balanced Scorecard melalui beberapa tahapan 

menurut Yuwono et. al (2003:102), yaitu: 
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1. Mengonfirmasikan Visi organisasi. Pada tahap ini dilakukan klarifikasi atas visi 

dan misi organisasi. Di antara visi dan misi ada yang membedakan dan ada 

pula yang tidak. Namun, yang lebih penting adalah adanya cita-cita jangka 

panjang organisasi untuk mencapai kesuksesan. 

2. Merumuskan Perspektif. Setelah visi komprehensif dan konsep bisnis 

dirumuskan, kemudian perlu dipilih perspektif untuk membangun Balanced 

Scorecard. Jika empat perspektif Balanced Scorecard yang telah ada dirasa 

belum  memadai, dimungkinkan pula untuk menambah perspektif lain namun 

harus diatur terutama oleh logika bisnis dengan hubungan timbal balik yang 

jelas antar perspektif yang berbeda-beda. 

3. Merinci Visi Berdasarkan Perspektif. Tujuan pada tahap ini adalah untuk 

menerjemahkan visi ke dalam istilah nyata dari perspektif yang telah disusun 

dan dengan demikian akan mencapai keseimbangan keseluruhan yang 

merupakan ciri unik dari model ini. 

4. Identifikasi Faktor-faktor penting bagi kesuksesan. Organisasi harus 

menentukan faktor-faktor apa saja yang paling penting bagi kesuksesan, lalu 

menyusun prioritasnya yang digunakan untuk menjawab apa yang ingin 

dilakukan oleh organisasi dalam bisnis untuk membedakannya dengan 

pesaing. 

5. Mengembangkan tolak ukur, identifikasi sebab dan akibat, dan menyusun 

keseimbangan. Pada tahap ini organisasi mengembangkan tolak ukur yang 

relevan bagi pemakaian akhir kerja organisasi. 
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6. Menghitung ukuran kinerja organisasi. Penghitungan ukuran kinerja akan 

menghasilkan suatu angka yang menunjukkan hasil kinerja organisasi selama 

ini. 

7. Penilaian Kinerja sesuai dengan hasil evaluasi dengan pendekatan Balanced 

Scorecard. 

 

2.2.7. Kelebihan dan Keterbatasan Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard sebagai intrumen penilaian kinerja juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan intrumen yang lain. Kelebihan 

Balanced Scorecard, antara lain: 

1. Komprehensif 

Mengukur kinerja lebih luas dan meliputi seluruh aspek utama dalam 

organisasi. 

2. Koheren 

Setiap perspektif akan berakibat pada perspektif lainnya, sehingga manajemen 

diharapkan membangun hubungan sebab akibat yang positif untuk mencapai 

tujuan perusahaan dan hubungan tersebut membuat setiap bagian merasa terikat 

dengan bagian yang lain. 

3. Seimbang 

Penilaian yang dilakukan pada seluruh aspek membuat penilaian manajemen 

lebih seimbang dan tidak terfokus pada keuangan saja. Karena seluruh faktor 

dalam organisasi pasti membawa dampak bagi perusahaan, baik dampak yang 

kecil maupun yang besar. Sekecil apapun dampak yang ditimbulkan lama 

kelamaan akan memberikan pengaruh yang tidak baik bagi perusahaan. 
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4. Terukur 

Setiap perspektif memiliki ukuran yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak, 

sehingga dapat diketahui sejauh mana organisasi telah berkembang. 

Adapun kekurangan Balanced Scorecard adalah: 

1. Ukuran utama yang diajukan belum tentu relevan jika diterapkan pada 

organisasi lain. Hal ini terjadi karena penerapan Balanced Scorecard 

membutuhkan penyesuaian dengan kondisi yang ada di setiap organisasi. 

2. Dengan adanya indikator retensi karyawan, maka perusahaan akan cenderung 

membatasi diri dalam pergantian dalam penerapan Balanced Scorecard. Hal 

ini terjadi karena semakin sering perusahaan mengganti karyawan (retensi 

karyawan tinggi), membuat nilainya akan rendah. 

3. Hanya berlaku bagi organisasi yang intensif dalam pengelolaan strategi. 

 

2.2.8. Balanced Scorecard pada Organisasi Publik 

 Menurut Ittner dan Larcker dalam Wartaka (2006:5), organisasi publik 

adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Untuk itu organisasi publik harus menetapkan indikator-indikator dan 

target pengukuran kinerja yang berorientasi kepada masyarakat. Pengukuran 

kinerja pada organisasi publik dapat meningkatkan pertanggungjawaban dan 

memperbaiki proses pengambilan keputusan. 

 Terdapat perbedaan-perbedaan perspektif dalam Balanced Scorecard yang 

diterapkan pada organisasi bisnis yang berorientasi keuntungan dan yang 

diterapkan pada organisasi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. 

Perbedaan itu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1. 

Perspektif Balanced Scorecard pada Organisasi Swasta 

Dan Organisasi Publik 

 

Perspektif Organisasi Swasta Organisasi Publik 

Financial/Efisiensi 

operasional 

Bagaimana kita 

melihat/memandang 

dan memberikan nilai 

pada pemegang saham? 

Bagaimana memberikan nilai 

kepada masyarakat sebagai 

pembayar pajak? 

Pelanggan Bagaimana pelanggan 

melihat atau 

memandang dan 

mengevaluasi kinerja 

kami? 

Bagaimana masyarakat pengguna 

pelayanan memandang dan 

mengevaluasi kinerja organisasi? 

Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 

Dapatkah kita 

melanjutkan untuk 

meningkatkan dan 

menciptakan nilai 

kepada pelanggan, 

pemegang saham, 

karyawan, manajemen, 

serta organisasi? 

Dapatkah kita melanjutkan untuk 

meningkatkan dan menciptakan 

nilai untuk masyarakat/pembayar 

pajak, aparatur dan pejabat 

pemerintah, organisasi 

pemerintah, dan pihak-pihak lain 

yang berkepentingan 

(stakeholders) 

Proses dan 

Produk 

Apa yang harus 

diungulkan dari proses 

dan produk kami?  

Apakah program-program 

pembangunan yang dilaksankan 

telah memberikan hasil-hasil 

yang sesuai dengan harapan? 

Sumber: Gaspersz, Balanced Scorecard dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan 

Pemerintah, Gramedia, Jakarta (2005:207). 

 

 Menurut Gaspersz (2005:207), pemerintah seyogyanya menjembatani 

kesenjangan antara harapan publik atau kebutuhan sosial dan penyerahan 

pelayanan publik yang diberikannya, sehingga penerapan Balanced Scorecard 

pada organisasi publik memerlukan beberapa penyesuaian karena: 

1. Fokus utama sektor publik adalah masyarakat dan kelompok-kelompok 

tertentu. 

2. Tujuan sektor publik adalah bukan maksimalisasi hasil-hasil keuangan, tetapi 

pertanggungjawaban anggaran melalui pelayanan kepada stakeholder sesuai 

visi dan misi pemerintah. 
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3. Mendefinisikan ukuran dan target dalam perspektif pelanggan membutuhkan 

pandangan dan kepedulian yang tinggi sebagai konsekuensi dari peran 

kepengurusan organisasi pemerintah dan membutuhkan definisi yang jelas serta 

hasil yang diinginkan. 

Menurut Gaspersz (2000:7), ukuran kinerja dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu lag indikator adalah ukuran outcome dan Lead indikator adalah ukuran 

drivers atau pengendali. Dari pernyataan-penyataan di atas, dalam organisasi 

publik ukuran utama yang dinilai adalah kepuasan masyarakat sebagai pengguna 

layanan pemerintah. 

Balanced Scorecard mempunyai hubungan sebab akibat di antara keempat 

perspektif dimana terdapat dua indikatornya yaitu Leading (Cause/ Drivers) dan 

Lagging (effect/ outcome). Balanced Scorecard memetakan penyebab yang 

mendorong terciptanya kinerja yang baik atau buruk, serta akibat yang dapat 

ditimbulkan atau dihasilkan dari sebab-akibat tersebut. Keunggulan Balanced 

Scorecard dibanding dengan konsep perencanaan strategi lainnya adalah 

Balanced Scorecard dapat menjaga keseimbangannya di antara indikator-

indikator tersebut (Luis dan Biromo, 2007:20), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan pendorong tercapainya 

proses bisnis internal, proses bisnis internal merupakan pendorong tercapainya 

kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan yang tinggi mendorong tercapainya 

penerimaan organisasi (laba). Karena adanya perbedaan karakteristik antara 

organisasi publik dan swasta, diperlukan penyesuaian dalam penerapan Balanced 

Scorecard. Menurut Rohm (2003) penyesuaian yang diperlukan antara lain: 
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1. Yang menjadi tujuan utama organisasi publik adalah misi untuk melayanai 

masyarakat. 

2. Perspektif pelanggan menjadi customer and stakeholder. 

3. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menjadi pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

4. Posisi antara perspektif keuangan dan Customer and stakeholder. 

 

Gambar 2.5. 

Matriks Balanced Scorecard pada Organisai Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9. Balanced Scorecard pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Malang 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang, merupakan 

perusahaan penyedia air bersih bagi masyarakat kabupaten Malang. Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Malang adalah Perusahaan milik Pemerintah 

Daerah yang merupakan suatu alat Otonomi Daerah yang didirikan berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 1981. Pada saat ini pelayanan PDAM 

MISI 

CUSTOMER & 

STAKEHOLDER 

KEUANGAN 
PROSES 

BINIS 

INTERNAL 

EMPLOYEE & 

ORGANIZATION CAPACITY 

 

STRATEGI 

Sumber: Rohm 2003 
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berkembang dengan jumlah pelanggan mencapai 68.584 SR yang tersebar di 23 

Unit Pelayanan dari total 33 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. 

 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang merupakan organisasi 

publik yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan air minum pada 

masyarakat. Sebagai perusahaan yang menghadapi masyarakat secara langsung 

maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang tetap harus melakukan 

evalauasi kinerja. Alat untuk mengevaluasi kinerja pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Malang adalah Balanced Scorecard. 

Beberapa penyesuaian Balanced Scorecard yang diterapkan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang, antara lain: 

1. Perspektif Pelanggan didasarkan pada cakupan penduduk terlayani pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang serta tingkat komplain 

pelanggan (masyarakat).  

2. Perspektif Keuangan didasarkan pada tingkat penerimaan penjualan air dan 

tingkat penerimaan penjualan non air. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal didasarkan pada kualitas air distribusi, 

produktivitas pemanfaatan instalasi produksi, tingkat kehilangan air, penerapan 

meter air, serta kecepatan penyambungan. 

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran didasarkan pada realisasi pelatihan 

pegawai, dukungan sistem informasi, serta faktor pendukung keberhasilan tim.  

 

2.3. Penelitian Terdahulu 

 Metode Balanced Scorecard adalah metod yang pengukurannya 

melibatkan seluruh aspek dalam perusahaan baik aspek keuangan maupun non 
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keuangan. Hal inilah yang membuat metode Balanced Scorecard banyak 

diterapkan perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi lain sebgai alat pengukur 

kinerja. Pada umumnya penelitian skripsi terdahulu mengenai Balanced 

Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja, sebagai alat perencanaan strategik dan 

perkembangan Balanced Scorecard. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang 

berfokus pada Balanced Scorecard : 

1. Nur Aini (2006) 

Judul dari penelitian skripsi ini adalah Evaluasi Penggunaan Balanced 

Scorecard Terhadap Kinerja Perusahaan Di Rumah Sakit Pelabuhan 

Surabaya. Penelitian ini membahas tentang evaluasi penggunaan Balanced 

Scorecard dan pengaruhnya bagi perusahaan dalam hal ini rumah sakit 

sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini ada perbedaan dan persamaan. 

Persamaannya sama-sama menggunakan konsep Balanced Scorecard dalam 

menganalisis kinerja perusahaan dan perbedaannya menggunakan rumah sakit 

sebagai objek penelitian. 

2. Nisa Mutiara (2001) 

Penelitian skripsi ini berjudul Analisis Balanced Scorecard Dalam Mengukur 

Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Aqua Golden 

Missisippi. Tbk Periode 1996-2000). Penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan 

analisis Balanced Scorecard serta sejarah bagaimana kinerja keuangan PT 

Aqua Golden Missisippi. Tbk selama periode 1996-2000. 
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3. William David, Norb Elbert, Steve Brown (2004) 

Jurnal ini berjudul Implementing a strategic planning model for small 

manufacturing firms: an adaption of the Balanced Scorecard. Penelitian ini 

memfokuskan kepada pelaporan pada penggunaan perhitungan untuk sektor 

non finansial firma manufaktur kecil yang mengukur kualitas, kepuasan 

pelanggan, dan pengembangan karyawan untuk mengevaluasi kinerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana perhitungan non 

finansial yang digunakan oleh perusahaan manufaktur kecil terhadap kualitas 

manajemen dapat diaplikasikan pada Balanced Scorecard sehingga dapat 

menciptakan sistem terkontrol dan perencanaan strategi yang efektif. Peneliti 

dalam mendapatkan data melakukan wawancara terstruktur melaluitelepon 

mengenai perilaku manajemen dan praktik terkait penggunaan pengukuran 

sektor financial dan non financial. 

4. Stanis Man (2008) 

Jurnal ini berjudul Analisis Kinerja Manajemen Bank: suatu Pendekatan 

Balanced Scorecard (Studi pada Bank Nusa Tenggara Timur). Penelitian ini 

memfokuskan tentang penilaian kinerja pada bank yang bukan hanya 

mementingkan pada hasil tetapi juga pada kinerja proses. Dalam penelitian ini 

peneliti menemukan bahwa pelanggan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi pelanggan atau 

masyarakat umum terhadap peningkatan tabungan Bank NTT karena masih 

didominasi oleh giro pemerintah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian ini menekankan pada penyajian data, menganalisis dan 

menginterpretasikan data untuk memberikan gambaran teratur tentang suatu 

peristiwa dengan observasi yang diyatakan dengan angka-angka. Menurut 

Indriantoro dan Supomo (2002: 88), penelitian deskriptif adalah: 

 “Suatu penelitian terhadap suatu fenomena atau populasi tertentu yang 

diperoleh peneliti dari subjek berupa individu, organisasional, industri atau 

perspektif yang lain. Tujuan dari studi ini pada dasarnya untuk 

menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek 

dalam fenomena tertentu, dan menawarkan ide masalah untuk pengujian 

atau penelitian selanjutnya.” 

 

Penelitian ini menekankan pada penyajian data, menganalisis, dan 

mengintepretasikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk 

mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kondisi lingkungan Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Malang. 

Namun karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan 

menjelaskan perkembangan dari kejadian yang telah lalu, menurut Mudrajat 

(2003:8), penelitian ini juga disebut sebagai penelitian historis. Penelitian historis 

merupakan kegiatan penyidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah 

lalu. Tujuan penelitian historis adalah sampai dengan suatu kesimpulan mengenai 

sebab, dampak atau perkembangan dari kejadian yang telah lalu agar dapat 



40 
 

digunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian 

yang akan datang.  

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini tidak 

menggunakan hipotesis karena penelitian ini hanya menggambarkan bagaimana 

perkembangan Kinerja yang diukur dengan alat Balanced scorecard. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data 

 Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data sekunder 

dan data primer, berdasarkan Umar (2001: 42), data sekunder adalah data primer 

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data 

primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk Tabel atau gambar. Pada 

penelitian ini data sekunder berupa data sumber pustaka, data keuangan, data 

pencapaian target pelayanan, gambaran umum organisasi, dan artikel tentang 

perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang. Data primer 

didapatkan dari hasil wawancara informal (langsung) untuk mengklarifikasi data 

yang telah tersedia tersebut kepada jajaran direksi (Direktur Umum, Direktur 

Keuangan, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian SDM dan Bagian Keuangan). 
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3.2.2. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang akan digunakan, yang 

berdasarkan pendapat Umar (2001: 42), yaitu : 

1. Data internal 

Data internal merupakan data yang didapat dari dalam perusahaan atau 

organisasi dimana riset dilakukan. Dalam penelitian ini data internal 

merupakan data berupa hasil diskusi dengan pihak yang berwenang di 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang. Data internal tersebut 

adalah data laporan keuangan, data pencapaian target pelayanan, dan gambaran 

umum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang, data produksi air, 

data tingkat kebocoran, jumlah pelanggan. 

2. Data Eksternal 

Data Eksternal merupakan data yang didapatkan dari luar perusahaan atau 

organisasi tempat riset dilakukan. Pada penelitian ini data eksternal berupa 

jurnal, artikel pada website yang memuat tentang Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Malang dan Balanced Scorecard pada organisasi publik. 

Data eksternal yang didapat antara lain KEPMENDAGRI No. 47 Tahun 1999 

yang membahas tentang pedoman evaluasi PDAM se-Indonesia, data tentang 

besaran tarif yang berlaku pada tahun 2006 s.d. 2009, dan Peraturan Bupati 

Malang Nomor: 26 Tahun 2005 tentang tata kerja PDAM Kabupaten Malang. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan mengadakan komunikasi secara 

langsung maupun alat komunikasi dengan bagian-bagian terkait di dalam 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang seperti pihak manajemen, 

pekerja, maupun masyarakat. 

2. Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan mempelajari dan 

menganalisis dokumentasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

yang terkait dengan data penelitian. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah perhitungan kuantitatif 

secara sistematis disesuaikan dengan keempat perspektif balanced scorecard. 

Data yang terkumpul akan diukur melalui indikator-indikator dan dinilai dalam 

setiap perspektif. Dari perkembangan indikator ini akan diketahui kinerja 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang dari setiap perspektif. Adapun 

indikator dari setiap perspektif adalah:  

3.4.1. Perspektif Customer  

 Perspektif Customer, yang akan diukur adalah tingkat akuisisi pelanggan, 

cakupan pelayanan dan tingkat komplain pelanggan. 

a. Akuisisi Pelanggan 

Secara umum perusahaan yang ingin menumbuhkan bisnis menetapkan 

sebuah tujuan berupa peningkatan basis pelanggan dalam segmen 



43 
 

sasaran. Akuisisi pelanggan dapat diukur dengan banyaknya jumlah 

pelanggan baru atau jumlah penjualan kepada pelanggan baru di 

segmen yang ada (Kaplan dan Norton, 2000:61). 

                     
                     

                
        

 

b. Cakupan pelayanan merupakan tingkat penduduk yang dapat dilayani 

dari seluruh penduduk di Kabupaten Malang, yaitu jumlah penduduk 

yang terlayani dibagi dengan jumlah seluruh penduduk. 

                    
                         

               
        

 

c. Tingkat Komplain Pelanggan 

Jumlah komplain merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar jumlah pemohon yang melakukan 

komplain dibandingkan jumlah keseluruhan pelanggan. Bagi PDAM 

Kabupaten Malang tidak dipersepsikan sebagai sesuatu yang negatif 

tetapi sebagai bentuk perhatian dan saran dari masyarakat. Dalam 

tingkat komplain dihitung dengan membandingkan antara jumlah 

komplain yang masuk dengan jumlah pelanggan (Kaplan dan Norton, 

2000: 61-62). 

                             
                         

                
        

 

 

 



44 
 

3.4.2. Perspektif Keuangan 

Dalam analisis berdasarkan perspektif finansial dilakukan dengan mengukur 

tiga komponen yaitu Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Current 

Rasio dan Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).  

a. Return on Asset (ROA) adalah pebagian antara laba bersih sesudah 

pajak dengan total aktiva. Rasio ini mengukur efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan seluruh sumber dayanya (Gaspers, 2005:43). 

      
                               

            
        

 

b. Net Profit Margin (NPM) merupakan laba bersih sesudah pajak 

dibagi penjualan bersih (net sales) dan dinyatakan dalam presentase 

(Gaspers, 2005:42). 

     
                               

                
        

 

c. Current Rasio merupakan asset jangka pendek dibagi dengan utang 

jangka pendek. Rasio ini menunjukkan posisi kas perusahaan dan 

kemampuan memenuhi kewajiban/utang jangka pendek (Gaspers, 

2005:47). 

               
                   

                          
        

 

d. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya 



45 
 

operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO merupakan biaya 

operasi dibagi dengan penjualan bersih. 

       
                 

                     
  

 

3.4.3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

 Perspektif Proses Bisnis Internal didasarkan pada produktivitas 

pemanfaatan instalasi produksi dan tingkat kehilangan air. 

d. Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi merupakan kapasitas 

produksi dibagi dengan kapasitas yang terpasang. Produktivitas 

pemanfaatan instalasi produksi ini berguna untuk mengetahui apakah 

sumberdaya yang ada telah di gunakan dengan maksimal.   

                                               
                  

                   
        

 

e. Tingkat Kehilangan Air, pengukurannya dilakukan dengan 

membandingkan antara jumlah kehilangan air (jumlah m
3 

air yang 

didistribusikan – air terjual) dengan jumlah m
3 

air yang didistribusikan. 

                         
                                            

                                
        

 

3.4.4. Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan 

 Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang akan diukur adalah 

tingkat produktivitas karyawan, tingkat pelatihan karyawan, dan tingkat 

pertumbuhan karyawan. 
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a. Rasio Karyawan per 1000 Pelanggan, Produktivitas karyawan adalah 

suatu ukuran hasil, dampak keseluruhan usaha peningkatan moral dan 

keahlian karyawan, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. 

Pengukuran dilakukan dengan membagi total karyawan dengan jumlah 

pelanggan aktif di kalikan dengan 1000 pelanggan.  

                                    
               

               
        

 

b. Realisasi Training Karyawan, pengukurannya dengan membandingkan 

antara jumlah karyawan yang telah mengikuti training pada periode 

tersebut dibandingkan dengan jumlah karyawan yang ditargetkan 

mengikuti training. 

                              
         

      
        

 

c. Tingkat Pertumbuhan Karyawan, pengukurannya dilakukan dengan 

membandingkan jumlah karyawan baru dengan jumlah seluruh karyawan. 
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 BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang adalah Perusahaan 

milik Pemerintah Daerah yang merupakan suatu alat Otonomi Daerah, dan 

PDAM Kabupaten Malang didirikan pada tanggal 4 Juni 1981 berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 1981 dengan modal pertama melayani 3 

(tiga) Kecamatan dengan 4.823 pelanggan dan jumlah pegawai sebanyak 48 

orang. Pengelolaan air sebelum tahun 1981 dilaksanakan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum sampai tahun 1971, kemudian dikelola oleh perusahaan 

Daerah Jasa Yasa sampai tahun 1981. 

Sejarah keberadaan PDAM Kabupaten Malang diawali dengan 

dibangunnya sarana pengelolaan air bersih sumber Polaman di Kecamatan 

Lawang pada tahun 1900 oleh pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 

1912 dibangun sarana air bersih yang diambil dari sumber Mlaten Kecamatan 

Lawang dan sumber air Metro untuk pelayanan di wilayah Kacamatan 

Kepanjen. 

Untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi kawasan peternakan di 

kecamatan Pakis, maka pada tahun 1923 dibangun pula sarana air bersih di 

desa Pakisjajar. Di Batu pada tahun 2006 dibangun sarana air bersih yang 

diambil dari sumber Damri untuk mencukupi kebutuhan air bersih Rumah 

Sakit Militer yang sekarang menjadi hotel Kartika Wijaya. Namun pada tahun 

1950 setelah penyerahan kedaulatan, oleh Pemerintahan Republik Indonesia 
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sarana air bersih tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk 

setempat. 

Berdasar Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1974, untuk mewujudkan 

otonomi yang nyata dan bertanggung jawab di daerah-daerah, maka 

Pemerintah Kabupaten Malang merasa terpanggil untuk melaksanakan 

kewajiban menyediakan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Malang. Hal 

tersebut diwujudkan dengan adanya Unit pelayanan di 3 Kecamatan, yaitu: 

a. PDAM Unit Lawang 

b. PDAM Unit Kepajen 

c. PDAM Unit Batu 

Secara yuridis PDAM Kabupaten Malang disahkan berdirinya melalui 

Peraturan Daerah No. 6 tahun 1981 tertanggal 27 Januari 1981 tertanggal 27 

Januari 1981 dan serah terima pelayanan air minum dari perusahaan Daerah 

Jasa Yasa kepada pihak PDAM Kabupaten Malang dilakukan pada tanggal 1 

Juni 1981. 

Dalam perkembangannya PDAM Kabupaten Malang sampai bulan 

Agustus 2010 telah memiliki 25 Unit pelayanan/pelaksana, terdiri atas: 

1. Unit Lawang 

2. Unit Singosari 

3. Unit Karangploso 

4. Unit Dau 

5. Unit Pujon 

6. Unit Ngantang 

7. Unit Pakis 

8. Unit Sawojajar 

9. Unit Jabung 

10. Unit Tumpang 

11. Unit Poncokusumo 

12. Unit Tajinan 

13. Unit Bululawang 

14. Unit Gondanglegi 

15. Unit Turen  

16. Unit Dampit 

17. Unit Ampelgading 

18. Unit Sumber Manjing Wetan 

19. Unit Bantur 

20. Unit Donomulyo 

21. Unit Pagak  

22. Unit Kepanjen 

23. Unit Ngajum 

24. Unit Pakisaji 

25. Unit Wagir 
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Sebagai kesatuan Ekonomi, PDAM Kabupaten Malang mempunyai 

dua misi, yaitu Kemanfaatan Umum (Sosial) dan Kemanfaatan Khusus 

(Mencari Laba) dan tidak semata-mata menetapkan tarip air minum 

berdasarkan pertimbangan keuntungan saja. 

 

4.2. Visi, Misi, Motto dan Kebijakan Mutu PDAM Kabupaten Malang 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang telah menyusun 

visi, misi dan  motto yang memuat norma, tata nilai, aturan, serta pedoman 

dalam bersikap dan bertindak yang mengikat seluruh penyelenggaraan 

pelayanan pada PDAM Kabupaten Malang. Hal ini dilakuakan dalam rangka 

memberikan layanan yang prima bagi masyarakat. Berikut visi, misi, dan 

motto PDAM Kabupaten Malang : 

Visi 

“ Menjadi Perusahaan Pelayanan Air Minum yang Bermutu “ 

 

Misi 

1. Mengelola Perusahaan secara Profesional. 

2. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai. 

3. Memberikan Pelayanan yang Memenuhi Harapan Pelanggan. 

4. Menghasilkan Air Minum yang Memenuhi Persyaratan Kualitas, 

Kuantitas dan kontinuitas. 
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Motto 

“ Kepuasan Anda Tujuan Kami “, motto tersebut diharapkan mampu 

menjadi salah satu sarana dalam menyamakan persepsi sekaligus memberikan 

motivasi kepada seluruh pegawai PDAM Kabupaten Malang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 

Kebijakan Mutu 

“KONSERVASI”, yang berarti merawat, memelihara dan melindungi 

Sumber Air Baku dan Lingkungannya menjamin kelangsungan hidup 

Perusahaan Kita. 

KONSERVASI merupakan singkatan yang diambil dari: 

1. Konsumen, fokus terhadap pelanggan adalah kunci keberhasilan PDAM 

Kabupaten Malang. Dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan 

dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan pelanggan. 

2. Staf, pegawai yang handal adalah asset yang tidak ternilai. Hal ini dapat 

dicapai dengan meningkatkan kompetensi pegawai, menciptakan iklim 

bertindak melalui dukungan motivasi dan pemberdayaan, dan dengan 

meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan untuk mewujudkan 

etos kerja tim serta lingkungan kerja yang kondusif. 

3. Era Perubahan, kesuksesan dimulai dari perubahan pola pikir dan 

kebiasaan yang dilakukan. PDAM Kabupaten Malang mampu 

menyesuaikan terhadap perubahan dan memastikan adanya proses 

perbaikan berkelanjutan. 
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4. Regulasi, kepatuhan terhadap Peraturan sebagai pedoman kerja akan 

mendorong totalitas PDAM Kabupaten Malang dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas. Dalam upaya untuk 

terlaksananya tujuan ini maka PDAM Kab. Malang berusaha untuk 

menghayati, melaksanakan budaya kerja, etika kerja, dan etika usaha. 

5. Inovasi, masa depan kita ditentukan oleh kemampuan kita untuk 

membuat perbaikan dan menciptakan keunggulan, yaitu dengan 

menciptakan layanan pelanggan yang inovatif, merintis teknologi 

informasi dan komunikasi yang memadai, dan mewujudkan proses yang 

efisien dan produktif. 

 

4.3. Lokasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang terletak di Jalan 

Raya Kebonagung No 115 Pakisaji Malang Telp. (0341) 801155, Fax (0341) 

806420. 

 

4.4. Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

4.4.1. Jenis Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang sebagai instansi 

publik memiliki berbagai macam pelayanan yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat. Berikut merupakan jenis-jenis pelayanan yang diberikan dalam 

penyelenggaraan pelayanan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Malang : 

1. Pelayanan Permintaan Pemasangan Sambungan Rumah Baru. 



52 
 

2. Pelayanan Permintaan Buka Kembali. 

3. Pelayanan Pembayaran Rekening Air. 

4. Pelayanan Penanganan Pengaduan. 

5. Pelayanan Permintaan Pengunduran Diri sebagai pelanggan PDAM. 

 

4.4.2.Standar Waktu Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Malang 

Dalam melaksanakan jenis-jenis pelayanan PDAM Kabupaten Malang 

memberikan standar waktu pelayanan. Untuk standar waktu setiap pelayanan, 

ditetapkan sebagai berikut : 

1. Pelayanan Permintaan Pemasangan Sambungan Rumah Baru. 

Maksimum 3 hari kerja terhitung sejak calon pelanggan baru telah 

melengkapi persyaratan administrasi dan membayar biaya pemasangan 

Sambungan Rumah Baru. 

2. Pelayanan Permintaan Buka Kembali. 

Sambungan rumah dalam waktu maksimum 1 hari terhitung sejak seluruh 

persyaratan dipenuhi, sedangkan proses penerbitan rekening kembali 

selesai dalam waktu maksimum 2 bulan sejak dipenuhinya seluruh 

persyaratan oleh pelanggan. 

3. Pelayanan Pembayaran Rekening Air. 

Maksimum 5 menit untuk pelayanan normal, terhitung sejak pelanggan 

menyerahkan rekening air lama sampai dengan menerima uang kembalian.  
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4. Pelayanan Penanganan Pengaduan. 

Penyelesaian penanganan pengaduan pelanggan maksimum 1 hari kerja 

terhitung sejak pelanggan melaporkan. 

5. Pelayanan Permintaan Pengunduran Diri sebagai pelanggan PDAM. 

Pekerjaan Pembongkaran selesai dalam waktu maksimum 1 hari terhitung 

sejakseluruh persyaratan dipenuhi, sedangkan proses penutupan rekening 

selesai dalam waktu maksimum 2 bulan sejak dipenuhinya seluruh 

persyaratan oleh pelanggan. 

 

4.4.3.Ketentuan Biaya Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Malang 

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten 

Malang Nomor 11 Tahun 2009, besarnya biaya setiap pelayanan yang 

diberikan oleh PDAM Kabupaten Malang ditentukan sebagai berikut : 

1. Pelayanan Permintaan Pemasangan Sambungan Rumah Baru. 

Sesuai dengan SK Direksi PDAM Kabupaten Malang No 2 Tahun 2009 

tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 01 Tahun 2006 

Tentang Penetapan Besarnya Biaya Sambungan Instalasi Baru, Balik 

Nama, Sangsi dan Denda atas pelanggaran/keterlambatan pembayaran 

rekening air, serta biaya pemeliharaan instalasi air minum PDAM 

Kabupaten Malang, maka calon pelanggan baru diwajibkan untuk : 

a. Membayar uang pendaftaran : 

 Golongan Non Niaga sebesar Rp60.000,00 

 Golongan Niaga sebesar Rp100.000,00 

 Golongan Industri sebesar Rp200.000,00 

b. Membayar Uang Non Air (panjang pipa max 6 meter) 
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Tarip Non Niaga Rp800.000,00 

Tarip Sosial Khusus        Rp800.000,00 

Tarip Sosial Umum          Rp800.000,00 

Tarip Niaga                     Rp840.000,00 

Tarip Industri                   Rp940.000,00 

  

Untuk penyambungan pipa lebih dari 6 meter, dikenakan tambahan biaya 

sesuai panjang kelebihan pipa yang besarnya disesuaikan dengan harga 

dan kondisi di lapangan pada saat dilaksanakan proses pemasangan 

sambungan Baru. 

2. Pelayanan Permintaan Buka Kembali. 

Sesuai dengan SK Direksi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan SK 

Direksi Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penetapan besarnya biaya 

sambungan instalasi baru, balik nama, sanksi, dan denda atas 

pelanggaran/keterlambatan pembayaran rekening air serta jasa 

administrasi rekening air PDAM Kabupaten Malang : 

Tabel 4.1. 

Besaran Biaya Pemasangan Kembali Karena Kelalaian Pelanggan 

 

No Jenis Biaya Jumlah 

  Buka kembali karena terlambat membayar rekening 

1. Non Niaga dan Sosial                          25.000,- 

2. Niaga 50.000,- 

3. Industri 100.000,- 

  Buka Kembali karena pelanggaran 

1. Merusak instalasi 50.000,- 

2. Menyambung ke persil lain 100.000,- 

3. 

 

 

 

 

Mengambil air secara ilegal : 

o Melunasi rekening tunggakan 

o Membayar Biaya Sambungan Baru 

o Denda 25 kali rekening tertinggi dalam tahun tersebut yang pernah 

dibayar 
Sumber: Standar Pelayanan Publik, Lampiran Keputusan Direksi PDAM  

Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2009 
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Pembayaran dilakukan oleh pelanggan secara langsung dalam bentuk 

uang tunai kepada Kasubnit Umum/Kasir di Kantor Unit Pelaksana 

terkait pada jam kerja 

3. Pelayanan Pembayaran Rekening Air. 

Sesuai dengan SK. Direksi PDAM Kabupaten Malang No. 15 Tahun 

2008 Tentang Penyesuaian Perhitungan Tarip Air Minum Kabupaten 

Malang Tahun 2009. Perhitungan tarip ini berdasarkan dengan tingkat 

pemakaian air dari pelanggan seperti yang ada pada Tabel 4.2., yaitu: 

Tabel 4.2. 

Perhitungan Tarip Pemakaian Air Minum Kabupaten Malang 

 

Jenis Pelayanan 
Minimum 

Pemakaian 

Tingkat Pemakaian M3 

0-10 11-20 21-30 ≥ 31 

Kelompok I      

a. Sosial Umum 10 750 750 750 750 

b.Sosial Khusus 10 750 850 1.100 1.400 

Kelompok II      

a.Rumah Tangga 10 1.000 1.500 1.800 2.350 

b.Instansi 10 1.500 2.000 2.500 3.000 

Kelompok III      

a.Niaga Kecil 20 - 2.150 3.400 4.500 

b.Niaga Besar 20 - 3.400 5.500 7.300 

Kelompok IV      

a.Industri Kecil 20 - 2.400 4.000 5.200 

b.Industri Besar 20 - 4.000 6.000 8.000 

Kelompok V 

(Khusus) 

Khusus pelanggan 

yang menggunakan 

alat angkut 

Tarip per tangki air Rp. 75.000,- dengan jarak 

maksimum dari Kantor PDAM kabupaten 

Malang 15 Km, selebihnya disesuaikan dengan 

biaya operasional tangki 

Sumber: Standar Pelayanan Publik, Lampiran Keputusan Direksi PDAM  

 Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2009 

Kelompok pelanggan PDAM dibedakan menjadi 5 kelompok yang 

tiap-tiap kelompok memiliki spesifikasi sendiri. Kelompok I merupakan 
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kelompok sosial, kelompok II merupakan kelompok rumah tangga dan 

instansi, kelompok III merupakan kelompok niaga, kelompok IV merupakan 

kelompok industri, dan kelompok V adalah kelompok khusus. Contoh dari 

tiap kelompok terdapat pada Tabel 4.3.: 

Tabel 4.3. 

Keterangan Kelompok Pelanggan PDAM 

 

No  Pelanggan Pelanggan 

1 Kelompok 1 

a. Sosial Umum  : Kran umum 

b. Sosial Khusus :Rumah Ibadah, yayasan sosial    ( panti sosial, 

panti jompo, YPAC, panti yatim piatu dll) pondok pesantren, 

Puskesmas pembantu/Klinik Pemerintah, Sekolah 

(Negeri/Swasta) 

2 Kelompok II 

a. Rumah tangga : Pelanggan rumah tanggal yang tidak untuk 

melakukan kegiatan usaha 

b. Instansi : sarana milik Pemerintah, Lembaga Pemerintah, 

Kolam renang milik Pemerintah, Kantor Pemerintah, Rumah 

Sakit Pemerintah, Puskesmas, Asrama, Pemerintah/TNI, 

POLRI, Lembaga non Pemerintah, Perguruan Tinggi. 

3 Kelompok III 

a. Niaga Kecil : Warung kedai, pedagang eceran, usaha service 

(kendaraan roda dua, elektronik), Tempat praktek dokter 

bersama, Laboratorium Klinik, Apotik/toko obat, Rumah sakit 

bersalin swasta, Balai Pengobatan/klinik swasta dan tempat 

praktek Dokter Spesialis/umum/ Bidan, Show room, lembaga 

Pendidikan, kursus, usaha foto kopi, penjahit, usaha kesegaran 

jasmani, media elektronik, tempat hiburan (night club, 

diskotik, Bioskop) Gedung Kesenian, Cafe , Foto Studio, 

Counter HP, Warnet, losmen/penginapan, rumah tempat kos. 

b. Niaga Besar : Rumah makan, Toko ruko, Pasar Swalayan, 

SPBU, Hotel, Bengkel mobil, Dealer sepeda motor/mobil, 

Bank swasta/BUMN/BUMD, Rumah sakit swasta, Kolam 

renang milik swasta, Kantor Perusahaan swasta, Kantor 

Notaris/Konsultan, usaha Koperasi, Biro perjalanan, Stasiun 

KA, Terminal, Pergudangan, Cuci motor, Pedagang besar 

(eksportir, importir, ekspeditur, distributor). 

4 Kelompok IV 

a. Indusrtri Kecil  : Peternakan kecil, pengrajin keramik, 

kerajinan rumah tangga, konveksi kecil, Pabrik roti, rumah 

tangga dan asrama yang berkomplek industry, tempat 

penjualan air, usaha industry kecil lainnya. 

b. Industri Besar : Karoseri, Pabrik kimia, Perkayuan, Pabrik es 

swasta, Cold storm, pabrik minuman/makanan, peternakan 

besar, pabrik penggilingan padi, rumah tangga yang besar di 

komplek industry, usaha industri besar lainnya. 

5 
Kelompok 

Khusus 
Pelayanan air yang menggunakan alat angkut/tangki air 

Sumber: Standar Pelayanan Publik, Lampiran Keputusan Direksi PDAM  

Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2009 
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Untuk biaya pemeliharaan instalasi PDAM setiap pelanngan 

dikenakan biaya yang berbeda berdasarkan golongannya. Berikut adalah 

besaran biaya pemeliharaan untuk tiap golongan: 

Tabel 4.4. 

Biaya Pemeliharaan Instalasi 

 

No. Golongan Biaya Pemeliharaan 

1. Sosial. Rp3.500,00 

2. Non Niaga. Rp3.500,00 

3. Niaga. Rp7.500,00 

4. Industri Rp10.000,00 
  Sumber: Standar Pelayanan Publik, Lampiran Keputusan Direksi PDAM  

Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2009 

Seluruh biaya yang telah dijelaskan di atas pembayaran dilakukan di loket 

pembayaran yang berada di setiap Unit pelaksana dengan jadwal : 

Rekening Air Bulan bersangkutan  : mulai tanggal 1 s.d. 20 setiap bulan. 

Rekening Tunggakan : setiap hari pada jam kerja. 

 

4. Pelayanan Penanganan Pengaduan. 

a. Biaya dibebankan kepada pelanggan/pelapor bila penanganan menyangkut 

pengadaan instalasi persil yang merupakan tanggung jawab pelanggan 

bersangkutan, contoh: pengadaan stop kran, kran air, pipa persil, meter air, 

dan box meter. 

b. Biaya ditanggung oleh Unit Pelaksana atau Direksi PDAM Kabupaten 

Malang bila penanganan membutuhkan anggaran untuk pembenahan 

sistem instalasi persil 

5. Pelayanan Permintaan Pengunduran Diri sebagai pelanggan PDAM. 
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Biaya pembongkaran instalasi dan proses administrasi pengunduran diri 

sebagai pelanggan PDAM dibebankan pada Unit Pelaksana atau Direksi 

PDAM Kabupaten Malang. 

 

4.4.4. Mekanisme Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Malang 

Setiap pelayanan yang diberikan oleh PDAM Kabupaten Malang 

terdapat mekanisme tertentu yang di dalamnya termasuk persyaratan dan 

prosedur pelayanan PDAM Kabupaten Malang. Berikut mekanisme 

pelaksanaan pelayanan PDAM Kabupaten Malang berdasarkan Standar 

Pelayanan Publik dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi PDAM 

Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2009, yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Pelayanan Permintaan Pemasangan Sambungan Rumah Baru. 

Persyaratan : 

a. Foto copy KK dan KTP atau Surat Keterangan Identitas Calon 

Pelanggan dari aparat setempat. 

b. Mengisi blangko pendaftaran pelanggan baru. 

c. Lokasi calon pelanggan berada pada wilayah yang masih dapat 

dikembangkan. 

d. Melunasi tunggakan air, bila calon pelanggan berstatus pelanggan Non 

Aktif yang ditutup karena pelanggaran batas waktu pembayaran 

rekening air. 

e. Pendaftaran dilakukan melalui petugas Customer Service yang 

terdapat pada setiap Unit Pelaksana Terkait. 



59 
 

2. Pelayanan Permintaan Buka Kembali. 

Persyaratan :  

a. Rekening Air bulan terakhir pelanggan bersangkutan. 

b. Telah menyelesaikan semua biaya yang wajib dibayar sesuai dengan 

klasifikasi sebab terjadinya penutupan Sambungan Rumah pelanggan. 

c. Permintaan Buka kembali disampaikan melalui petugas Customer 

Service pada Kantor Unit Pelaksana. 

3. Pelayanan Pembayaran Rekening Air. 

Persyaratan : 

Membawa rekening air lama atau menuliskan pada blangko antrian yang 

tersedia di loket pembayaran, atau menyebutkan, Nama Pelanggan dan 

Nomor Saluran yang tercantum pada rekeing air.  

4. Pelayanan Penanganan Pengaduan. 

Persyaratan : 

Pelapor menyampaikan keluhan dengan menyebutkan identitas diri dan 

jenis keluhannya lewat telepon atau dengan cara datang langsung kepada 

petugas customer service di kantor Unit pelayanan.  

5. Pelayanan Permintaan Pengunduran Diri sebagai pelanggan PDAM. 

Persyaratan : 

a. Foto Copy KTP. 

b. Tidak mempunyai rekening tunggakan dibuktikan dengan Bukti 

pembayaran Rekening Air yang menjadi tanggung jawab pelanggan 

bersangkutan. 

c. Membuat Surat Pernyataan pengunduran diri bermaterai. 
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4.5. Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

PDAM berkedudukan sebagai Perusahaan Daerah Milik Pemerintah 

Daerah yang dipimpin oleh Direksi dan dalam pelaksanaan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan Organisasi PDAM diatur dalam 

Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2005, tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Minum Kabupaten Malang, yang 

diuraikan sebagai berikut : 

Direksi : 

1. Direktur Utama memiliki tugas memimpin dan mengelola perusahaan 

untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik 

di dalam maupun di luar pengadilan. 

2. Direktur Umum memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan dan 

pengendalian kegiatan dibidang Keuangan, Administrasi Umum, Sumber 

Daya Manusia dan Hubungan Pelanggan. 

Direktur Umum membawahi : 

a. Bagian Umum memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan dan 

pengendalian kegiatan di bidang Administrasi, Hukum dan Humas 

serta Logistik. 

Bagian Umum membawahi : 

1. Seksi Tata Usaha memiliki tugas membantu Kepala Bagian Umum 

dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Ketatausahaan, Hukum 

dan Kehumasan. 
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2. Seksi Perbekalan memiliki tugas membantu Kepala Bagian Umum 

menyelenggarakan kegiatan Pengadaan Barang dan Penyimpanan 

serta Pendistribusiannya.  

3. Seksi Rumah Tangga memiliki tugas membantu Kepala Bagian 

Umum menyelenggarakan kegiatan Rumah Tangga Perusahaan. 

4. Seksi Angkutan memiliki tugas membantu Kepala Bagian Umum 

dalam menyelenggarakan Pengurusan Penggunaan dan 

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perusahaan. 

b. Bagian Sumber Daya Manusia memiliki tugas menyusun dan 

menyelenggarakan perencanaan program kegiatan Administrasi, 

Pemberdayaan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan 

Sumber Daya Manusia. 

Bagian Sumber Daya Manusia membawahi : 

1. Seksi Personalia memiliki tugas melaksanakan administrasi umum 

Sumber Daya Manusia yang ada di Perusahaan. 

2. Seksi Pengembangan Karir memiliki tugas melaksanakan 

Perencanaan Pengadaan dan Formasi Pegawai. 

3. Seksi Mutasi memiliki tugas melaksanakan pengurusan 

penyelesaian administrasi kepegawaian di bidang Pengangkatan 

Mutasi dan pemberhentian Pegawai. 

c. Bagian Keuangan memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan 

perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan, 

menyelenggarakan administrasi keuangan, evaluasi pelaksanaan 

anggaran, menyajikan laporan, dan hasil analisis keuangan. 
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Bagian Keuangan membawahi : 

1. Seksi Anggaran memiliki tugas merencanakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Perusahaan, menganalisis permintaan 

penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan serta 

kinerja keuangan Perusahaan.  

2. Seksi Kas dan Penagihan memiliki tugas merencanakan 

administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan. 

3. Seksi Pembukuan memiliki tugas melaksanakan akuntansi 

keuangan atau manajemen keuangan perusahaan. 

4. Seksi Rekening memiliki tugas melaksanakan pencetakan rekening 

air dan non air. 

d. Bagian Hubungan Pelanggan, memiliki tugas menyelenggarakan 

upaya peningkatan pemasaran, pelayanan kepada pelanggan dan 

penyuluhan kepada masyarakat 

Bagian Hubungan Pelanggan membawahi : 

1. Seksi Pelayanan memiliki tugas melaksanakan administrasi 

sambungan baru, membantu pemasaran, dan memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. 

2. Seksi Pengawas Meter memiliki tugas memantau dan mengevaluasi 

kondisi meter air dan pemakaian meter air pada pelanggan di 

PDAM Kabupaten Malang. 

3. Seksi Operasi Pelanggaran memiliki tugas melaksanakan operasi 

dan penertiban terhadap pemakaian air minum. 
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3. Direktur Teknik memiliki tugas menyelenggarakan pengendalian kegiatan 

di bidang Perencanaan Teknik, Produksi, Distribusi, dan Perawatan. 

Direktur Teknik membawahi : 

a. Bagian Perencanaan Teknik memiliki tugas merencanakan 

pengembangan teknologi dan instalasi air bersih. 

Bagian Perencanaan Teknik membawahi : 

1. Seksi Desain dan Konstruksi memiliki tugas melaksanakan 

persiapan bahan penyusunan perencanaan program kerja dan 

konstruksi pengembangan instalasi. 

2. Seksi Penelitian memiliki tugas melaksanakan penelitian dan 

mencari sumber-sumber baru, pemetaan jaringan instalasi air, serta 

pengawasan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan PDAM. 

b. Bagian Produksi memiliki tugas menyelenggarakan perencanaan 

produksi, pengendalian, penyediaan dan pengolahan serta menjaga 

kualitas dan kuantitas air. 

Bagian Produksi membawahi : 

1. Seksi Pengolahan Air memiliki tugas menyelenggarakan 

pengendalian air atas kuantitas dan kontinuitas produksi air bersih 

baik secara gravitasi maupun melalui fungsi-fungsi mekanik mesin 

(pompa).  

2. Seksi Laborat memiliki tugas meneliti, menguji, dan menjaga 

kualitas air utuk keperluan produksi air. 

c. Bagian Transmisi memiliki tugas menyelenggarakan perencanaan dan 

pengendalian jalur pipa transmisi dari sumber atau captering sampai 
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pengolahan di tendon air serta pelestarian sumber air dan 

lingkungannya.  

Bagian Transmisi membawahi : 

1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Pipa Transmisi memiliki 

tugas melaksanakan penyambungan dan pengembangan pipa 

transmisi dan memelihara serta melaksanakan pembuangan udara 

pada pipa transmisi untuk menjaga tekanan air. 

2. Seksi Perawatan Sumber memiliki tugas merawat sumber air dan 

menjaga kelestariannya. 

d. Bagian Distribusi memiliki tugas menyelenggarakan perencanaan dan 

pengendalian distribusi air serta kebocoran pada jaringan pipa 

distribusi. 

Bagian Distribusi membawahi : 

1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Distribusi Air memiliki 

tugas melaksanakan penyambungan dan pengembangan serta 

penggantian jaringan pipa distribusi.   

2. Seksi Kebocoran memiliki tugas menanggulangi kebocoran air dan 

menindaklanjuti laporan-laporan menyangkut gangguan distribusi 

air. 

e. Bagian Peralatan memiliki tugas menyelenggarakan perencanaan dan 

pengendalian peralatan teknik, mekanik, serta elektrik. 

Bagian Peralatan membawahi : 

1. Seksi Gudang memiliki tugas mengelola administrasi gudang, 

mengurus perbekalan materiil, dan peralatan teknik.  
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2. Seksi Workshop memiliki tugas menguji, meneliti, menilai 

peralatan teknik serta melaksanakan perawatan dan/atau perbaikan 

terhadap peralatan teknik yang rusak. 

Satuan Pengawas Internal merupakan perangkat pengawas umum di 

lingkungan PDAM yang secara administratif dan operasional bertanggung 

jawab kepada Direktur Utama. Dan dipimpin oleh kepala satuan yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat 

persetujuan dari Bupati. 

Yang memiliki tugas : 

1. Melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan kegiatan 

perusahaan, baik yang bersifat adminisrasi maupun teknik, berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan Bupati, Direktur Utama maupun ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian dan pengelolaan 

manajemen perusahaan serta pelaksanaannya. 

3. Memberikan saran-saran perbaikan atas penilaian yang telah dilakukan 

untuk dipergunakan Direksi sebagai bahaan melakukan penyempurnaan 

dan/atau pengelolaan manajemen Perusahaan yang baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan.     

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pengawas Internal dibantu 

oleh:  

1. Seksi Pemeriksa dan Pengawas Keuangan memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan pengawasan audit internal atas administrasi keuangan dan 

pengelolaan penggunaan seluruh kekayaan perusahaan. 
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b. Melakukan pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Perusahaan. 

c. Melakukan pengujian dan penilaian laporan keuangan. 

d. Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta kebijakan yang telah ditetapkan Bupati, Direktur 

Utama maupun ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

e. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan 

prosedur kerja di bidang keuangan pada unit-unit satuan organisasi di 

Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Unit Pelaksana maupun Kantor 

Pelayanan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

f. Melaksanakan penyusunan laporan atas hasil audit/pengawasan 

keuangan. 

g. Melakukan pengawasan dan ikut serta dalam kegiatan operasional 

perusahaan serta memberikan penilaian dalam pembahasan secara 

periodeik dan berkala. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 

Pegawas Internal sesuai dengan bidangnya.   

2. Seksi Pemeriksa dan Pengawas Personalia memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta kebijakan yang telah ditetapkan Bupati, Direktur Utama 

dan ketentuan lain di bidang kepegawaian. 

b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan 

prosedur kerja di bidang personalia pada unit-unit satuan organisasi di 
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Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Unit Pelaksana maupun Kantor 

Pelayanan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

c. Melakukan pengawasan keamanan dan tata tertib pegawai di 

lingkungan perusahaan. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 

Pengawas Internal sesuai bidang tugasnya.  

3. Seksi Pemeriksa dan Pengawas Teknik memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang serta 

pembagian barang peralatan dan/atau perlengkapan teknik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan proyek-proyek 

pembangunan fisik perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan 

prosedur kerja di bidang teknik pada unit-unit satuan organisasi di 

Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Unit Pelaksana maupun Kantor 

Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 

Pengawas Internal sesuai bidang tugasnya. 

Unit Pelaksana/Pelayanan, memiliki tugas membantu Direktur Utama 

dalam rangka melaksanakan pelayanan di wilayah Kecamatan serta 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai 

bidang tugasnya. Setiap Unit Pelaksana/Pelayanan dipimpin oleh seorang 



68 
 

Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Direktur Utama. 

Unit Pelaksana/Pelayanan terdiri atas: 

1. Unit Pelaksana/Pelayanan Tipe A, dengan pelanggan sebesar 1 sampai 

dengan 750, yang merupakan Unit Pelaksana setingkat dengan Sub Seksi. 

2. Unit Pelaksana/Pelayanan Tipe B, dengan pelanggan sebesar 750 sampai 

dengan 1500, yang merupakan Unit Pelaksana setingkat dengan Seksi. 

3. Unit Pelaksana/Pelayanan Tipe C, dengan pelanggan sebesar 1501 keatas, 

yang merupakan Unit Pelaksana setingkat dengan Bagian. 

Setiap Unit Pelaksana/Pelayanan dalam melaksanaka tugasnya dibantu oleh : 

1. Sub Unit Umum memiliki tugas membantu Kepala Unit dalam hal : 

a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan dan 

kesekretariatan Unit. 

b. Melaksanakan kegiatan di bidang rumah tangga dan peralatan kantor.  

c. Menagih/menerima pembayaan rekening air dan non air dari 

pelanggan dan/atau calon pelanggan. 

d. Menyetorkan penerimaan rekening air/non air ke pemegang Kas 

Perusahaan sesuai dengan prosedur/ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

e. Membuat laporan keuangan secara periodik, termasuk daftar piutang 

air/non air dan peralatan kepada direksi. 

f.  Melaksanakan kegiatan pemasaran air minum. 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai 

bidang tugasnya. 
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Dalam melaksanakan tugas di bidang Keuanga, Sub Unit Umum dibantu 

oleh Kasir yang bertugas untuk : 

a. Membukukan dan/atau mencatat rekening terbit dan rekening terjual 

baik untuk rekening air/non air. 

b. Menerima uang hasil penjualan rekening air/non air terjual ke kas 

PDAM. 

2. Sub Unit Pengawas Meter memiliki tugas membantu Kepala Unit dalam 

hal : 

a. Melaksanakan dan pengawasan terhadap kondisi meter dan pemakaian 

air pelanggan serta melakukan tugas pembacaan meter kepada para 

pelanggan dengan membuat Daftar Stan Meter Langanan (DSML). 

b. Melaksanakan, mengevaluasi, dan mengawasi pencatatan pemakaian 

air pelanggan. 

c. Melaksanakan dan mengawasi penyegelan terhadap meter air 

pelanggan. 

d. Mengamati dan mengawasi kondisi meter air di pelanggan yang 

meliputi meter air rusak, macet dan gelap. 

e. Melaksanakan evaluasi dan menindak lanjuti meter air yang 

meragukan dan temuan lain ang menyimpang. 

f. Melaksanakan penelitian klasifikasi golongan pelanggan. 

g. Membuat laporan hasil pencatatan pemakaian air pelanggan yang 

dilakukan oleh petugas pembaca meter (pengisian DSML), kondisi 

meter air serta klasifikasi golongan pelanggan. 
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h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai 

bidang tugasnya. 

3. Sub Unit Teknik memiliki tugas membantu Kepala Unit dalam hal : 

a. Mengendalikan kualitas dan kuantitas air minum. 

b. Membuat data produksi dan penjualan air. 

c. Mengatur penyelenggaraan fungsi mekanik dan ketenagaan mesin. 

d. Menanggulangi kebocoran. 

e. Membuat data jaringan air minum, sumber air yang sudah dikelola 

atau belum dikelola oleh PDAM. 

f. Mengadakan penelitian terhadap adanya sumber-sumber baru untuk 

pengembangan pelayanan PDAM. 

g. Membuat perencanaan teknik bangunan air minum serta pengendalian 

kualitas dan kuantitas bangunan. 

h. Melaksanakan pemeliharaan bangunan dan instalasi air minum. 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai 

bidang tugasnya. 

  

4.6. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

Struktur  Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

dapat dilihat pada gambar berikut : 
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4.7. Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Malang 

Selaras dengan visi PDAM Kabupaten Malang yaitu “Menjadi 

Perusahaan Pelayanan Air Minum yang Bermutu“, PDAM Kabupaten 

Malang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas. Sumber Daya Manusia PDAM Kabupaten 

Malang per November 2010 berjumlah sebanyak 513 orang yang memiliki 

komposisi sebagai berikut : 

1. Direksi : 3 orang 

2. Bagian Umum : 20 orang 

3. Bagian Sumber Daya Manusia : 8 orang 

4. Bagian Keuangan : 15 orang 

5. Bagian Hubungan Pelanggan : 25 orang 

6. Bagian Perencanaan Teknik : 7 orang 

7. Bagian Produksi : 5 orang 

8. Bagian Transmisi : 2 orang 

9. Bagian Distribusi : 6 orang 

10. Bagian Peralatan : 6 orang 

11. Satuan Pengawas Internal : 9 orang 

12. Unit Pelaksana/Pelayanan :  

a. Unit Lawang : 42 orang 

b. Unit Singosari : 28 orang 

c. Unit Sawojajar II :  16 orang 

d. Unit Karangploso : 27 orang 

e. Unit Pujon  : 13 orang 

f. Unit Ngantang : 8 orang 

g. Unit Kepanjen : 26 orang 

h. Unit Pakisaji : 17 orang 

i. Unit Bantur : 9 orang 

j. Unit Donomulyo : 12 orang 
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k. Unit Ampelgading : 9 orang 

l. Unit Dampit : 14 orang 

m. Unit Turen : 13 orang 

n. Unit Gondanglegi : 16 orang 

o. Unit Bululawang : 20 orang 

p. Unit Tumpang : 19 orang 

q. Unit Sumbermanjing Wetan : 9 orang 

r. Unit Pakis : 24 orang 

s. Unit Poncokusumo : 15 orang 

t. Unit Tajinan : 18 orang 

u. Unit Ngajum : 12 orang 

v. Unit Jabung : 8 orang 

w. Unit Dau : 14 orang 

x. Unit Wagir : 6 orang 

y. Unit Pagak : 3 orang 

13. Poliklinik : 1 orang 

14. Koperasi  : 2 orang 

15. Satpam : 6 orang 

 

4.8. Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang 

 Tujuan dari Balanced Scorecard adalah memberikan secara tepat 

sekumpulan perspektif yang seimbang dalam kaitannya dengan implementasi 

visi perusahaan. Balanced Scorecard berperan sebagai suatu toolset bagi 

perusahaan yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja 

dengan melibatkan ukuran-ukuran kinerja yang terpadu sekaligus sebagai alat 

perencanaan strategik untuk menerjemahkan visi, misi, dan strategi. 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang pada dasarnya 

merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang langsung diarahkan 

pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, segala 
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pelaksanaan proses bisnis internal dan peningkatan produktivitas pegawai 

ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan 

pelayanan pada masyarakat akan memberikan dampak positif pada 

masyarakat dan dampak positif pada masyarakat ini akan kembali pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang dalam bentuk 

meningkatnya pendapatan. 

Gambar 4.1. 

Kerangka Kerja Balanced Scorecard pada Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah, 2010. 

 

Selanjutnya visi dan misi yang ada akan diterjemahkan kedalam tujuan 

strategis dan ukuran strategis sehingga akan diketahui tolok ukur kinerja atas 

masing-masing perspektif dalam Balanced Scorecard yaitu perspektif pelanggan, 

perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 
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4.8.1.  Analisis Perspektif Pelanggan 

Dalam pengukuran kinerja perspektif pelanggan ini terdapat dua 

ukuran yang digunakan, yaitu tingkat akuisisi pelanggan dan tingkat 

komplain pelanggan. Hasilnya diringkas pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.5. 

Hasil Pengukuran Perspektif Pelanggan (dalam %) 

 

Ukuran 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 

Akuisisi Pelanggan 

(semakin besar semakin baik) 
1,29 1,65 1,61 2,41 

Cakupan Pelayanan 

 (semakin besar semakin baik) 
16 16,58 19,48 19,85 

Tingkat Komplain Pelanggan 

(semakin kecil semakin baik) 
9,24 8,83 8,6 10,39 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010 

 

4.8.1.1.Akuisisi Pelanggan 

Akuisisi pelanggan disini merupakan kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan pelanggan baru. Perhitungannya dengan cara 

membandingkan jumlah pelanggan baru dengan pelanggan pada tahun 

tersebut. Semakin tinggi hasil yang didapatkan, menandakan bahwa 

perusahaan mampu mengakuisisi pelanggan yang lebih banyak. 

Dari Tabel 4.5. terlihat bahwa tingkat akuisisi pelanggan 

mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun  2007 yaitu 

sebesar 10,16%, meskipun ada kecenderungan naik pada tahun 2009 tetapi 

relatif kecil kenaikannya. Penurunan tersebut disebabkan oleh munculnya 

supplier baru yang merupakan kompetitor PDAM. Seperti adanya HIPAM 

(Himpunan Masyarakat Pengguna Air Minum) yang notabene menjual air 

dengan harga yang lebih murah dari PDAM karena HIPAM tersebut 
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merupakan bantuan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan untuk pengadaan 

air tidak ada biaya operasional. Biaya yang relatif lebih murah inilah yang 

membuat masyarakat enggan menjadi pelanggan PDAM, kondisi ini 

merupakan ancaman bagi PDAM untuk jangka pendek. Mengapa 

dikatakan jangka pendek? Karena HIPAM, dikelola oleh aparat desa yang 

tidak ada manajemen yang baik dalam pengelolaaan bisnisnya (tidak ada 

penyusutan asset, dll) yang menyebabkan keberlanjutan usaha jangka 

panjang kurang terjamin, informasi yang diperoleh menyatakan bahwa air 

yang dikelola di luar PDAM dari sisi kesehatan belum memenuhi 

hygienety. Penulis berpendapat bahwa pihak PDAM harus melakukan 

strategi jemput bola dalam memberikan layanan yang berkualitas, salah 

satunya dari sisi pelayanan secara online dalam bentuk pelanggan sebelum 

membayar setiap bulan sudah bisa melihat besarnya tarif yang akan 

dibayar melalui web-site perusahaan. Selain itu, PDAM harus terus 

menjangkau daerah-daerah yang belum teraliri air dari PDAM. Kondisi ini 

merupakan peluang yang sangat besar jika PDAM dapat memperluas 

daerah pemasarannya. 

 

4.8.1.2.Cakupan Pelayanan 

Data hasil pengukuran perspektif di atas menunjukkan bahwa 

adanya kenaikan di setiap tahunnya dalam cakupan pelayanan yang telah 

dilakukan oleh PDAM. Cakupan pelayanan ini menunjukkan bahwa 

PDAM terus berusaha untuk meningkatkan layanan ke daerah-daerah yang 

belum dapat dijangkau oleh PDAM sebelumnya. Dengan terus 
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ditingkatkannya cakupan pelayanan dari PDAM maka secara tidak 

langsung juga akan meningkatkan penjualan air. Setiap tahunnya cakupan 

pelayanan selalu meningkat sekitar 0,5%-2%. Peningkatan cakupan 

pelayanan ini terus dilakukan oleh PDAM. Namun, ada beberapa kendala 

yang menghambat dalam peningkatan cakupan pelayanan ini, antara lain 

adanya HIPAM (Himpunan Masyarakat Pengguna Air Minum) yang 

cukup memengaruhi upaya peningkatan ini. 

 

4.8.1.3.Tingkat Komplain Pelanggan 

Tingkat komplain pelanggan menunjukkan jumlah pelanggan yang 

komplain akan layanan PDAM. Ukuran ini didapatkan dari perbandingan 

jumlah pelanggan komplain dengan jumlah pelanggan. Dari Tabel 4.5. 

terlihat bahwa tingkat komplain pelanggan mengalami penurunan pada 

tahun 2007 dan 2008, tetapi di tahun 2009 tingkat komplain pelanggan 

meningkat sebesar 1,79%. Tingkat Komplain pelanggan ini menunjukkan 

bahwa adanya rasa tidak puas dari pelanggan. Peningkatan ini seharusnya 

segera ditindaklanjuti oleh PDAM karena jika terus berkelanjutan dapat 

menyebabkan hilangnya pelanggan.  

Komplain yang dilakukan oleh pelanggan rata-rata adalah protes 

tentang pembayaran yang terlalu tinggi ini merupakan salah satu yang 

banyak terjadi karena adanya penggantian meter air, kebocoran stop kran, 

dan keberatan membayar denda. PDAM sebaiknya menyediakan pusat 

layanan keluhan pelanggan baik melalui telepon, SMS, atau e-mail. Hal ini 

dapat meningkatkan pelayanan dalam menangani keluhan pelanggan, 
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sehingga dapat segera ditangani. Selain itu PDAM sebaiknya menetapkan 

tarif yang jelas tentang perbaikan yang dilakukan oleh petugas lapang 

PDAM, hal ini untuk menghindari adanya mark up yang mungkin saja 

dilakukan oleh petugas. 

. 

4.8.2. Analisis Perspektif Keuangan 

Dalam pengukuran kinerja perspektif keuangan ini terdapat 

beberapa ukuran yang digunakan, yaitu Return on Asset (ROA), Net Profit 

Margin (NPM), Current Rasio dan beban operasional terhadap pendapatan 

operasional (BOPO). Hasilnya diringkas pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.6. 

Hasil Pengukuran Perspektif Keuangan 

 

Ukuran 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 

ROA (semakin besar semakin baik) 1,6% 2,06% 1,34% 3,81% 

NPM (semakin besar semakin baik) 2,26% 2,87% 1,75% 3,76% 

Current Rasio (semakin besar semakin baik) 0,57 x 0,46 x 0,64 x 0,69 x 

BOPO (semakin kecil semakin baik) 0,99 0,96 0,97 0,95 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010 

 

4.8.2.1.Return on Asset (ROA) 

Rasio ini mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber dayanya. Perhitungannya dengan cara membandingkan antara 

keuntungan bersih (laba bersih) dengan asset (aktiva/harta) total. 

Pada hasil pengukuran ROA pada PDAM Kabupaten Malang dari 

tahun 2006 sampai 2009 menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 

2007, tetapi pada tahun 2008 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 

2009 berada pada hasil yang tertinggi yaitu sebesar 3,81%. Nilai 
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presentase ROA yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan semakin baik. 

4.8.2.2.Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari setiap rupiah penjualan. Perhitungannya dengan cara 

membandingkan antara laba setelah pajak dengan penjualan.  

Rasio laba bersih terhadap penjualan mampu menggambarkan 

kesuksesan dari suatu operasi perusahaan. Dari Tabel 4.6. tentang hasil 

pengukuran kinerja keuangan khususnya rasio net profit margin 

mengalami kenaikan meskipun terdapat penurunan pada tahun 2008, tetapi 

hal ini dapat diperbaiki dengan peningkatan pada tahun 2009 yaitu menjadi 

3,76%. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM menghasilkan 3,76% laba 

bersih dari penjualannya. Semakin tingginya nilai persentase NPM, 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik. Pada tahun-tahun 

berikutnya diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi 

operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba. 

 

4.8.2.3.Current Rasio 

Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dalam rangka membiayai kegiatan operasi 

dan pembayaran utang yang jatuh tempo. Perhitungannya dengan cara 

membandingkan antara aktiva lancar dan utang lancar. 

Berdasarkan ukuran penilaian kemampuan memenuhi kewajiban 

jangka pendek yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi dan 
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pembayaran utang yang jatuh tempo pada PDAM Kabupaten Malang 

mengalami penurunan pada Tahun 2007 meskipun telah mengalami 

peningkatan pada tahun 2008 dan tahun 2009 tetapi tetap berada pada 

tingkatan yang rendah. Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan aktiva 

lancar PDAM dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya 

sebesar 0,59 kali (rata-rata empat tahun terakhir). Dengan begini berarti 

perusahaaan hanya dapat memenuhi utang lancarnya dengan aktiva 

lancarnya sebesar 59%.  

Penurunan yang terjadi pada tahun 2007 disebabkan oleh 

bertambahnya jumlah utang jangka pendek. Bertambahnya utang jangka 

pendek ini dikarenakan adanya pos pada utang jangka panjang yang telah 

berubah menjadi utang jangka pendek, sehingga untuk tahun berikutnya 

diharapkan mengalami peningkatan dengan cara mengurangi jumlah 

kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, utang yang ada merupakan utang 

warisan dimana pokok utangnya sendiri telah terbayarkan akan tetapi 

jumlah bunganya belum dapat terselesaikan.  

 

4.8.2.4.Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasi 

Rasio ini menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh sejumlah pendapatan. Perhitungannya dengan cara 

membandingkan biaya operasi dengan pendapatan operasi.  

Bagi PDAM Kabupaten Malang adanya perubahan peningkatan 

atau penurunan kemampuan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh sejumlah pendapatan bertujuan untuk menilai tingkat efisiensi 
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kinerja operasional perusahaan. Dari hasil pengukuran pada Tabel 4.6 nilai 

BOPO pada PDAM kabupaten Malang memiliki tren yang cenderung 

menurun, pada tahun 2009 justru merupakan nilai yang paling rendah, 

yaitu sebesar 0,95. Dengan kata lain setiap Rp1 Pendapatan yang diraih 

memerlukan Rp0,95 Biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan tidak efisien dalam melaksanakan kegiatan operasional 

perusahaan. Perlu dilakukan strategi pengurangan biaya operasional pada 

tahun-tahun yang ada guna meningkatkan BOPO. 

 

4.8.3. Perspektif Bisnis Internal 

Dalam pengukuran kinerja perspektif bisnis internal ini terdapat 

beberapa ukuran yang digunakan, yaitu cakupan pelayanan, produktivitas 

instalasi produksi, dan tingkat kehilangan air. Hasilnya diringkas pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.7. 

Hasil Pengukuran Perspektif Bisnis Internal (dalam %) 

 

Ukuran 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 

Produktivitas Instalasi Produksi 

(semakin besar semakin baik) 
100 100 100 100 

Tingkat Kehilangan Air (semakin 

kecil semakin baik, atau <20%) 
42,57 37,63 36,09 35,97 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010 

 

4.8.3.1.Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi 

Dari Tabel 4.7. menunjukkan bahwa setiap tahunnya PDAM 

memaksimalkan kapasitas yang telah terpasang untuk dapat digunakan 

dalam operasional bisnisnya guna pemenuhan permintaan air dari 



82 
 

pelanggan. Hal ini terlihat dari hasil di atas PDAM menggunakan seluruh 

instalasi yang ada untuk memproduksi air. PDAM terus berusaha untuk 

memberikan pelayanan secara kontinuitas. Hal ini harus tetap 

dipertahankan karena jika sampai kapasitas yang terpasang tidak 

dimaksimalkan penggunaannya, akan ada kapasitas menganggur yang 

pasti akan menimbulkan kerugian. 

 

4.8.3.2.Tingkat Kehilangan Air 

Dari hasil pengukuran tingkat kehilangan air pada Tabel 4.7. 

terlihat bahwa tingkat kehilangan yang ada cukup tinggi meskipun setiap 

tahunnya cenderung terus menurun. Tetapi, tingkat kehilangan air ini 

masih melebihi batas kebocoran normal sebesar 20% (LHAK PDAM 

2007). Menurut hasil wawancara kepada direktur umum PDAM kebocoran 

air selama ini belum berdampak pada perolehan laba perusahaan. Karena 

pengolahan air bakunya menggunakan system gravitasi, tidak terdapat 

pemakaian biaya listrik dan bahan bakar yang berdampak pada biaya 

produksi air. Kebocoran air yang terjadi disebabkan oleh belum 

terpasangnya water meter induk pada instalasi produksi, transmisi, 

distribusi pada area tertentu, dan pada beberapa sumber air pada malam 

hari air yang telah diproduksi meluber karena tingkat pemakaian air dari 

pelanggan yang cenderung turun di malam hari. Selain itu, kebocoran juga 

disebabkan oleh banyaknya meter air pelanggan yang rusak karena berusia 

> 5tahun. Tetapi, meter air pelanggan ini telah dalam masa pembaharuan 
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oleh PDAM sejak tahun 2006 hingga 2009 sudah sebanyak 7500 s.d. 

10000 meter air yang telah diperbaharui. 

 

4.8.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Dalam pengukuran kinerja perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan ini terdapat tiga ukuran yang digunakan, yaitu tingkat 

produktivitas karyawan, realisasi training karyawan, dan tingkat 

pertumbuhan karyawan. Hasilnya diringkas pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.8. 

Hasil Pengukuran Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 

Ukuran 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 

Karyawan per 1000 pelanggan 

(semakin kecil semakin baik, atau 

8/1000 pelanggan) 

 

8,02 

 

7,75 

 

7,5 

 

7,27 

Realisasi Training Karyawan 

(semakin besar semakin baik) 
26% 31,79% 97,99% 70,28% 

Tingkat Pertumbuhan Karyawan 

(semakin tinggi besar semakin baik) 
1,37% 0.58% 1,56% 2,34% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010 

 

4.8.4.1.Rasio Karyawan per 1000 Pelanggan (Produktifitas karyawan) 

Tingkat produktivitas karyawan merupakan hubungan antara 

kualitas yang dihasilkan dengan jumlah kerja yang dilakukan untuk 

mencapai hasil itu. Dari tahun 2006 sampai tahun 2009 ini rasio karyawan 

per 1000 pelanggan berada pada 8-7. Artinya, setiap 1000 pelanggan 

ditangani oleh 8-7 orang karyawan. Hal ini cukup baik jika dilihat dari 

KEPMENDAGRI No. 47 Tahun 1999. Semakin kecil rasio ini maka 
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semakin baik karena produktivitas karyawan semakin tinggi setiap 1000 

pelanggan dapat di atasi oleh sejumlah karyawan. 

 

4.8.4.2.Realisasi Training Karyawan 

Training karyawan merupakan salah satu upaya perusahaan untuk 

terus menjaga kualitas perusahaan karena kualitas dari SDM adalah 

merupakan salah satu aset yang tak berwujud. Dengan adanya pelatihan 

diharapkan karyawan akan memiliki nilai tambah yang nantinya akan di 

gunakan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi karyawan dalam 

bekerja sehingga dapat meningkatkan perolehan laba. Dari Tabel 4.8. 

menunjukkan bahwa realisasi training karyawan dari total yang ditargetkan 

sudah baik meski pada tahun 2009 mengalami penurunan. 

 

4.8.4.3.Tingkat Pertumbuhan Karyawan 

Tingkat pertumbuhan karyawan dapat memberikan gambaran bagi 

perusahaan dalam menentukan strategi untuk meningkatkan pendapatan 

berdasarkan jumlah karyawan yang dimiliki. Dengan harapan adanya 

perputaran tenaga kerja ini dapat menunjang dalam memperoleh 

keberhasilan perusahaan. Tingkat pertumbuhan karyawan pada PDAM 

kabupaten Malang sejak tahun 2006 hingga 2009 terus mengalami 

peningkatan meskipun pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan. 
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4.9.Hasil Pengukuran Kinerja 

Evaluasi dengan menggunakan empat perspektif Balanced Scorecard 

menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten Malang telah melaksanakan kinerja 

dengan cukup baik dan seimbang. Dengan pencapaian setiap perspektif yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.9.: 

Tabel 4.9. 

Hasil Pengukuran Kinerja PDAM Kabupaten Malang 

 

Perspektif 
Tahun Rata-

Rata 
Scorecard 

2006 2007 2008 2009 

Perspektif Pelanggan : 

 Akuisisi Pelanggan 

 Cakupan Pelayanan 

 Tingkat Komplain 

Pelanggan 

 

1,29% 

16% 

9,24% 

 

1,65% 

16,58% 

8,83% 

 

1,61% 

19,48% 

8,6% 

 

2,41% 

19,85% 

10,39% 

 

1,74% 

17,98% 

9,27% 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Perspektif Keuangan : 

 ROA 

 NPM 

 Current Rasio 

 BOPO 

 

1,6% 

2,26% 

0,57 

0,99 

 

2,06% 

2,87% 

0,46 

0,96 

 

1,34% 

1,75% 

0,64 

0,97 

 

3,81% 

3,76% 

0,69 

0,95 

 

2,2% 

2,66% 

0,59 

0,97 

 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Perspektif Bisnis Internal : 

 Produktivitas 

Pemanfaatan Instalasi 

Produksi 

 Tingkat Kehilangan Air 

 

100% 

 

 

42,57% 

 

100% 

 

 

37,63% 

 

100% 

 

 

36,09% 

 

100% 

 

 

35,97% 

 

100% 

 

 

38,06% 

 

Baik  

 

 

Baik 

Perspektif Pembelajaran 

dan Pertumbuhan : 

 Rasio Karyawan per 

1000 pelanggan 

 Realisasi Training 

Karyawan 

 Tingkat Pertumbuhan 

Karyawan 

 

 

8,02 

 

26% 

 

1,37% 

 

 

7,75 

 

31,79% 

 

0,58% 

 

 

7,5 

 

97,99% 

 

1,56% 

 

 

7,27 

 

70,28% 

 

2,34% 

 

 

7,64 

 

56,51% 

 

1,46% 

 

 

Baik  

 

Baik  

 

Baik 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010 
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Kinerja yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja dari 

keseluruhan perspektif, sedangkan keseimbangan dapat dilihat dari skor 

setiap perspektif menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu besar. Hal ini 

dapat diartikan bahwa kinerja setiap perspektif sudah cukup seimbang dan 

saling mendukung. Setelah nilai kinerja diketahui, maka langkah terakhir 

dalam melakukan evaluasi adalah menentukan langkah-langkah strategis 

dalam menyikapi kinerja organisasi sebagai umpan balik dalam perencanaan 

di periode mendatang. Dari hasil peniliaan tersebut, ada beberapa faktor 

penilaian yang masih perlu ditingkatkan. Hal itu dapat dilihat dari skor 

terendah dari setiap tolok ukur penilaian. Hal yang harus diperbaiki untuk 

masing-masing perspektif adalah: 

1. Perspektif Pelanggan 

Perspektif Pelanggan telah mencapai nilai yang baik. Namun, beberapa 

tindakan masih perlu dilakukan untuk mencapai hasil kinerja yang lebih 

baik. Tindakan pertama yang harus dilakukan PDAM Kabupaten Malang 

adalah lebih memperhatikan keindahan dan kerapian ruangan. Hal ini 

terlihat kecil namun jika dilaksanakan akan memberikan dampak besar 

yang baik bagi masyarakat terhadap kenyamanan dalam melakukan 

pelayanan pada PDAM Kabupaten Malang. Tindakan kedua yang harus 

dilakukan adalah tetap terbuka dalam menghadapi segala pertanyaan dan 

keluh kesah masyarakat khususnya mengenai jumlah biaya pelayanan. 

Memberikan perincian biaya dalam melakukan pelayanan dan 

mencantumkan dasar hukum penentuan biaya tersebut serta selalu 

menyelesaikan komplain masyarakat secara baik merupakan tindakan 
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yang tepat bagi PDAM Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan 

kepuasan masyarakat. 

2. Perspektif Keuangan 

Untuk perspektif keuangan, perlu dilakukan peningkatan lagi. Khususnya 

untuk Current rasio nilainya terlalu rendah. PDAM Kabupaten Malang 

memiliki utang jangka pendek yang terlampau tinggi sehingga aktiva 

lancarnya tidak dapat menutupi utang tersebut. Perspektif keuangan harus 

lebih ditingkatkan lagi karena hasil yang diraih kurang maksimum. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Untuk perspektif bisnis internal, PDAM Kabupaten Malang telah 

mencapai nilai yang baik pemanfaatan instalasi yang telah dilakukan 

dengan maksimum sehingga tidak ada kapasitas menganggur. Tingkat 

kehilangan air yang cukup tinggi harus segera dikurangi. Jika ada 

kenaikan tariff, sebaiknya disosialisasikan secara menyeluruh terlebih 

dahulu kepada pelanggan. Hal ini dinilai sangat penting karena dapat 

mengurangi hambatan informasi (informasi tidak tersampaikan dengan 

sepenuhnya) yang mungkin terjadi jika dilakukan melalui tingkatan-

tingkatan yang lebih rendah. Rata-rata berkas penyelesaian tepat waktu 

juga harus ditingkatkan agar mencapai lebih dari pencapaian saat ini.  

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Kepuasan kerja pegawai masih harus ditingkatkan salah satu caranya 

dengan memberikan penghargaan bagi pegawai yang memiliki kinerja 

baik. Selain itu, hubungan antara atasan dengan pegawai maupun 

pegawai dengan atasan, harus selalu dipupuk dan dikembangkan agar 
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suasana kerja menjadi semakin harmonis dan kondusif sehingga dapat 

memperlancar kegiatan kerja.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi 

PDAM Kabupaten Malang dalam melakukan evaluasi kinerja dan organisasi 

publik lainnya dalam menerapkan Balanced Scorecard pada organisasi 

publik. Dengan penerapan Balanced Scorecard, PDAM Kabupaten Malang 

dapat melihat bagian mana yang telah menunjukkan kinerja terbaik dan 

bagian mana yang masih harus diperbaiki. Penerapan Balanced Scorecard 

membutuhkan kerja sama dan persepsi yang sama antar anggota organisasi 

mengenai pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Penerapan konsep 

Balanced Scorecard pada organisasi publik membutuhkan penyesuaian 

dengan penilaian organisasi yang telah ada agar tidak terjadi ketimpangan 

hasil penilaian.  
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 BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja perusahaan dengan 

menggunakan konsep Balanced Scorecard yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut:  

1. Hasil pengukuran kinerja perspektif pelanggan terhadap akuisisi 

pelanggan, cakupan pelayanan, dan tingkat komplain pelanggan 

menunjukkan tingkat kinerja yang baik, dan hanya tingkat pelanggan 

tahun 2009 mengalami sedikit peningkatan dikarenakan adanya 

penggantian meter air.  

2. Hasil pengukuran untuk perspektif keuangan, yaitu Return on Asset 

(ROA), Net Profit Margin (NPM), Current Rasio dan beban operasional 

terhadap pendapatan operasional (BOPO) diperoleh hasil bahwa kinerja 

perusahaan bisa dikatakan baik jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.   

3. Hasil pengukuran Perspektif Internal Bisnis, yaitu produktivitas 

pemanfaatan instalasi produksi dan tingkat kehilangan air, secara 

keseluruhan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang baik.  

4. Hasil pengukuran perpektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengenai 

produktivitas karyawan, realisasi training karyawan, dan tingkat 

pertumbuhan karyawan dapat dikatakan cukup, karena banyak 

mengalami kenaikan dan penurunan.  
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5.2. Keterbatasan dan Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang diperoleh, terdapat 

beberapa keterbatasan dan saran yang dapat dipergunakan bagi penelitian-

penelitian yang akan datang.  

a. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dari penelitian ini adalah data yang digunakan untuk 

perspektif pelanggan dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

hanya menggunakan data yang bersumber dari PDAM, sehingga peneliti 

tidak dapat mengetahui secara detail apa saja yang perlu ditingkatkan 

oleh PDAM dari kedua perspektif tersebut. 

 

b. Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang diperoleh, saran-

saran yang diajukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya adalah :  

1.) Diperlukan konsep penelitian yang sama untuk meneliti konsistensi 

dari penelitian ini karena penelitian ini baru pertama kali diadakan. 

Selain itu peneliti berikutnya diharapkan dapat mengukur perspektif 

pelanggan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan 

menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada pelanggan dan 

karyawan PDAM, sehingga dapat dilihat kekurangannya secara lebih 

mendalam.  

2.) Peneliti berikutnya diharapkan bisa menggali data yang lengkap 

sehingga kinerja secara keseluruhan akan lebih bisa dipertanggung 

jawabkan. Misalnya, data tentang kepuasan karyawan. 
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