
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer yaitu data tentang kondisi internal dan eksternal perusahaan 

yang diteliti. yang diperoleh melalui permohonan secara resmi pada instansi 

terkait yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain) berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

Dalam mengumpulkan data, peneliti mengunakan beberapa teknik pengumpulan 

data yaitu : 

a.  Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan jalan mengadakan pencatatan-pencatatan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti, mulai dari data keuangan, data operasional, 

sampai data administrasi. 



b. Studi pustaka  merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh 

dari buku ataupun sumber lain yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Agung Kabupaten 

Tanggamus sebagai lokasi dalam penelitian ini.Pemilihan lokasi ini didasarkan 

ketersediaan perusahaan untuk di teliti. 

 

3.4 Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja PDAM Way Agung 

Kabupaten Tanggamus adalah analisis rasio yang mengacu pada Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pedoman Penilaian 

Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.Penulis menggunakan Kepmendagri 

Nomor 47 Tahun 1999 sebagai alat analisis karena rasio-rasio yang ada dalam 

Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 ini sudah mewakili beberapa rasio yang 

dipakai untuk menilai kinerja perusahaan pada umumnya antara lain: 

a. Rasio likwiditas, menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewjiban keuangannya pada saat ditagih. Rasio 

ini diwakili oleh indikator ke 3 dalam aspek keuangan yaitu Rasio Aktiva 

Lancar terhadap Hutang Lancar. 

b. Rasiosolvabilitas, menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajibankeuangannya apabila perusahaan tersebut telah 

dilikuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 



Rasio ini diwakili oleh indikator ke 4 dalam aspek keuangan yaitu Rasio 

Hutang Jangka Panjang terhadap Ekuitas, yang mengukur sejauh mana 

ekuitas mampu menjamin hutang jangka panjang yang ada. 

c. Rasio profitabilitas, menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu, diukur dari kemampuan 

perusahaan menggunakan aktivanya secara produktifdengan 

membandingkan antara laba yang diperoleh dalam satu periode dengan 

jumlah aktiva perusahaan. Rasio ini diwakili oleh indikator pertama dalam 

aspek keuangan yaitu Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif. 

 

Berikut ini akan dijelaskan indikator penilaian kinerja dari masing-masing aspek 

yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 yaitu: 

1. Aspek Keuangan 

Aspek ini memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang meliputi : 

a. Rasio laba terhadap aktiva produktif digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari jumlah aset produktif yang 

dikelola, diukur dengan rumus:  

rasio laba terhadap aktiva produktif   

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika besar angka rasio >10%, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio >7% - 10%,  maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio >3% - 7%, maka nilai yang diperoleh adalah 3 

jika besar angka rasio >0% - 3%, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio ≤0%, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 



Jika terjadi peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif dengan 

membandingkan rasio laba terhadap aktiva produktif tahun lalu dengan tahun ini 

maka ada penilaian tambahan berupa bonus sebagai berikut: 

jika terjadi kenaikan sebesar >12%, diberikan nilai bonus sebesar 5, 

jika terjadi kenaikan sebesar >9% - 12%, diberikan nilai bonus sebesar 4, 

jika terjadi kenaikan sebesar >6% - 9%, diberikan nilai bonus sebesar 3, 

jika terjadi kenaikan sebesar >3% - 6%, diberikan nilai bonus sebesar 2, 

jika terjadi kenaikan sebesar >0% - 3%, diberikan nilai bonus sebesar 1, 

Laba sebelum pajak = pendapatan usaha + pendapatan non usaha - biaya usaha - 

biaya non usaha. 

Aktiva produktif = aktiva lancar + investasi jangka panjang + aktiva tetap (nilai 

buku), tidak termasuk aktiva tetap dalam penyelesaian. 

 

b. Rasio laba terhadap penjualan digunakan untuk mengukur laba yang dapat 

dihasilkan dari jumlah penjualan dalam tahun berjalan, diukur dengan 

rumus:  

rasio laba terhadap penjualan  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio >20%, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio >14% - 20%, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>6% - 14%, maka nilai yang diperoleh adalah 3 

jika besar angka rasio>0% - 6%, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio ≤0%, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 



Jika terjadi peningkatan rasio laba terhadap penjualan air dengan membandingkan 

rasio laba penjualan air tahun lalu dengan tahun ini maka ada penilaian tambahan 

berupa bonus sebagai berikut: 

jika terjadi kenaikan sebesar >12%, diberikan nilai bonus sebesar 5, 

jika terjadi kenaikan sebesar >9% - 12%, diberikan nilai bonus sebesar 4, 

jika terjadi kenaikan sebesar >6% - 9%, diberikan nilai bonus sebesar 3, 

jika terjadi kenaikan sebesar >3% - 6%, diberikan nilai bonus sebesar 2, 

jika terjadi kenaikan sebesar >0% - 3%, diberikan nilai bonus sebesar 1, 

Penjualan = pendapatan usaha. 

 

c. Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar digunakan untuk menilai 

kesediaan aset-aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dalam 

rangka membiayai kegiatan operasi maupun pembayaran hutang dan bunga 

yang jatuh tempo, diukur dengan rumus:  

rasio aktiva lancar terhadap utang lancar  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio >1,75 – 2, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio >1,5 -1,75, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>1,25-1,5, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>1,0- 1,25, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio ≤1,0, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

Aktiva lancar = Aktiva yang tingkat likuiditasnya paling lama satu tahun . 

Hutang lancar  = Kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 

satu tahun. 



d. Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas, diukur dengan rumus:  

rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio ≤ 0,5 , maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio > 0,5-0,7, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>0,7-0,8, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>0,8-1,0, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio >1,0, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

Utang jangka panjang = Kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih 

dari satu tahun. 

Ekuitas = Modal dan cadangan. 

 

e. Rasio total aktiva terhadap total utang digunakan untuk menilai tingkat 

kecukupan dari seluruh aset yang tersedia dibandingkan dengan seluruh 

hutang perusahaan, diukur dengan rumus:  

rasio total aktiva terhadap total utang  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio >2,0, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio >1,7-2,0, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>1,3-1,7, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>1,0-1,3, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio ≤1,0, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 



Total aktiva = aktiva lancar + investasi jangka panjang + aktiva tetap (nilai buku) 

+ aktiva lain-lain. 

Total utang = utang lancar + utang jangka panjang + utang lain-lain. 

 

f. Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi digunakan untuk 

menganalisis efisiensi/kehematan dalam penggunaan sumber dana dan daya 

untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, diukur dengan rumus: 

rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio ≤0,5, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio >0,5-0,65, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>0,65-0,85, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>0,85-1,0, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio <1,0, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

Biaya operasi = Biaya langsung + biaya administrasi umum. 

Pendapatan operasi = Pendapatan penjualan air + pendapatan non air. 

 

g. Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan 

bunga jatuh tempo digunakan untuk menganalisis potensi laba yang 

dihasilkan dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan 

bunga yang jatuh tempo, diukur dengan rumus:  

rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan 

bunga jatuh tempo  

 

 



Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio >2,0, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio >1,7-2,0, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>1,3-1,7, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>1,0-1,3, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio ≤1,0, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

Laba operasi sebelum penyusutan = rugi/laba bersih – beban penyusutan 

Angsuran pokok = Angsuran pokok utang jangka panjang yang jatuh tempo 

termasuk tunggakan. 

Bunga jatuh tempo = Kewajiban pembayaran bunga utang jangka panjang 

termasuk tunggakan. 

h. Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air digunakan untuk menganalisis 

produktivitas/pendayagunaan dari aset aset yang tertanam dan dimanfaatkan 

dalam menghasilkan pendapatan dalam menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan daerah, diukur dengan rumus:  

rasio aktiva produktif terhadap penjualan air   

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio ≤2,0, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio >2,0-4,0, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>4,0-6,0, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>6,0-8,0, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio >8,0, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

Penjualan air = Pendapatan penjualan air. 

 



i. Jangka waktu penagihan piutang digunakan untuk menganalisis kemampuan 

manajemen dalam mengendalikan piutang yaitu menilai lamanya waktu 

rata-rata piutang tertagih, diukur dengan rumus:  

jangka waktu penagihan piutang   

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio ≤60, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio >60-90, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>90-150, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>150-180, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio >180, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

Piutang usaha = Piutang air + Piutang non air – Penyisihan piutang. 

Jumlah penjualan per hari = Pendapatan operasi : 360 

 

j. Efektivitas penagihan digunakan untuk menganalisis efektivitas dari upaya 

manajemen dalam pengendalian piutang, yaitu menilai berapa persen 

piutang tertagih menjadi kas, diukur dengan rumus:  

efektivitas penagihan  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio >90%, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio >85%-90%, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>80%-85%, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>75%-80%, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio ≤75%, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 



Rekening tertagih = Jumlah penerimaan dari rekening penjualan air yang 

diterbitkan selama satu tahun buku . 

 

2. Aspek Operasional 

Aspek operasional merupakan gambaran tingkat produksi, distribusi dan 

pelayanan produksi air bersih kepada seluruh warga masyarakat, yang meliputi 10 

indikator sebagai berikut:  

a. Cakupan pelayanan merupakan gambaran kemampuan PDAM menjalankan 

fungsi pelayanan yaitu seberapa jumlah penduduk yang terlayani air bersih 

PDAM dalam suatu daerah, diukur dengan rumus:  

cakupan pelayanan  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio >60%, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio >45%-60%, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>30%-45%, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>15%-30%, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio <15%, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

Jika terjadi peningkatan cakupan pelayanan dengan membandingkan cakupan 

pelayan tahun lalu dengan tahun ini maka ada penilaian tambahan berupa bonus 

sebagai berikut: 

jika terjadi kenaikan sebesar >12%, diberikan nilai bonus sebesar 5, 

jika terjadi kenaikan sebesar >9% - 12%, diberikan nilai bonus sebesar 4, 

jika terjadi kenaikan sebesar >6% - 9%, diberikan nilai bonus sebesar 3, 

jika terjadi kenaikan sebesar >3% - 6%, diberikan nilai bonus sebesar 2, 

jika terjadi kenaikan sebesar >0% - 3%, diberikan nilai bonus sebesar 1. 



Jumlah penduduk terlayani = Jumlah orang yang sudah mendapat pelayanan air 

bersih di wilayah administrasi daerah kabupaten/kota pemilik PDAM . 

Jumlah Penduduk = Jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah 

kabupaten/kota pemilik PDAM . 

 

b. Kualitas air distribusi yaitu gambaran tentang kualitas air yang diproduksi 

oleh PDAM. Pengukuran indikator  ini berdasarkan pemenuhan syarat yang 

ditetapakan instansi berwenang mengenai kualitas air yang dikonsumsi 

masyarakat, dalam hal ini adalah PT. SUPERINTENDING COMPANY OF 

INDONESIA. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika kualitas air memenuhi syarat air minum, maka nilai yang diperoleh 

adalah 3, 

jika kualitas air memenuhi syarat air bersih, maka nilai yang diperoleh 

adalah 2, 

jika kualitas air tidak memenuhi syarat, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

c. Kontinuitas air yaitu gambaran kemampuan PDAM dalam menyediakan 

kesinambungan air mengalir dirumah pelanggan. Pengukurannya adalah 

apakah air mengalir secara terus - menerus selama 24 jam. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jikasemua pelanggan mendapatkan aliran air 24 jam, maka nilai yang 

diperolehadalah 2, 

jikabelum semua pelanggan mendapatkan aliran air 24 jam, maka nilai yang 

diperolehadalah 1. 



d. Produktivitas pemanfaatan instalasi produksi yaitu memberikan gambaran 

kapasitas produksi air oleh PDAM dari instalasi terpasang, diukur dengan 

rumus:  

produktivitas pemanfaatan instalasi produksi  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio >90%, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>80%-90%, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>70%-80%, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio <70%, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

Kapasitas produksi = Kapasitas yang dioperasikan dalam menghasilkan  produksi 

air . 

Kapasitas terpasang = Kapasitas design (design capasity) . 

 

e. Tingkat kehilangan air yaitu memberikan gambaran jumlah air yang 

didistribusikan tetapi tidak tercatat, diukur dengan rumus:  

tingkat kehilangan air  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio ≥20%, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>20%-30%, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>30%-40%, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio >40%, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

 

 



f. Peneraan meter air yaitu memberikan gambaran aktivitas PDAM dalam 

melakukan peneraan meter bagi ketepatan ukuran penggunaan volume air, 

diukur dengan rumus:  

peneraan meter air  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio>20%-25%, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>10%-20%, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio <0%-10%, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

g. Kecepatan penyambungan baru yaitu gambaran kecepatan memberikan 

pelayanan kepada pelanggan baru dalam proses pemasangan sambungan 

baru. Indikator ini diukur dengan menghitung lamanya waktu 

penyambungan dimulai sejak pelanggan melakukan pembayaran sampai 

terjadi pembayaran, ≤ 6 hari atau > 6 hari. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika lama penyambungan <6 hari kerja, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika lama penyambungan >6 hari kerja, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

h. Kemampuan penanganan pengaduan yaitu gambaran kemampuan PDAM 

dalam menyelesaikan pengaduan-pengaduan pelanggan, diukur dengan 

rumus: kemampuan penanganan pengaduan 

 

 

 

 



Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut:  

jika besar angka rasio >90%, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>85%-90%, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio>80%-85%, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio ≤80%, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

i. Kemudahan pelayanan yaitu gambaran ketersediaan sarana penunjangan 

dalam rangka memberikan pelayanan baik untuk pelayanan pembayaran 

rekening air. Dapat diukur dengan apakah tersedianya gardu pelayanan 

selain di kantor pusat. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika tersedia, maka nilai yang diperoleh adalah: 2, 

jika tidak tersedia, maka nilai yang diperoleh adalah: 1. 

 

j. Rasio karyawan per 1000 pelanggan yaitu memberikan rasio jumlah 

karyawan yang aktif dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, 

diukur dengan rumus: 

rasio karyawan per 1000 pelanggan  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika besar angka rasio ≤8, maka nilai yang diperoleh adalah 5, 

jika besar angka rasio>8-11, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika besar angka rasio>11-15, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika besar angka rasio >15-18, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika besar angka rasio >18, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

 

 



3. Aspek Administrasi 

Aspek administrasi adalah gambaran mengenai proses manajemen dalam 

mengelola perusahaan yang meliputi 10 indikator sebagai berikut : 

a. Rencana jangka panjang merupakan rencana strategi yang mencakup 

rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perusahaan 

dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika sepenuhnya dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika dipedomani sebagian, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika memiliki, dan belum dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika tidak memiliki, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

b. Rencana organisasi dan uraian tugas merupakan struktur organisasi dan tata 

cara kerja organisasi yang dimiliki oleh PDAM dan disahkan oleh kepala 

daerah. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika sepenuhnya dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika dipedomani sebagian, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika memiliki, dan belum dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika tidak memiliki, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

 

 

 

 



c. Prosedur operasi standar (SOP) merupakan prosedur penanganan operasi 

perusahaan. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika sepenuhnya dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika dipedomani sebagian, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika memiliki, dan belum dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika tidak memiliki, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

d. Gambaran nyata laksana adalah ukuran pelaksanaan manajemen produksi 

dan didistrusikan secara baik.  

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika sepenuhnya dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika dipedomani sebagian, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika memiliki, dan belum dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika tidak memiliki, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

e. Pedoman penilaian kinerja karyawan alat atau media untuk menilai prestasi 

kerja karyawan perusahaan. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika sepenuhnya dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika dipedomani sebagian, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika memiliki, dan belum dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika tidak memiliki, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 



f. Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari 

rencana jangka panjang secara tahunan yang mencakup rencana kerja dan 

anggaran perusahaan. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika sepenuhnya dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika dipedomani sebagian, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika memiliki, dan belum dipedomani, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika tidak memiliki, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

g. Tertib laporan internal adalah dilaksanakannya pelaporan dibidang  

keuangan operasi dan administrasinya secara berkala dan pelaksana kepada 

pangambil keputusan laporan tersebut antara lain kas harian, laporan 

keuangan bulanan, dan lain-lain. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika dibuat tepat waktu, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika dibuat tidak tepat waktu, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

h. Tertib laporan external adalah penyampaian laporan untuk pihak eksteren 

secara periodik tepat waktu, laporan tersebut antara lain, laporan keuangan 

tahunan, kepada badan pengawas dan laporan untuk keperluan pajak. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika dibuat tepat waktu, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika dibuat tidak tepat waktu, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

 



i. Opini auditor independen merupakan opini pemeriksaan independen 

mengenai kewajaran laporan  keuangan yang disajikan oleh manajemen. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika wajar tnpa pengecualian, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika wajar dengan pengecualian, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika tidak memberikan pendapat, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika pendapat tidak wajar, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

j. Tindak lanjut pemeriksaan tahun akhir adalah hasil pencapaian upaya tindak 

lanjut temuan rekomendasi oleh instansi pemeriksa. 

Kriteria penilaianya adalah sebagai berikut: 

jika tidak ada temuan, maka nilai yang diperoleh adalah 4, 

jika ditindaklanjuti seluruhnya selesai, maka nilai yang diperoleh adalah 3, 

jika ditindaklanjuti sebagian selesai, maka nilai yang diperoleh adalah 2, 

jika tidak ditindaklanjuti, maka nilai yang diperoleh adalah 1. 

 

Untuk mengukur kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, nilai-nilai dari setiap 

indikator dijumlahkan berdasarkan aspek penilaiannya, kemudian dikalikan 

dengan bobot dan pertimbangan nilai maksimum, dengan perhitungan sebagai 

berikut: =  

Keterangan: 

 Jumlah nilai yang diperoleh : nilai dari 10 indikator yang dihitung dari 

masing-masing aspek penelitian. 

 Maksimum nilai : nilai maksimal untuk setiap aspek, sebagaimana tercantum 

dalam Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999. 



 Bobot : Nilai untuk masing-masing aspek yang ditetapkan Kepmendagri 

Nomor 47 Tahun 1999. 

Besarnya bobot dan maksimum nilai dari masing-masing aspek dapat dilihat pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Jumlah Bobot, Maksimum Nilai dan Indikator dari masing-masing 

aspek penelitian. 

 

Aspek Jumlah Maximun Nilai 

Bobot Indikator 

Aspek Keuangan 45 10 60 

Aspek Operasional 40 10 42 

Aspek Administrasi 15 10 36 

Sumber : Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999. 

 

Sehingga formula untuk masing-masing aspek penelitian adalah sebagai berikut: 

 Aspek Keuangan (AKU)                       =  

 Aspek Operasional (AOP)                    =  

 Aspek Administrasi (AADM)                  =  

 

Kemudian hasil perhitungan penilaian kinerja dari ketiga aspek di jumlahkan 

dengan formula sebagai berikut: 

 Kinerja PDAM = AKU + AOP+ AADM 

 

Setelah itu jumlah yang diperoleh dari perhitungan di atas diklasifikasikan sesuai 

dengan kriteria pada tabel 3.2. 

 

 

 



Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kinerja PDAM. 

 

Bobot Kinerja Nilai Kinerja 

Baik sekali >75 

Baik >60 – 75 

Cukup >45 – 60 

Kurang >30 – 45 

Tidak Baik ≤ 30 

Sumber : Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


