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2.1 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir 

pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pengukuran kinerja terdiri dari aktivitas pendokumentasian proses 

pelaksanaan yang terdiri atas proses dan aktivitas yang dilakukan untuk mengubah 

input menjadi output. Pengukuran kinerja dilanjutkan dengan penilaian keluaran 

yang dilakukan dengan membandingkan perubahan ekonomi atau perubahan 

sosial dari pelaksanaan sebuah kegiata n/kebijakan terhadap tujuan kegiatan / 

kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik 

tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit 

dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolok ukur keberhasilan. Karena sifat 

dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik 

juga harus diukur dari kinerjanya. 

 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, 

yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. 

Pengukuran kinerja di organisasi sektor publik bukanlah hal mudah, salah satunya 

disebabkan oleh tidak adanya sebuah teknik atau cara yang baku untuk 

melakukannya. Diskusi dan wawancara tentang hal ini berkembang setidaknya 

dalam tiga hal. Pertama, apa yang diukur, kedua, bagaimana mengukurnya, ketiga, 

bagaimana melaporkannya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses 



sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut dan yang lebih penting  adalah 

apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. 

Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang 

memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor 

publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome 

terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para 

pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus 

pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi akuntabilitas publik. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 47 Tahun 1999 sebagai landasan dalam pengukuran kinerja, dikarenakan 

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tertuang bahwa 

kinerja merupakan tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM dalam satu tahun 

buku, penilaian kinerja PDAM meliputi penilaian tiga aspek yaitu aspek 

keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Setiap aspek memiliki 10 

indikator yang mewakili penilaian masing-masing aspek yaitu: 

1. Aspek Keuangan 

a. Rasio laba terhadap aktiva produktif. 

b. Rasio laba terhadap penjualan. 

c. Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar. 

d. Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas . 

e. Rasio total aktiva terhadap total utang. 

f. Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi. 



g. Rasio laba operasi sebelum biaya penyusulan terhadap angsuran pokok 

dan bunga jatuh tempo. 

h. Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air. 

i. Jangka waktu penagihan. 

j. Efektivitas penagihan. 

 

2. Aspek Operasional 

a. Cakupan pelayanan. 

b. Kualitas air distribusi. 

c. Kontinuitas air.  

d. Produktivitas pemanfaatan instalasi. 

e. Tingkat kehilangan air. 

f. Peneraan meter. 

g. Kecepatan penyambungan. 

h. Kemampuan penanganan. 

i. Kemudahan pelayanan. 

j. Rasio karyawan per 1000 pelanggan. 

 

3. Aspek Administrasi 

a. Rencana jangka panjang. 

b. Rencana organisasi dan uraian tugas. 

c. Prosedur operasi standar (SOP). 

d. Gambaran nyata laksana. 

e. Pedoman penilaian kinerja karyawan. 

f. Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). 



g. Tertib Laporan Internal. 

h. Tertib Laporan External. 

i. Opini auditor independen. 

j. Tindak lanjut pemeriksaan tahun akhir. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas tersebut. Dalam prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dikatakan bahwa 

laporan keuangan adalah neraca dan perhitungan rugi laba serta segala 

keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain 

laporan sumber dan penggunaan dana-dana. Laporan keuangan dibuat dengan 

maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang 

dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. 

 

Menurut Munawir (2004) laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting 

untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.Data-data keuangan 

tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data 

tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih dan dianalisa lebih lanjut 

sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan 

diambil. Dengan begitu laporan keuangan dapat digunakan sebagai variabel dalam 

pengukuran kinerja suatu perusahaan pada periode tertentu. Dengan melakukan 

analisa terhadap laporan keuangan, pihak manajemen dapat mengetahui 



perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga dengan mengetahui 

perkembangan perusahaan tersebut, pihak manajemen juga dapat memperbaiki 

kinerja perusahaan di masa yang akan datang.  

 

Ada beberapa metode dan teknik analisa yang digunakan untuk mengukur 

hubungan yang ada antara pos-pos yang ada dalam laporan sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

dibandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan 

tertentu.Salah satunya adalah analisa perbandingan laporan keuangan 

sebagaimana yang dilakukan peneliti dalam menganalisa laporan keuangan 

PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus.Analisa perbandingan laporan 

keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan 

keuangan untuk dua periode atau lebih. Metode dan teknik analisa apapun yang 

digunakan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat 

lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

bagi pihak-pihak yang berkaitan. 

 

2.3 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu bentuk Perusahaan 

Daerah yang ada di setiap kabupaten/kota, dimana badan usaha ini dibentuk oleh 

pemerintah daerah yang bergerak pada pengadaan, pengelolaan, dan 

pengembangan air bersih.Pengelolaan PDAM diserahkan sepenuhnya kepada 

pemerintah daerah kabupaten/kota.Selanjutnya PDAM diharapkan berfungsi 

sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada umumnya Badan Usaha Milik Daerah 



(BUMD) di Indonesia dalam menjalankan usahanya dibebankan tiga misi, yaitu 

sebagai pelayan masyarakat, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dan juga sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai 

dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/KPTS/1984 

tanggal 8 Agustus 1984 diketahui bahwa tugas pokok PDAM adalah 

melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih dengan 

tujuan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat secara adil dan merata, 

terus menerus sesuai dengan persyaratan higienis 

 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mempunyai misi sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan 

kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan air 

bersih. 

2. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dibidang 

penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. 

3. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. 

Dalam rangka menjalankan misi tersebut, PDAM mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1. Pelayanan umum/jasa. 

2. Penyelenggaraan kemanfaatan umum, dengan mengelola sumber air untuk 

memperoleh air bersih dan menyalurkannya kepada pelanggan. 

3. Peningkatan kesejahteraan dibidang sarana air bersih, dengan membangun 

jaringan distribusi dan transmisi dalam rangka mengoptimalkan penyaluran 

air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya serta melakukan 



pemeliharaan jaringan distribusi dan transmisi untuk menekan 

kebocoran/kehilangan air. 

4. Peningkatan pendapatan. 

 

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa PDAM mengembangkan misi ekonomi 

dan misi non ekonomi. Aspek ekonomi terlihat ketika PDAM menjalankan 

fungsinya yaitu memperoleh keuntungan yang memadai, sebab apabila PDAM 

tidak memperoleh profit yang memadai, maka PDAM tidak akan mampu 

menjalankan fungsi publiknya secara optimal sehingga kegiatan ini akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan yang akhirnya akan berdampak pada 

pencapaian misi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


