
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1. Umum 

Pembangunan sektor ekonomi menjadi prioritas bagi pembangunan 

nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahap 11. Pembangunan 

sarana dan prasarana umum pada PJP 11 ini diharapkan menjadi pemicu 

pembangunan ekonomi secara keseluruhan, karena dengan adanya sarana dan 

prasarana umum yang memadai diharapkan kecepatan pertumbuhan ekonomi 

rakyat akan meningkat. Pembangunan prasarana dan sarana air minum turut 

membantu I memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pemsahaan Daerah Air M i u m  (PDAM) merupakan perusahaan pelayanan 

umum milik Daerah (KotaKabupaten) yang terkena d d p a k  kebijakan 

sentralistik yang dilakukan selama Orde Baru. PDAM Kota Bogor melalui 

program Bogor Urban Development Program (BUDP) didorong oleh Pemerintah 

Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum untuk membangun sarana air minum 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bogor melalui paket pinjaman dari 

Asian Developnrent Bank (ADB) yang diteruskan ke PDAM melalui Subsidary 

Loan Agrement (SLA) atau penerusan pinjaman dari Departemen Keuangan. 

Konsep Pembangunan ekonomi dalam konteks mikro ekonorni 

perusahaan, dalam ha1 ini khususnya PDAM Kota Bogor, yang didasarkan pada 

kebijakan top down (pada pelaksanaannya), memberikan dampak yang serius bagi 

PDAM terutama menyangkut kinerja keuangannya. Pinjaman yang demikian 
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besar, kurang lebih $13,000,000 atau senilai 30,5 milyar rupiah pada kurs Rp. 

2.300,- / 1 US$ (pada tahun 1997) memberikan pengaruh dan goncangan sangat 

h a t  terhadap kinerja keuangan PDAM, khususnya pada pengelolaan arus kas 

(cash Jow) agar tetap dapat memenuhi kewajiban jangka panjang yang sudah 

jatuh tempo sambil terns mempertahankan ketersediaan modal kerja untuk terus 

menjalankan perusahaan dan terus melakukan ekspansi pelayanan. Hal-ha1 

tersebut di atas mendorong untuk dilakukan suatu kajian, di bidang manajemen 

keuangan yang diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan bagi PDAM Kota 

Bogor untuk terus bertahan dan bahkan berkembang, mengingat masih besarnya 

potensi pasar air minum. Sampai akhir tahun 1998 baru 50% dari kurang iebih 

101.714 rumah tangga yang ada di kota Bogor yang baru mendapat pelayanan aix 

bersih dari PDAM Kota Bogor. 

Gambaran secara umum kondisi keuangan PDAM Kota Bogor sebelum 

memperoleh pinjaman jangka panjang (loan) menunjukkan harapan yang pasti 

terhadap keberlangsungan operasional perusahaan, dengan penambahan asset 

dalam rangka peningkatan kapasitas produksi melalui pinjaman jangka panjang . 

secara jangka pendek kondisi keuangan PDAM Kota Bogor kurang 

menggembirakanlmenunjukan penurunan. Hasil analisa kinerja keuangan 

diharapkan dapat membantu manajemen dalam memberikan informasi tentang 

potensi-potensi yang dimiliki PDAM Kota Bogor, baik sebelum maupun sesudah 

memperoleh pinjaman jangka panjang serta dalam peningkatan pendaaan (modal) 

perusahaan. 
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2. PDAM drlam Pengembangan Agribisnis 

Sistem penyediaan air minum perkotaan merupakan prasarana umum yang 

mendasar yang sangat diperlukan sebagai penunjang kehidupan masyarakat. 

Pengadaan sarana air minum disamping untuk memenuhi kebutuhan pokok 

masyarakat juga ditujukan sebagai penunjang sektor ekonomi yang salah satunya 

adalah sektor agribisnis, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air yang sehat 

dan memadai bagi bisnis restoran, rumah makan, hotel, supermarket dan industri- 

industri lainnya yang berhubungan dengan produk agribisnis. Keberadaan air 

bersih yang memenuhi syarat jelas dapat menunjang dunia usaha, baik sebagai 

bahan baku produksi langsung maupun tidak langsung. Kualitas dan kuantitas air 

yang memadai dalam industri agribisnis jelas akan mempengaruhi produk 

agribisnis tersebut. 

PDAM sebagai satu-satunya pengelola air minum 1 bersih di kota Bogor 

mempunyai peran cukup penting dalam dunia usaha khususnya agribisnis. Peran 

ini mulai dari skala sangat kecil seperti usaha makanan jajanan kaki lima, 

contohnya warung makan yang terletak di jalan Cikabuyutan yang menjadi proyek 

binaan IPB (Unit Usaha Kecil Makanan I UKM), perusahaan sari kelapa di 

Jerokuta Kidul, Warteg jalan Mawar, Pabrik Kecap Sastrawijaya, Kampung 

Cincau dan banyak lagi industri kecil sampai industri skala besar seperti Kentucky 

Fried Chicken, Hero Swalayan, Harzt Cicken Buffet, Restoran Mc. Donald's, 

Pizza Hut yang menghendaki standar pasokan yang berkualitas tinggi. Dari sektor 

agribisnis ini PDAM kurang lebih memasok 12,000 m3 air bersih setiap bulannya. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, permasalahan yang 

dihadapi pihak manajemen PDAM Kota Bogor dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Teqadinya perubahan besar dari komposisi kewajiban dan modal serta 

aktiva perusahaan akibat penambahan asset dari investasi baru yang 

nilainya besar; 

2. Dilihat dari arus kas yang terjadi ada kemungkinan perusahaan di suatu 

saat tidak sanggup memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yaitu 

membayar bunga dan pokok hutang akibat tidak seimbangnya antara 

penerimaan dengan pengeluzran. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan 

secara teoritis perusahaan menuju kepada keadaan bangkrut; 

3 .  Sampai saat ini masih belum ada upaya yang komprehensif untuk 

melakukan pengukuran kierja keuangan sebelum dan sesudah perusahaan 

melakukan penanaman investasi yang demikian besar; 

4. Belum ada upaya yang menyajikan informasi tentang potensi perusahaan 

yang dapat menarik minat investor untuk menggalang kerjasama ; serta 

5. Masih tersedianya idle capasity yang cukup besar dan masih ada captive 

market yang belum dilayani. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah yang telah disusun, masalah-masalah yang 

&an dikaji difokuskan pada beberapa butir saja. Pembatasan masalah diperlukan 

agar hasil analisa dapat digunakan untuk memberikan usulan ataupun arahan yang 
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spesifik dan layak untuk diterapkan. Adapun batasan masalah yang dipilih adalah 

sebagai berikut : 

1.  Adanya kecenderungan di masa depan perusahaan tidak mampu 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2. Belum adanya upaya dari manajemen perusahaan untuk melakukan 

pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan secara kornprehensif 

sebelum dan sesudah penanaman investasi yang demikian besar dilakukan; 

3. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, belum ada upaya 

untuk mencari alternatif pendanaan ; serta 

4. Masih tersedianya idle capasify dan captive market yang belum dilayani 

D. Perumusan Masalah 

Dari batasan masalah yang disusun penulis mencoba untuk melakukan 

perumusan terhadap masalah seperti berikut ini : 

1. Bagaimanakah keadaan kinerja keuangan PDAM sebelum dan sesudali 

penanaman investasi yang demikian besarnya ; 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja keuangan PDAM serta 

bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan 

tersebut ; serta 

3. Langkah-langkah strategis dan kebijakan apa saja yang perlu diambil 

untuk memperbaiki kiierja keuangan PDAM agar pengelolaan 

keuangannya dapat efektif dan efisien 
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E. Tujuan dm Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan adalah untuk : 

1. Mengetahui kinerja keuangan PDAM sebelum dan sesudah penamanan 

investasi yang besar 

2. Menentukan faktor-faktor ymg mempengaruhi kinerja dan melakukan 

pengukuran terhadap kinerja keuangan. 

3. Menentukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk 

memperbaiki kiierja keuangan PDAM. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ditekankan kepada analisis kinerja keuangan, 

yang didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 - 327 

tahun 1994 tentang Pedoman Pe~ilaian dan Pemantauan =nerja Keuangan 

PDAM terutama pada saat sebelum dan sesudah memiliki kewajiban jangka 

panjang untuk mengembalikan hutang kepada Pemerintah Pusat dalam ha1 ini 

Departemen Keuangan dengan fokus penelitian adalah PDAM Kota Bogor. 
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