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ABSTRAK 

 

Age Irawan,  Studi Evaluasi Kemampuan Keuangan, Aktivitas dan Profitabilitas 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2005. Tugas 
Akhir. D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2006. 
 
Kata Kunci : Kemampuan Keuangan, Aktivitas dan profitabilitas  
 Kondisi perekonomian Indonesia di era globalisasi, menuntut perusahaan 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghadapi persaingan yang 
semakin ketat. Dengan mengevaluasi kemampuan, Aktivitas dan Profitabilitas 
dengan cara menganalisa laporan keuangan akan dapat diketahui kondisi keuangan 
dan perkembangan hasil usaha perusahaan. Apakah nantinya dengan keadaan 
perekonomian saat ini dan kondisi keuangan PDAM Kabupaten Kendal dapat 
bertahan dan memperoleh laba dari penjualan air bersih sehingga keberadaannya 
tetap dipercaya masyarakat. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
kemampuan keuangan PDAM Kabupaten Kendal ? (2) Bagaimana tingkat aktivitas 
keuangan PDAM Kabupaten Kendal ? (3) Bagaimana tingkat profitabilitas PDAM 
Kabupaten Kendal ? (4)  Bagaimana perkembangan kemampuan keuangan 
aktivitas dan profitabilitas PDAM Kabupaten Kendal tahun 2002 – 2005 ?. 
Penelitian  ini bertujuan : (1) Ingin mengetahui tingkat kemampuan keuangan 
PDAM Kabupaten Kendal, (2) Ingin mengetahui tingkat aktivitas keuangan 
PDAM Kabupaten Kendal, (3) Ingin mengetahui tingkat profitabilitas PDAM 
Kabupaten Kendal, (4) Ingin mengetahui tingkat perkembangan kemampuan 
keuangan, aktivitas dan profitabilitas PDAM Kabupaten Kendal tahun 2002 – 
2005.  

Lokasi penelitian ini adalah PDAM Kabupaten Kendal. Objek kajian 
penelitian ini adalah kemampuan, aktivitas dan profitabilitas. Populasi dalam 
penelitian ini sama dengan sampel yaitu laporan keuangan yang berupa neraca dan 
laba rugi tahun 2002 – 2005. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, dokumntasi, wawancara dan Studi Pustaka. Sedangkan metode analisis 
data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukan kemampuan PDAM Kabupaten Kendal 
dilihat dari CR tahun 2002 = 486,41% tahun 2003 = 451,55% tahun 2004 = 
607,29% tergolong, tahun 2005 = 265,12% tergolong sangat likuid. Dilihat dari 
QR tahun 2002 = 475,27% tahun 2003 = 438,83% tahun 2004 = 597,39% tahun 
2005 = 257,28% tergolong sangat likuid. Dilihat dari TA to TDR tahun 2002 = 
1879,51% tahun 2003 = 1927,28% tahun 2004 = 1428,09% tahun 2005 = 682,89% 
tergolong sangat solvabel. Dilihat dari LTD to ER tahun 2002 = 1,01% tahun 
2003 = 0,77% tahun 2004 = 4,08% tahun 2005 = 9,97% tergolong sangat Solvabel. 
Aktivitas dilihat dari ACP tahun 2002 = 38 tahun 2003 = 37 tahun 2004 = 39 
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tahun 2005 = 34 tergolong sangat cepat. Dilihat dari WCT tahun 2002 = 3,18 
tahun 2003 = 3,73 tahun 2004 = 3,65 tergolong tidak cepat, tahun 2005 = 5,71 
tergolong kurang. Dilihat dari TAT tahun 2002 = 0,54 tahun 2003 = 0,58 tahun 
2004 = 0,59 tahun 2005 = 0,58 tergolong kurang cepat. Profitabilitas dilihat dari 
PM on S tahun 2002 = 13,27% tergolong cukup profitabel, tahun 2003 = 2,93% 
tahun 2004 = 3,83% tahun 2005 = 4,31 tergolong kurang profitabel. Dilihat dari 
ROI tahun 2002 = 7,12% tergolong profitabel, tahun 2003 =   1,72% tahun 2004 = 
2,28% tahun 2005 = 2,49% tergolong kurang profitabel. Dilihat dari ROE tahun 
2002 = 7,52% tergolong profitabel, tahun 2003 = 1,81% tahun 2004 = 2,45% tahun 
2005 = 2,92% tergolong kurang profitabel. 
 Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan : 1) PDAM Kabupaten 
Kendal dapat mengelola aktiva lebih baik, 2) Memaksimalkan efektivitas dalam 
memberikan piutang. 3) meningkatkan penjualan dan menekan biaya seefisien 
mungkin, 4) meningkatkan efektivitas manajemen modal, 5) meningkatkan kondisi 
keuangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian Indonesia di era globalisasi dengan tingkat 

persaingan yang semakin ketat, beberapa tahun belakangan ini mulai 

menunjukkan adanya perbaikan, setelah dilanda krisis ekonomi yang 

berkepanjangan. Kondisi tersebut menuntut perusahaan baik perusahaan 

swasta, BUMN maupun BUMD untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perusahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, 

untuk mengolah cabang-cabang produksi dan kekayaan alam milik negara 

pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan negara berbentuk Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan negara ada yang dikuasai 

langsung oleh pemerintah pusat yaitu BUMN dan ada yang diatur pemerintah 

daerah yaitu BUMD atau Perusahaan Daerah. 

Perusahaaan daerah adalah bentuk usaha pemerintah daerah yang 

pendiriannya didasarkan atas peraturan daerah (Perda) dan modalnya adalah 

untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Perusahaan daerah merupakan badan hukum apabila didirikan 
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berdasar Peraturan Daerah dan telah mendapat pengesahan dari Instansi 

atasannya (Sriyadi, 2001 : 36). 

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perusahaan milik 

Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang jasa penyediaan dan penjualan air 

bersih bagi masyarakat. Tujuan didirikannya perusahaan selain untuk 

memberikan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal atau laba yang sebesar-besarnya 

(profit oriented), karena dari laba yang dihasilkan perusahaaan dapat 

bertahan serta mengembangkan usahanya. 

Profitabilitas perusahaan sangat terkait dengan kemampuan keuangan 

perusahaan karena pendapatan pada akhirnya akan menghasilkan arus kas. 

Besarnya laba mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas, kemampuan perusahan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dan 

kemampuan perusahaan untuk berubah. 

Kemampuan keuangan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek maupun jangka panjang merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan, kreditor dan calon kreditor. Dengan menilai kemampuan ini para 

kreditor dan calon kreditor dapat memutuskan untuk memberi atau menolak 

permohonan kredit perusahaan. 
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Laba perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam 

perusahaan, karena dari laba yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

membiayai seluruh aktivitas perusahaan. Setiap perusahaan memerlukan 

tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan aktivitas yang telah 

diprogramkan guna mencapai tujuan. Tanpa adanya dana yang memadai 

perusahaan tidak akan dapat membiayai kegiatan operasionalnya sehingga 

perkembangan perusahaan dapat terhambat. 

Menilai seberapa baik kemampuan keuangan, aktivitas dan 

profitabilitas merupakan hal yang mendasar bagi usaha manajemen dalam 

meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan. Kemampuan, aktivitas dan 

profitabilitas suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya selama periode 

tertentu dapat diketahui dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat 

diketahui dari laporan keuangan yang bersangkutan dengan menghubungkan 

elemen-elemen berbagai aktiva dan pasiva dalam neraca dan laporan rugi 

laba pada suatu periode.  

Untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan yang dapat 

menimbulkan masalah di masa depan dan menentukan setiap kekuatan yang 

dapat dipergunakan. Diperlukan penilaian terhadap kemampuan, aktivitas dan 

profitabilitas dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan. Analisis 

rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena 

analisis ini dapat dipergunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang 

keadaan keuangan perusahaan dengan mengadakan analisis terhadap pos-pos 
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neraca akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangan, sedangkan analisa 

terhadap laporan laba rugi akan memberikan gambaran tentang hasil atau 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan. 

Rasio keuangan dapat dikelompokkan kedalam empat kategori yaitu 

rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Untuk 

menilai kemampuan keuangan perusahaan dapat digunakan rasio likuiditas 

dan rasio leverage. Dengan menggunakan rasio likuiditas dapat diketahui 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, 

sedangkan dengan menggunakan rasio leverage dapat diketahui kemampuan 

perusahaan untuk bertahan hidup selama jangka waktu yang panjang. Untuk 

menilai aktivitas dapat digunakan rasio aktivitas, dengan menggunakan rasio 

aktivitas dapat diketahui kemampuan efektivitas perusahaan dalam mengelola 

sumber dananya. Untuk mengukur profitabilitas dapat digunakan rasio 

profitabilitas dengan menggunakan rasio profitabilitas dapat diketahui 

kemampuan perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan. 

Dengan mengevaluasi kemampuan, aktivitas dan profitabilitas, 

dengan cara menganalisis laporan keuangan pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Kendal selama tahun 2002 – 2005, akan dapat diketahui 

kondisi keuangan dan perkembangan hasil usaha perusahaan. Apakah 

nantinya dengan kondisi keuangan perusahaan selama empat tahun terakhir 

dan dengan keadaan perekonomian saat ini PDAM Kabupaten Kendal dapat 

bertahan sebagai salah satu BUMD yang berfungsi melayani kepentingan 
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umum dan memperoleh laba dari kegiatan pengelolaan dan penjualan air 

bersih, sehingga keberadaannya tetap dipercaya masyarakat. 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul tugas akhir “STUDI EVALUASI KEMAMPUAN 

KEUANGAN, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2002- 2005” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kemampuan keuangan PDAM Kabupaten Kendal 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang? 

2. Bagaimana tingkat aktivitas keuangan PDAM Kabupaten Kendal dalam 

menggunakan sumber dananya? 

3. Bagaimana tingkat profitabilitas PDAM Kabupaten Kendal? 

4. Bagaimana tingkat perkembangan kemampuan keuangan, aktivitas dan 

profitabilitas PDAM Kabupaten Kendal tahun 2002 – 2005? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui tingkat kemampuan keuangan PDAM Kabupaten 

Kendal dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka 

panjangnya 
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2. Ingin mengetahui tingkat aktivitas PDAM Kabupaten Kendal dalam 

menggunakan sumber dananya 

3. Ingin mengetahui tingkat profitabilitas PDAM Kabupaten Kendal 

4. Ingin mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan, 

aktivitas dan profitabilitas PDAM Kabupaten Kendal tahun 2002–2005.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan, wawasan dan informasi di bidang 

akuntansi khususnya mengenai analisis laporan keuangan 

b. Dapat mempraktekkan teori yang didapat dibangku kuliah pada 

lapangan pekerjaan yang sesungguhnya 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan informasi dan bahan masukan tentang 

kondisi keuanga Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

untuk mengambil keputusan dan kebijakan selanjutnya dalam upaya 

mengembangkan usaha dimasa mendatang. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat menambah referensi bacaan dan sumbangan pengetahuan 

kepada pembaca dan bagi pengembangan penelitian terutama pada 
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Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai  berikut : 

1. Bagian Awal 

Bagian ini berisi halaman judul, Persetujuan Pembimbing, pengesahan 

kelulusan, abstrak, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran 

2. Bagian Isi 

Bagian ini terdiri dari  

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi kajian untuk menjawab permasalahan secara 

teoritis 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi lokasi penelitian, objek penelitian, populasi, 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

metode analisa data 
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BAB IV Hasil Penelitian 

  Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan  

BAB V Penutup 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran - lampiran  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kemampuan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Kemampuan Keuangan 

Kemampuan keuangan adalah suatu ukuran yang dijadikan dasar 

untuk mengetahui perkembangan laporan keuangan suatu perusahaan 

(Weygand, Jerry 2002 : 252). Menurut Tulus  Tambunan kemampuan 

keuangan adalah alat ukur yang mencerminkan kamajuan atau kemunduran 

suatu perusahaan (Tambunan, 1996 : 151). Sedangkan menurut Setiawan 

kemampuan keuangan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui 

kualitas laporan dari tahun lalu atau tahun sebelumnya (Setiawan, 2005 

:16). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan keuangan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui 

kualitas keuangan perusahaan yang mencerminkan kamajuan atau 

kemunduran suatu perusahaan. Kemampuan keuangan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang merupakan 

hal yang penting bagi perusahaan dengan menilai kemampuan ini para 

kreditor dan calon kreditor dapat memutuskan untuk memberi atau menolak 

permohonan kredit perusahaan. 

 

9 
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2.1.2 Alat Ukur Kemampuan Keuangan 

Kemampuan keuangan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio 

keuangan sebagai berikut : 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terhadap utang jangka 

pendek dan kebutuhan kas yang tidak terduga. Rasio likuiditas 

menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera 

dikonversikan kedalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai, 

serta tingkat kepastian jumlah kas yang dapat diperoleh. 

Semakin likuid sebuah perusahaan, semakin besar kemungkinan 

perusahaan tersebut sanggup membayar karyawan, pemasok, para 

kreditor dan para pemegang wesel baginya. Pada akhirnya, perusahaan 

yang tidak dapat memenuhi kewajiban ini dapat dipaksa pailit dan tidak 

mempunyai kesempatan lagi beroperasi. 

Rasio-rasio yang dapat dipakai untuk menentukan kemampuan 

membayar utang jangka pendek perusahaan adalah sebagai berikut : 

1)  Rasio Lancar (Current ratio)  

 Current ratio yaitu rasio yag membandingkan antara aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan dengan utang jangka pendek. Rasio 

ini menunjukkan hubungan aktiva lancar dengan kewajiban lancar 
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menurut nilai-nilai rupiahnya. Rasio yang rendah dapat berarti 

bahwa perusahaan tidak akan sanggup melunasi utang jangka 

pendeknya dalam kondisi darurat. Rasio yang tinggi dianggap 

menguntungkan bagi kreditor, walaupun kreditor jangka pendek 

umumnya merasa nyaman melihat saldo modal kerja yang besar, 

namun saldo yang besar bukan menjadi jaminan bahwa utang akan 

dilunasi ketika jatuh tempo. Alih-alih sebagai tanda kekuatan, saldo 

modal kerja yang besar bisa pula terjadinya penumpukan 

persediaan. 

Rumus : 

CR = 
Lancar Utang
LancarAktiva  

Menurut Riyanto, Bambang (2001:26) Current ratio kurang dari 2 : 

1 dianggap kurang baik, sebab apabila aktiva lancar turun sampai 

lebih dari 50 %, maka jumlah aktiva tidak mencukupi lagi untuk 

menutup utang lancarnya. Pedoman Current ratio 2:1 sebenarnya 

hanya didasarkan pada prinsip hati-hati. 

2) Ratio Cepat (Quick Ratio) 

Quick Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar minus 

persediaan dengan kewajiban lancarnya (Sriyadi,2001:33). Quick 

Ratio dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar 

dan sisanya dibagi dengan utang lancar. Persediaan dianggap aktiva 
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lancar perusahaan dengan tingkat likuiditasnya rendah dan harta 

yang npaling sering nilainya merosot bila terjadi likuidasi. Quick 

Ratio akan menunjukkan berapa alat likuiditas yang paling sepat 

akan bisa digunakan untuk melunasi utang lancar. 

Rumus: 

QR = Lancar  Utang
 Persediaan -Lancar  Aktiva

     

b. Rasio Leverage atau Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansiilnya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan tesebut 

pada saat itu dilikuidasikan. Rasio Solvabilitas mengukur kemampuan 

perusahaan untuk bertahan hidup selama jangka waktu yang panjang. 

Tujuan analisis solvensi jangka panjang adalah mendeteksi sinyal awal 

bahwa perusahan sedang diambang kebangkrutan. 

 Para Kreditor jangka panjang dan pemegang saham selain 

berminat pada kondisi jangka pendek justru terutama berminat pada 

kondisi jangka panjang karena posisi keuangan jangka pendek 

batapapun baiknya tidaklah selalu pararel dengan posisi keuangan 

jangka panjang. Dalam tahun-tahun terakhir komunitas investasi telah 

semakin peduli dengan penilaian solvensi, menyiratkan bahwa tidaklah 

memadai hanya sekedar menganalisis rasio neraca saja. Sebagian besar 
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kepedulian ini bermuara dari kegagalan perusahaan yang menyebabkan 

kalangan investor, kreditor dan auditor menelan kerugian besar, yang 

sebenarnya bisa dicegah kalau saja tersedia informasi yang bak 

mencegah solvensi perusahaan. 

 Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan pengembalian modal dan utang jangka panjang perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

1) Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang (Total Assets to Total Debt 

Ratio) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara total aktiva dengan 

total utang (utang jangka pendek dan utang jangka panjang). Rasio 

ini menunjukkan berapa bagian dari total aktiva yang digunakan 

perusahaan untk menjamin total utang. Suatu perusahaan harus bisa 

membiayai seluruh utangnya dengan ketentuan bahwa jumlah aktiva 

perusahaan harus lebih besar dari jumlah utang. 

Rumus: 

TA to TDR =    UtangTotal
Aktiva  Total

 

 (Riyanto, Bambang. 2001:33) 
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Rasio ini juga dapat memberikan gambaran tentang jumlah assets 

yang dimiliki perusahaan. Sehingga dapat dilihat rasio tidak 

tertagihnya suatu utang. 

2) Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal Sendiri (Long Term 

Debt to Equity Ratio) 

Long term debt to Equity ratio merupakan bagian dari setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka 

panjang. Rasio ini mengukur seberapa jauh nilai seluruh modal 

dibiayai atau dananya diperoleh dari utang jangka panjang. 

Rumus : 

LTD to ER  =  
Sendiri Modal

Panjang  Jangka  Utang
 

(Riyanto, bambang.2001:333) 

 

2.2 Aktivitas 

2.2.1 Pengertian Aktivitas 

Aktivitas adalah kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan 

aktiva berputar dalam suatu periode tertentu (Setiawan,taufik Eko.2005:19). 

Menurut Tunggal, amin Wijaya pengertian aktivitas adalah suatu langkah 

dalam proses produksio yang memperhatikan untuk menyelesaikan suatu 

proses (Tunggal, Amin Wijaya.1996:6) 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

adalah kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar 

dalam proses produksi suatu periode tertentu. Aktivitas menggambarkan 

apa yang perusahaan lakukan, cara waktu digunakan, proses dan keluaran. 

Analisa aktivitas mengukur efisien tidaknya pengelolaan sumber-

sumber daya yang dipunya perusahaan. Analisa ini menganggap perlunya 

suatu keseimbangan yang “tepat” antara investasi dalam setiap pos aktiva 

(pesediaan,piutang dagang, aktiva tetap dan lain-lain) yang diperoleh dari 

investasi tersebut (Soemarso, S.R, 1999:440). 

2.2.2 Alat Ukur Aktivitas 

Aktivitas suatu perusahaan dapat diukur dengan rasio aktivitas. 

Rasio aktivitas yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai 

seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber 

dananya (Riyanto, Bambang, 2001:331). 

Rasio Aktivitas berisikan perbandingan antara tingkat penjualan dan 

investasi dalam berbagai harta. Dianggap bahwa suatu keseimbangan yang 

layak harus ada antara penjualan dengan berbagai harta persediaan piutang, 

harta tetap dan lain-lainnya  (Weston, J. Fred dan Eugene, F. Brigham, 

1993:120). 

Untuk mengukur rasio aktivitas dapat digunakan rasio sebagai 

berikut : 
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a. Periode Pengumpulan Rata-rata (Average Collection Period) 

Average Collection Period yaitu ukuran dari perputaran tagihan 

(account receivable turnover), dihitung dalam dua tahap : 

1. Penjualan tahunan dibagi dengan 360 untuk mendapatkan rata-rata 

penjualan harian. 

2. Piutang dibagi dengan penjualan harian untuk mendapatkan jumlah 

hari penjualan yang terkait dalam piutang. 

Rumus : 

ACP  =   Perhari  Penjualan 
       UsahaPiutang

 

Average Collection Period didefinisikan sebagai periode 

pengumpulan rata – rata karena hal itu menyajikan rata – rata 

lamanya perusahaan menunggu untuk menerima uang kas setelah 

melakukan penjualan (Weston, 1993 : 121). 

b. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover) 

Working Capital Turnover yaitu kemampuan modal kerja 

berputar dalam satu periode (Riyanto, Bambang, 2001 :335). 

Rumus : 

WCT  =  Lancar    Utang-Lancar   Aktiva
Netto  Penjualan 
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c. Perputaran Jumlah Harta (Total Assets Turnover) 

Total Assets Turnover yaitu kemampuan dana yang tertanam 

dalam keseluruhan aktiva yang berputar dalam perusahaan dalam suatu 

periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk 

menghasilkan revenue (Riyanto, Bambang, 2001 : 334). Perbandingan 

aktiva vinal, mengukur perputaran semua perputaran harta perusahaan 

dengan membagi jumlah penjualan netto dengan jumlah aktiva. 

Rumus :   

TAT  =  
AktivaJumlah   

Netto  Penjualan 
 

       (Riyanto, Bambang, 2201 : 334). 

 

2.3 Profitabilitas 

2.3.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas (Profitability = kemampulabaan) adalah kemampuan 

suatu kesatuan usaha (entity) untuk memperoleh laba (Niswonger, dkk, 

1986 : 2005) menurut Sriyadi Profitabilitas adalah kemampuan badan usaha 

untuk memperoleh keuntungan (Sriyadi, 1991 :135). Sedangkan menurut 

Aliminsyah dan Padji Profitabilitas (kemampuan mencapai laba) adalah 

suatu kemahiran untuk memperoleh hasil dalam dunia usaha dengan 

perhitungan yang seksama (Aliminsyah dan Padji, 2003:206). 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas adalah kemampuan suatu badan usaha untuk memperoleh 

laba. Laba bersih merupakan ukuran pokok keberhasilan perusahaan. Laba 

atau kurangnya laba, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan 

kemampuan perusahaan untuk berubah. 

Menurut Weston, kemampuan profitabilitas adalah hasil akhir 

sejumlah kebijaksanaan dan keputusan (Weston, 1993 : 122). Analisa 

profitabilitas terdiri atas tes-tes yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja 

pendapatan – pendapatan perusahaan selama tahun tersebut. Hasil-hasilnya 

lalu dikombinasikan dengan data lainnya guna meramalkan daya 

pendapatan potensi perusahaan, yang dianggap penting bagi kalangan 

manajer, kreditor, pemegang saham, karena dalam jangka panjang 

perusahaan harus beroperasi dengan laba yang memuaskan agar tetap 

hidup. 

Daya menghasilkan laba (Potensial Earning Power) juga signifikan 

bagi para pemakai laporan keuangan lainnya, seperti pemasok dan serikat 

pekerja yang berkepentingan dalam membina hubungan yang 

berkesinambungan dengan perusahaan yang sehat secara finansial, 

kesehatan keuangan perusahaan tergantung pada daya laba dimasa yang 

akan datang. Profitabilitas suatu perusahan diukur dengan kesuksesan dan 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva secara produktif. 
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Tujuan profitabilitas berkenaan dengan kemampuan perusahaan untuk 

meraup laba yang memuaskan sehingga pemodal dan pemegang saham 

akan meneruskan untuk menyediakan modal bagi perusahaan. 

2.3.2 Alat Ukur Profitabilitas 

Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan rasio 

profitabilitas. Rasio Profitabilitas dalam konteks analisis rasio, mengukur 

pendapatan menurut laporan rugi laba dengan nilai buku investasi. Raso 

profitabilitas ini kemudian dapat dibandingkan dengan rasio yang sama 

perusahaan pada waktu lalu atau rasio rata-rata industri. 

Rasio profitabilitas yang lazim digunakan meliputi : 

a. Marjin Laba Atas Penjualan (Profit Margin on Sales) 

Rasio Marjin laba merupakan suatu ukuran persentase dari 

setiap rupiah penjualan yang menghasilkan laba bersih (net income). 

Hubungan laba bersih dengan penjualan kerapkali dipakai untuk 

mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya dan 

beban yang berkaitan dengan penjualan. 

Marjin laba atas penjualan dihitung dengan membagi laba 

setelah dipotong pajak dengan penjualan memberikan laba dari tiap 

rupiah penjualan yang dihasilkan. Juga menunjukkan produktivitas 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 
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Rumus : 

PMon S  =  Penjualan
Bersih   Laba

  x  100 % 

b. Rasio Pengembalian Aktiva (Rate of Return on Investment) 

Rate of Return on Investment merupakan kemampuan dari modal 

yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan 

keuntungan netto (Riyanto, Bambang. 2001:336). Rasio ini mengukur 

seberapa efektivitas perusahaan memanfaatkan sumber ekonomi yang 

ada untuk mencapai laba. 

Rasio yang rendah dapat disebabkan karena laba bersih yang 

rendah atau karena perputaran total aktiva rendah, atau juga karena 

kedua-duanya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik 

keadaan suatu perusahaan. 

Rumus : 

ROI  =  
Aktiva  Total
Bersih   Laba

  x  100 % 

c. Rasio Pengembalian Modal (Rate of Return on Equity) 

Rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan 

laba. Rate of Return on Equity dianggap sebagai ukuran profitabilitas 

dari sudut pemegang saham. Rasio yang tinggi menunjukkan tingkat 
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efisiensi manajemen modal perusahaan, begitu sebaliknya rasio yang 

rendah menunjukkan tingkat inefisiensi modal perusahaan. 

 

Rumus : 

ROE  =  
Pemilik  Modal
Bersih   Laba

  x  100 % 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi penelitian 

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil lokasi pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal yang terletak di Jalan 

Pemuda Nomor 62 Kendal. 

 

3.2 Objek Kajian 

Objek kajian adalah objek penelitian atau menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, Suharsimi, 2002 : 100). Objek kajian dalam 

penelitian ini adalah kemampuan aktivitas dan profitabilitas Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Kendal tahun 2002 – 2005. 

 

3.3 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti (Arikunto, Suharsimi, 

2002 : 115). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang 

meliputi : Neraca dan laporan rugi laba Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Kendal dari tahun 2002 – 2005. 
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3.4 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau hasil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, Suharsimi, 2002 : 177). Sampel dalam penelitian ini ditetapkan 

dengan cara sampel berurutan dengan observasi kontinue yaitu mengadakan 

analisa terhadap laporan keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun sehingga diperoleh informasi yang 

cukup untuk menggambarkan keadaan keuangan Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Kendal dari tahun 2002 – 2005. 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik total 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara keseluruhan atau 

mengambil anggota populasi, artinya populasi itu sendiri juga sebagai sampel 

sehingga seluruh anggota populasi diamati, diteliti, dianalisis serta ditarik 

kesimpulan. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan populasinya yaitu 

leporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan rugi laba Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Kendal tahun 2002 – 2005. 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh 

dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan secara langsung ke 
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perusahaan yang menjadi objek penelitian (Indriantoro, 1997 : 146). Data 

primer yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi : 

Sejarah dan perkembangan permodalan, Struktur Organisasi, tugas dan 

wewenang karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Kendal. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara umumnya berupa bukti catatan atau laporan 

historis yang tersusun dalam arsip data (data sekunder) yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 1997: 

146-147). Data Sekunder yang diperlukan adalah laporan keuangan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kendal. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Observasi 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis (Soeratno dan 

Lincolin Arsyad, 1999 : 89). Metode observasi ini digunakan untuk 

memperoleh data primer. 

 



 25
 

b. Dokumentasi 

Tidak kalah penting dari metode lain adalah, metode 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya. (Arikunto, Suharsimi, 2002 : 206) 

Metode Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder 

yang berupa laporan keuangan khususnya neraca dan laporan rugi laba. 

c. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden 

(Soeratno dan Lincolin Arsyad, 1999 : 92 ). Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari metode 

observasi dan dokumentasi. 

d. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah suatu rencana untuk mengumpulkan data 

dengan cara membaca buku atau bahan perpustakaan yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Metode ini 

digunakan penulis untuk memperoleh pengertian yang berhubungan 

dengan kemampuan, aktivitas dan profitabilitas. 
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3.7 Metode Analisa Data 

Analisa data merupakan proses pencandraan (deskription) dan 

penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. 

(Danim, Sudarman, 2002 : 209). Data yang telah terkumpul lalu 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok, data kuantitatif yang berbentuk 

angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau 

symbol. Data Kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian diolah dengan 

rumus-rumus yang sudah disediakan baik manual maupun dengan 

menggunakan jasa komputer. Data kaulitatif yang berbentuk kata-kata 

tersebut disisihkan untuk sementara, karena akan sangat berguna untuk 

menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisa data 

kuantitatif. 

Analisa data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu 

analisa yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan, aktivitas dan profitabilitas dengan menggunakan rumus dan 

standar rasio sebagai berikut : 

1. Kemampuan 

a. Rasio Lancar (Current ratio) 

CR  =  
Lancar   Utang
Lancar   Aktiva

 x 100 % 

Untuk menilai kemampuan berdasarkan Current ratio dapat 

diperbandingkan dengan standar rasio sebagai berikut : 
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Rasio Nilai Kriteria 

 

> 175 % 

> 150 % – 175 %  

> 125 % – 150 %  

> 100 % – 125 % 

< = 100 % 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Likuid 

Likuid 

Cukup  Likuid 

Kurang  Likuid 

Tidak  Likuid 

Sumber : PDAM Kabupaten Kendal 

 

b. Rasio Cepat ( Quick Ratio) 

QR  =  
Lancar   Utang

Persediaan   -Lancar      Aktiva
 x 100 % 

 

Untuk menilai kemampuan berdasarkan Quick Ratio dapat 

diperbandingkan dengan Standar Rasio sebagai berikut : 

 

Rasio Nilai Kriteria 

 

> 150 % 

> 125 % - 150 % 

> 100 %– 125 % 

> 75 % – 100 % 

< = 75 % 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Likuid 

Likuid 

Cukup Likuid 

Kurang  Likuid 

Tidak  Likuid 

Sumber : PDAM Kabupaten Kendal 
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c. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang ( Total Assets to Total Debt 

Ratio) 

TA to TDR  =  
   UtangTotal

Aktiva   Total
 x 100 % 

Untuk menilai kemampuan berdasarkan Total Assets to Total Debt 

Ratio dapat diperbandingkan dengan Standar Rasio sebagai berikut : 

 

Rasio Nilai Kriteria 

 

> 200 % 

> 170 % – 200 % 

> 130 % – 170 % 

> 100 % – 130 % 

< = 100 % 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat  Solvabel 

Solvabel 

Cukup  Solvabel 

Kurang  Solvabel 

Tidak  Solvabel 

Sumber : PDAM Kabupaten Kendal 

 

d. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal Sendiri ( Long Term 

Debt to Equity Ratio ) 

LTD to ER  =  
Sendiri  Modal

Panjang   Jangka   Utang
 x 100 % 

Untuk menilai kemampuan berdasarkan Long Term Debt to Equity 

Ratio dapat diperbandingkan dengan Standar Rasio sebagai berikut : 
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Rasio Nilai Kriteria 

< = 50 % 

> 50 % –70 % 

> 70 % –80 % 

> 80 % – 100 % 

> 100 % 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Solvabel 

Solvebel 

Cukup Solvabel 

Kurang Solvabel 

Tidak  Solvabel 

Sumber : PDAM Kabupaten Kendal 

 

2. Aktivitas 

a. Periode Pengumpulan Rata- rata (Average Collection Period ) 

 

ACP  =  Perhari  Penjualan 
   UsahaPiutang

 x 1 hari 

 

Untuk menilai Aktivitas berdasarkan Average Collection Period dapat 

diperbandingkan dengan Standar Rasio sebagai berikut : 

 

Rasio Nilai Kriteria 

 

< = 60 hari 

> 60 hari – 90 hari 

> 90 hari – 150 hari 

> 150 hari – 180 hari 

> 180 hari 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat  Cepat 

Cepat 

Cukup  Cepat 

Kurang  Cepat 

Tidak  Cepat 

Sumber : PDAM Kabupaten Kendal 
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b. Perputaran Modal Kerja ( Working Capital Turnover ) 

WCT  =  Lancar      Utang-Lancar      Aktiva
Netto  Penjualan 

 x 1 kali 

Untuk menilai Aktivitas berdasarkan Working Capital Turnover 

dapat diperbandingkan dengan Standar Rasio sebagai berikut : 

 

Rasio Nilai Kriteria 

 

> 12 kali 

> 8 – 12 kali 

> 6 – 8 kali 

> 4 – 6 kali 

> 0 – 4 kali 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat  Cepat 

Cepat 

Cukup  Cepat 

Kurang  Cepat 

Tidak  Cepat 

Sumber : PDAM Kabupaten Kendal 

 

c. Perputaran Jumlah Harta (Tatal Assets Turnover) 

TAT  =  
AktivaJumlah   

Netto  Penjualan 
 x 1 kali 

Untuk menilai Aktivitas berdasarkan Total Assets Turnover dapat 

diperbandingkan dengan Standar Rasio sebagai berikut : 
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Rasio Nilai Kriteria 

 

> 3 kali 

> 2 – 3 kali 

> 1 – 2 kali 

> 0 – 1 kali 

< =  0 kali 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat  Cepat 

Cepat 

Cukup  Cepat 

Kurang  Cepat 

Tidak  Cepat 

Sumber : PDAM Kabupaten Kendal 

 

3. Profitabilitas 

a. Marjin Laba Atas Penjualan ( Profit Margin on Sales)  

PM on S  =  Penjualan
Bersih   Laba

  x  100 % 

Untuk menilai Profitabilitas berdasarkan Profit Margin on Sales dapat 

diperbandingkan dengan Standar Rasio sebagai berikut : 

Rasio Nilai Kriteria 

> 20 % 

> 14 %  – 20 % 

> 6 %  –  14 % 

> 0 %  –  6 % 

< =  0 % 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Profitabel 

Profitabel 

Cukup Profitabel 

Kurang Profitabel 

Tidak Profitabel 

Sumber : PDAM Kabupaten Kendal 
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b. Rasio Pengembalian Aktiva (Rate of Return on Investment) 

ROI  =   
Aktiva  Total
Bersih   Laba

  x  100 % 

Untuk menilai Profitabilitas berdasarkan Rate of Return on 

Investment dapat diperbandingkan dengan Standar Rasio sebagai 

berikut : 

Rasio Nilai Kriteria 

> 10 % 

> 7 %  – 10 % 

> 3 %  –  7 % 

> 0 %  –  3 % 

< =  0 % 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Profitabel 

Profitabel 

Cukup Profitabel 

Kurang Profitabel 

Tidak Profitabel 

Sumber : PDAM Kabupaten Kendal 

c. Rasio Pengembalian Modal ( Rate of Return on Equity ) 

ROE  =   
Pemilik  Modal
Bersih   Laba

  x  100 % 

Untuk menilai Profitabilitas berdasarkan Rate of Return on Equity 

dapat digunakan Standar Rasio sebagai berikut : 

Rasio Nilai Kriteria 

 

> 8 % 

> 5 %  –  8 % 

> 3 %  –  5 % 

> 0 %  –  3 % 

< =  0 % 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Profitabel 

Profitabel 

Cukup Profitabel 

Kurang Profitabel 

Tidak  Profitabel 

Sumber : PDAM Kabupaten Kendal 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PDAM Kabupaten Kendal 

Penyediaan dan pelayanan air bersih di kota Kendal sudah ada sejak 

zaman pemerintahan Kolonial Belanda, tetapi belum ada suatu badan 

khusus yang mengelola penyediaan dan pelayanan air bersih untuk 

kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan keadaan saat itu untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih pemerintah Hindia Belanda membuat sumur - sumur 

artesis. 

 Setelah kemerdekaan Negara Republik Imdonesia, kepengurusan, 

penyediaan dan pelayanan air bersih ditangani oleh Dinas Pendapatan 

Kabupaten Tingkat II Kendal. Pada tahun 1974 berdasarkan surat Edaran 

Mendagri Nomor : EB - Bang B /2/432 tanggal 11 Juni 1974, pemerintah 

mulai menaruh perhatian untuk merehabilitasi sarana dan prasarana 

penyediaan air bersih dengan pembuatan sumur–sumur baru dan perluasan 

jaringan untuk pelanggan. Sejak saat itu urusan penyediaan dan pelayanan 

air bersih ditangani oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen 

Pekerjaan Umum (DPU) Propinsi Jawa Tengah, yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh Proyek pengadaan sarana Air Bersih 

(P2SAB) Propinsi sebagai Unit Pelaksana. 

33 
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 Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Cipta Karya 

Departemen pekerjaan Umum Nomor 054/KPTS/VII/1978 tanggal 5 Juli 

1978, dibentuk suatu badan khusus untuk mengelola Air Minum (BPAM) 

Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal. Dalam perkembangan selanjutnya 

berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1986 tanggal 27 Februari 

1986 tentang pedirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II 

Kendal, BPAM sebagai Unit Usaha Departemen Pekerjaan Umum diubah 

namanya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kanupaten 

kendal. 

4.1.2. Lokasi Perusahaan 

PDAM Kabupaten Kendal terletak di kota Kendal tepatnya di Jalan 

Pemuda nomor 62 Kendal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal nomor 14 tahun 2000 pasal 5, yaitu bahwa PDAM 

berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota  daerah untuk mendukung 

efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha. PDAM Kabupeten Kendal 

mempunyai Kantor cabang yang berkedudukan dan berkantor di 

Kecamatan. 

4.1.3. Maksud dan Tujuan Perusahaan  

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal sebagai badan 

usaha yang bergerak dibidang penyediaan air bersih bermaksud 

mengusahakan pengelolaan, penyediaan air umum yang bersih dan sehat 

secara terus menerus untuk masyarakat Kabupaten Kendal. 
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Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

No. 3 tahun 1986  tanggal  27 Februari 1986 yang telah diperbaharui 

dengan Perda No. 14 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. tujuan 

didirikannya PDAM Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut : 

a. Memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dan sehat kepada 

masyarakat  

b. Menambah Pendapatan Asli Daerah dan  

c. Menunjang Pembangunan Daerah. 

Dengan adanya ketiga tujuan diatas, diharapkan dapat dijadikan 

sebagai acuan atas pedoman agar dapat terkendali dam terarah pada sasaran 

yang ditetapkan. 

4.1.4. Bidang Usaha dan Wilayah Kerja 

a. Bidang Usaha 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kendal 

bergerak dibidang penyediaan air bersih bagi masyarakat umum, dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera dengan 

memegang teguh aspek : 

1. Kuantitas atau jumlah yang memadai 

2. Kualitas atau mutu yang memenuhi persyaratan kesehatan 

3. Berkesinambungan  
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b. Wilayah Kerja 

Target pelayanan PDAM Kabupaten Kendal kepada masyarakat 

dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya penambahan  dan perluasan jaringan distribusi yang pada awal 

usahanya hanya mencakup kota Kendal dan Kaliwungu namun sekarang 

telah bertambah di Kecamatan Cepiring, Gemuh, Pegandon, Patebon, 

Weleri, Brangsong, Sukorejo, Pageruyung, Patebon dan Boja. Dalam 

mencapai pemerataan pelayanan air bersih diwilayah Kabupaten 

Kendal, PDAM Kabupaten Kendal berusaha untuk dapat menjangkau 

seluruh wilayah di Kabupaten Kendal dengan memperbaiki sarana dan 

prasarana yang telah ada dan membangun berbagai instansi yang 

dibutuhkan. Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal 

hanya beberapa yang belum dijangkau oleh PDAM Kabupeten Kendal 

antara lain: Kecamatan Ngampel, Kecamatan Singorojo, Kecamatan 

Limbangan, Kecamatan Ringin Arum dan Kecamatan Rowosari. 

Mengingat luas jangkauan wilayah kerjanya maka pelayanan 

kepada masyarakat dalam hal pendistribusian air serta menampung  

kritik, saran dari konsumen, maka PDAM Kabupeten Kendal 

membentuk beberapa kantor cabang dan kantor Unit Pelayanan, 

sehingga diharapkan pelayanan kepada konsumen akan lebih optimal 

dan akan memperhitungkan tugas–tugas operasional Kantor Pusat. 

Adapun wilayah kerja kantor cabang dan kantor unit pelayanan PDAM  
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Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut : 

1. Kantor Wilayah Kendal, meliputi : 

a. Kantor Cabang Kendal Barat 

b. Kantor Cabang Kendal Timur 

c. Kantor Cabang Patebon 

2. Kantor Wilayah Kaliwungu, meliputi : 

a. Kantor Cabang Kaliwungu I dan  GPI 

b. Kantor Cabang Kaliwungu II 

c. Kantor Cabang Brangsong 

3.  Kantor Wilayah Weleri/Cepiring, meliputi : 

a. Kantor Cabang Weleri 

b. Kantor Cabang Cepiring 

c. Kantor Cabang Pegandon dan Gemuh 

4. Kantor Wilayah Sukorejo, meliputi :  

a. Kantor Cabang Sukorejo dan Patean 

b. Kantor Cabang Pageruyung 

c. Kantor Cabang Boja 

4.1.5. Permodalan 

Menurut Peraturan Daerah Pasal 6 ayat 1 sampai 3, permodalan 

pada PDAM Kabupaten Kendal terdiri dari : 

a. Kekayaan daerah dan Pusat yang dipisahkan 
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b. Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan Pasiva 

Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Kendal 

c. Bantuan – bantuan  dan pinjaman yang bersifat tidak mengikat 

4.1.6. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Kendal ditetapkan 

berdasarkan SK Bupati nomor : 061-Y-327-86 tanggal 18 November 1986. 

Saat ini sudah ada aturan baru mengenai Struktur Organisasi bagi PDAM 

yaitu dalam SK Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 tahun 2000 tentang 

Pedoman akuntansi PDAM. PDAM Kabupaten Kendal termasuk type B 

yaitu PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 10.001 sampai dengan 

30.000 sambungan yang hanya dipimpin oleh 1 Direktur, sedangkan untuk 

struktur organisasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati Kendal No. 30 

tahun 2004 tanggal 3 Desember 2004. 

Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Kendal dapat dikatagorikan 

ke dalam Struktur Organisasi garis dan staff. PDAM Kabupaten Kendal 

dipimpin oleh seorang Direktur, yang dibantu oleh Kabag Administrasi dan 

Keuangan dan Kabag Teknik. Masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh 

beberapa Kepala  Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya sehari–

hari dibantu oleh beberapa orang staff. Berdasarkan SK Bupati Kendal No. 

30 tahun 2004 struktur organisasi PDAM Kabupaten Kendal sebagai 

berikut : 
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PDAM Kabupaten Kendal memerlukan adanya mekanisme kerja yang 

baik dan teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mekanisme kerja 

tersebut diantaranya  meliputi bagian yang satu dengan bagian yang lain. Adapun 

tugas dan fungsi dari masing-masing bagian adalah sebagai berilut : 

a. Badan Pengawas 

Badan Pengawas merupakan suatu badan yang beranggotakan tiga 

orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, orang yang 

berpengalaman dan menguasai manajemen PDAM Kabupaten Kendal dan 

perorangan yang mewaliki masyarakat pelanggan/konsumen yang berfungsi 

mengawasi kegiatan Direktur. Badan Pangawas diangkatnya dan 

diberhentikan oleh Bupati. 

Adapun tugas badan Pengawas adalah : 

1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional usaha yang 

diselenggarakan oleh direktur. 

2) Melaksanakan pemantauan perkembangan PDAM dan menyampaikan 

pendapatan, usulan dan saran-saran pertimbangan kebijakan Bupati 

demi kelancaran dan kemajuan usaha PDAM. 

3) Melaksanakan pemeriksaan jika terdapat permasalahan yang merugikan 

perusahaan yang dilakukan oleh direktur. 
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b. Direktur 

Direktur sebagai pimpinan dan pengelola usaha PDAM bertugas 

melaporkan perkembangan perusahaan kepada Bupati dan Badan Pengawas 

serta menyusun rencana anggaran belanja perusahaan untuk diajukan  

kepada Bupati agar mendapat persetujuan. Dalam melaksanakan fungsinya, 

Direktur mempunyai tugas : 

1) Bertanggung  jawab atas operasional usaha PDAM sesuai ketentuan 

garis–garis kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten 

Kendal. 

2) Menyusun dan menetapkan perencanaan usaha serta program–program 

kegiatan usaha PDAM. 

3) Mengorganisasikan, mengangkat dan menggerakan semua sumber daya 

perusahaan untuk mewujudkan target dan atau tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rencana usaha. 

4) Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pengawasan operasional 

usaha PDAM.  

5) Melakukan Pembenahan dan mengambil alih tindakan yang diperlukan 

guna keberlangsungan dan kelancaran operasional usaha PDAM.  

c. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur dan atau Kepala satuan kerja terkait yang mempunyai tugas 
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melaksanakan kegiatan–kegiatan khusus sesuai bidang keahlian dan atau 

ketrampilan yang dibutuhkan PDAM. 

d. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan  

Fungsi Kepala Bagian Administrasi dan keuangan adalah membantu 

direktur guna untuk membuat suatu bentuk perencanakan, 

mengorganisasikan, mengkoordinasikan, menggerakan, mengendalikan dan 

mengawasi semua kegiatan dan pengelolaan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, hubungan pelanggan dan pengelolaan data 

elektronik. Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bagian Administrasi 

dan Keuangan bertugas : 

1) Merencanakan bidang kesekretariatan, urusan rumah tangga kantor, 

urusan barang inventaris dan perlengkapan, pergudangan, kepegawaian, 

keuangan, hubungan pelanggan dan pengelolaan data elektronik 

2) Mengorganisasikan para pelanggan, dan mengkoordinasikan serta 

memberdayakan bidang kesekretariatan, urusan rumah tangga kantor, 

perlengkapan, pergudangan, kepegawaian, keuangan, hubungan 

pelanggan dan pengelolaan data elektronik 

3) Mengendalikan dan mengawasi bidang kesekretariatan, urusan rumah 

tangga kantor, perlengkapan, pergudangan, kepegawaian, keuangan, 

hubungan   dan   pengelolaan data elektronik. 

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan membawahi : 

1) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian 
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Tugas Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian 

adalah sebagai berikut : 

a) Menyusun langkah – langkah berdasarkan pedoman dan data yang 

ada untuk pedoman kerja. 

b) Memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan mengenai perihal 

pelaksanaan pekerjaan. 

c) Melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, 

hubungan masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan direktur. 

2) Kepala Sub Bagian Keuangan 

Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : 

a) Menyusun Program Kerja. 

b) Mengelola Keuangan perusahaan dan menyampaikan laporan 

kepada atasan untuk dievaluasi agar tercapai kelancaran kerja dan 

tertib administrasi keuangan.  

3) Kepala Sub Bagian Hubungan Pelanggan 

Tugas Kepala Sub Bagian Hubungan Pelanggan adalah 

1) Memonitor pelaksanaan penyaluran meter air. 

2) Menyelenggarakan pemasaran dan mempersiapkan data tunggakan 

serta melaporkan semua permasalahan yang belum diatasi. 

4) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik 
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Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik bertugas 

memasukan data keuangan kedalam komputer dan mengolah menjadi 

informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

e. Kepala Bagian Teknik 

Kepala Bagian Teknik berfungsi untuk membuat suatu perencanaan, 

mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dam mengawasi 

semua kegiatan operasional teknik. 

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bagian Teknik bertugas : 

1) Merencanakan Operasional teknik perusahaan, produksi dan peralatan 

teknik, transmisi dan distribusi air keseluruh pelanggan. 

2) Mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan memberdayakan 

operasional teknik produksi dan peralatan teknik, transmisi dan 

distribusi air keseluruh pelanggan. 

3) Mengendalikan dan mengawasi operasional teknik produksi dan 

peralatan, transmisi dan distribusi air ke seluruh pelanggan. 

Kepala Bagian Teknik membawahi : 

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik 

Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik bertugas : 

a) Membuat rencana anggaran belanja dan merancang sambungan baru 

maupun perluasan jaringan. 

b) Mengkoordinir pembuatan buku anggaran sesuai dengan peraturan 

yang ada. 
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2) Kepala Sub Bagian Produksi dan Peralatan Teknik 

Kepala Sub Bagian Produksi dan Peralatan Teknik bertugas : 

a) Mengadakan pengawasan, pengamatan dan pengendalian kualitas 

produksi air. 

b) Mengurus perbekalan material dan perawatan  teknik. 

c) Meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

3) Kepala Sub Bagian Transmisi dan distribusi 

Kepala Sub Bagian Transmisi dan distribusi bertugas : 

a) Melaksanakan koordinasi dengan bagian yang terkait.  

b) Memelihara dan mengecek jaringan. 

c) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

f. Koordinator Wilayah Pelayanan Pelanggan 

Untuk membantu direktur meyelenggarakan operasional usaha 

pelayanan pelanggan, ditetapkan wilayah pelayanan pelanggan. Setiap 

wilayah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Direkur Koordinator Wilayah pelanggan 

merangkap jabatan sebagai kepala dari salah satu cabang yang berada 

diwilayahnya sesuai yang ditetapkan direktur. 

g. Cabang 
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Mengingat luas jangkauan wilayah kerja PDAM Kabupaten Kendal, 

untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat PDAM Kabupaten 

Kendal membentuk  beberapa kantor cabang-cabang dipimpin oleh seorang 

kepala dan beberapa orang staff yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

di bawah koordinator wilayah pelanggan dan bertanggung jawab kepada 

direktur melalui koordinator wilayah pelayanan pelanggan.  

 

4.2 Hasil Perhitungan Kemampuan Keuangan, Aktivitas dan Profitabilitas 

4.2.1 Kemampuan Keuangan 

Kemampuan keuangan adalah alat ukur yang digunakan untuk 

mengetahui kualitas keuangan perusahaan yang mencerminkan kemajuan 

atau kemunduran suatu perusahaan. 

 

 

a. Current ratio 

Current ratio yaitu rasio yang membandingkan antara aktiva 

lancar dengan utang lancar. Hasil perhitungan Current ratio sebagai 

berikut : 

Tabel 1 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

Current ratio 
 

Keterangan 2002 2003 2004 2005 
Aktiva Lancar 2.238.287.136,17 2.192.308.867,09 2.557.393.681,25 2.543.225.494,86 
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Utang Lancar 460.165.933,00 485.504.188,00 421.115.023,17 959.262.111,00 

Current ratio 486,41% 451,55% 607,29% 265,12% 

Perkembangan CR - -34,86% +155,74% -342,17% 

  Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Current ratio PDAM 

Kabupaten Kendal tahun 2002 sebesar 486,41% hal ini berarti setiap Rp 

100 utang lancar dijamin dengan Rp. 486,41 aktiva lancar. 

Tahun 2003 Current ratio sebesar 451,55% hal ini berarti setiap Rp 100 

utang lancar dijamin dengan Rp 451,55 aktiva lancar. 

Tahun 2004 Current ratio sebesar 607,29% hal ini berarti setiap Rp 100 

utang lancar dijamin dengan Rp 607,29 aktiva lancar. 

Tahun 2005 Current ratio sebesar 265,12% hal ini berarti setiap Rp 100 

utang lancar dijamin dengan Rp 265,12 aktiva lancar. 

b. Quick Ratio 

Quick ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar minus 

persediaan dengan kewajibanm lancar. Hasil Perhitungan Quick Ratio 

sebagai berikut : 

Tabel II 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

Quick Ratio 

Keterangan 2002 2003 2004 2005 
Aktiva Lancar 

Persediaan 

Utang Lancar 

2.238.287.136,17 

51.253.977,10 

460.165.933,00 

2.192.308.867,09 

61.769.290,30 

485.504.188,00 

2.557.393.681,25 

41.710.790,85 

421.115.023,17 

2.543.225.494,86 

75.251.822,20 

959.262.111,00 
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Quick Ratio 475,27% 439,83% 597,39% 257,28% 

Perkembangan QR - -36,44% +158,56% -340,11% 

       Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel II di atas, menunjukkan bahwa Quick ratio PDAM 

Kabupaten Kendal tahun 2002 sebesar 475,27% rasio ini berarti bahwa 

setiap Rp 100 utang lancar dijamin dengan Rp. 475,27 aktiva lancar 

yang sangat likuid. 

Tahun 2003 Quick ratio sebesar 438,83% hal ini berarti bahwa setiap 

Rp 100 utang lancar dijamin dengan Rp 438,83 aktiva lancar yang 

sangat likuid. 

Tahun 2004 Quick ratio sebesar 597,39% hal ini berarti bahwa setiap 

Rp 100 utang lancar dijamin dengan Rp 597,39 aktiva lancar yang 

sangat likuid. 

Tahun 2005 Quick ratio sebesar 257,28% hal ini berarti bahwa setiap 

Rp 100 utang lancar dijamin dengan Rp 257,28 aktiva lancar yang 

sangat likuid. 

c. Total Assets to Total Debt Ratio 

Rasio ini merupakan perbandingan jumlah aktiva (total asset) di 

satu pihak dengan jumlah utang (baik utang jangka pendek maupun 

jangka panjang) dilain pihak Hasil perhitungan Total Asset to Total 

Debt Ratio sebagai berikut : 

Tabel III 
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Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

Total Asset to Total Debt Ratio 

Keterangan 2002 2003 2004 2005 
Total Aktiva 

Total Utang 
10.551.526.447,09 

561.395.433,00 

10.896.153.737,36 

565.305.688,00 

13.108.504.583,06 

917.903.273,17 

15.647.722.579,42 

2.291.411.308,50 

TA to TDR 1879,51% 1927,48% 1428,09% 682,89% 

Perkembangan TA to TDR - + 47,97% - 499,39% - 745,20% 

       Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel III di atas menunjukkan bahwa Total Asset to Total 

Debt Ratio PDAM kabupaten Kendal tahun 2002 sebesar 1879,51% hal 

ini berarti bahwa utang Rp 100 dijamin oleh Rp 1879,51 aktiva 

Tahun 2003 Total Asset to Total Debt Ratio sebesar 1927,48% hal ini 

berarti bahwa utang Rp 100 dijamin dengan Rp 1927,48 aktiva. 

Tahun 2004 Total Asset to Total Debt Ratio sebesar 1428,09% hal ini 

berarti bahwa utang Rp 100 dijamin dengan Rp 1428,09 aktiva. 

Tahun 2005 Total Asset to Total Debt Ratio sebesar 682,89% hal ini 

berarti bahwa utang Rp 100 dijamin dengan Rp 682,89 aktiva. 

d. Long Term Debt to Equity Ratio 

Rasio ini merupakan perbandingan antara Utang Jangka Panjang 

dengan Modal Sendiri. Hasil Perhitungan Long Term Debt to Equity 

Ratio sebagai berikut : 

Tabel IV 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 
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Long Term Debt to Equity Ratio 

Keterangan 2002 2003 2004 2005 
Utang jangja panjang 

Modal sendiri 
101.229.500,00 

9.990.131.014,09 

79.801.500,00 

10.330.848.049,36 

496.788.250,00 

12.190.601.309,89 

1.332.149.197,50 

13.356.311.270,92 

TA to TDR 1,01% 0,77% 4,08% 9,97% 

Perkembangan TA to TDR - - 0,24% + 3,31% + 5,89% 

      Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel IV di atas menunjukkan bahwa Long Term Debt to 

Equity Ratio PDAM kabupaten Kendal tahun 2002 sebesar 1,01% hal 

ini berarti bahwa Rp 1,01 dari setiap Rp 100 modal sendiri digunakan 

untuk menjamin utang jangka panjang. 

Tahun 2003 Long Term Debt to Equity ratio sebesar 0,77% hal ini 

berarti bahwa Rp 0,77 dari setiap Rp 100 modal sendiri digunakan 

untuk menjamin utang jangka panjang. 

Tahun 2004 Long Term Debt to Equity ratio sebesar 4,08% hal ini 

berarti bahwa Rp 4,08 dari setiap Rp 100 modal sendiri digunakan 

untuk menjamin utang jangka panjang. 

Tahun 2005 Long Term Debt to Equity ratio sebesar 9,97% hal ini 

berarti bahwa Rp 9,97 dari setiap Rp 100 modal sendiri digunakan 

untuk menjamin utang jangka panjang. 

 

4.2.2.  Aktivitas 

Aktivitas adalah kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan 

aktiva berputar dalam suatu periode tertentu 
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a. Average Collection Period  

Merupakan ukuran dari perputaran tagihan yang merupakan 

perbandingan antara piutang dengan penjualan per hari. Hasil 

Perhitungan Average Collection Period adalah sebagai berikut : 

Tabel V 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

Average Collection Period 

Keterangan 2002 2003 2004 2005 
Piutang  Usaha 

Penjualan  per hari 
587.133.621,00 

15.733.442,53 

642.698.619,00 

17.730.813,36 

834.756.415,00 

21.665.209,86 

842.447.380,00 

25.139.512,14 

ACP 38 hari 37 hari 39 hari 34 hari 

Perkembangan  ACP - - 2,63% + 5,40% - 12,82% 

      Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel V di atas menunjukkan Average Collection Period 

PDAM Kabupaten Kendal tahun 2002 sebesar 38 hari, hal ini berarti 

bahwa piutang dikumpulkan rata – rata setiap 38 hari sekali. 

Tahun 2003 Average Collection Period selama 37 hari hal ini berarti 

bahwa piutang dikumpulkan rata – rata setiap 37 hari sekali. 

Tahun 2004 Average Collection Period selama 39 hari hal ini berarti 

bahwa piutang dikumpulkan rata – rata setiap 39 hari sekali. 

Tahun 2005 Average Collection Period selama 34 hari hal ini berarti 

bahwa piutang dikumpulkan rata – rata setiap 34 hari sekali. 

b. Working Capital Turnover 
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Working Capital Turnover merupakan perbandingan antara 

penjualan netto dengan utang lancar setelah dikurangi dengan aktiva 

lancar. Hasil perhitungan Working Capital Turnover sebagai berikut : 

Tabel VI 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

Working Capital Turnover 

Keterangan 2002 2003 2004 2005 
Penjualan netto 

Aktiva Lancar 

Utang Lancar 

5.664.039.310,00 

2.238.287.136,17 

460.165..933,00. 

6.383.092.810,00 

2.192.308.867,09 

485.504.188,00 

7.799.475.550,00 

2.557.393.681,25 

421.115.023,17 

9.050.224.370,00 

2.543.225.494,86 

959.262.111,00 

WCT 3,18  x 3,73 x 3,65 x 5,71 x 

Perkembangan  

WCT 
- + 17,29% -2,14% +56,44% 

       Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Working Capital Turnover 

PDAM Kabupaten Kendal pada tahun 2002 sebesar 3,18 kali, hal ini 

berarti modal kerja berputar dalam suatu persiklus kas dari perusahaan 

rata – rata 3,18 kali dalam setahun. 

Tahun 2003 Working Capital Turnover sebesar 3,73 kali, hal ini berarti 

modal kerja berputar dalam suatu persiklus kas dari perusahaan rata – 

rata 3,73 kali dalam setahun. 

Tahun 2004 Woprking Capital Turnover sebesar 3,65 kali, hal ini 

berarti modal kerja berputar dalam suatu persiklus kas dari perusahaan 

rata – rata 3,65 kali dalam setahun. 
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Tahun 2005 Working Capital Turnover sebesar 5,71 kali, hal ini berarti 

modal kerja berputar dalam suatu persiklus kas dari perusahaan rata – 

rata 5,71 kali dalam setahun. 

c. Total Assets Turnover 

Total Asets Turnover merupakan perbandingan antara penjualan 

netto dengan jumlah aktiva. Hasil dari perhitungan Total Assets 

Turnover ditunjukkan dalam tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Tabel VII 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

Total Assets Turnover 

Keterangan 2002 2003 2004 2005 
Penjualan netto 

Total Aktiva 
5.664.039.310,00 

10.551.526.447.,09 

6.383.092.810,00 

10.896.153.737,36 

7.799.475.550,00 

13.108.504.583,06 

9.050.224.370,00 

15.647.722.579.42 

TAT 0,54x 0,58x 0,59x 0,58x 

Perkembangan  TAT - + 7,41% + 1,72% - 1,69% 

  Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel VII di atas menunjukkan bahwa total assetsturnover 

PDAM Kabupaten Kendal pada tahun 2002 sebesar 0,54 kali, hal ini berarti 

bahwa dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata – rata dalam satu 
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tahun berputar 0,54 kali atau setiap rupiah aktiva dapat menghasilkan 

revenue sebesar Rp 0,54 petahun .  

Tahun 2003 Total Assets Turnover sebesar 0,58 kali, hal ini berarti bahwa 

dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun 

berputar 0,58 kali. 

Tahun 2004 Total Assets Turnover sebesar 0,59 kali, hal ini berarti bahwa 

dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun 

berputar 0,59 kali. 

Tahun 2005 Total Assets Turnover sebesar 0,58 kali, hal ini berarti bahwa 

dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun 

berputar 0,58 kali. 

 

4.2.3 Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

a. Profit Margin on Sales 

Profit Margin on Sales adalah perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan. Hasil perhitungan Profit Margin On Sales ditunjukkan dalam 

tabel berikut ini : 

 

Tabel VIII 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

Profit Margin on Sales 
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Keterangan 2002 2003 2004 2005 
Laba Bersih 

Penjualan 
751.470.680,39 

5.664.039.310,00 

187.235.591,39 

6.383.092.810,00 

299.095.250,53 

7.799.475.550,00 

390.080.184,54 

9.050.224.370,00 

PM on S 13,27 % 2,93 % 3,83 % 4,31 % 

Perkembangan  PM on S - - 10,34% + 0,90% + 0,48% 

      Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel VIII di atas menunjukkan bahwa Profit Margin on 

Sales PDAM Kabupaten Kendal tahun 2002 sebesar 13,27 % hal ini 

berarti bahwa setiap Rp 100 penjualan menghasilkan keuntungan 

sebesar Rp 13,27 

Tahun 2003 Profit Margin on Sales sebesar 2,93 %, hal ini berarti 

bahwa setiap Rp 100 penjualan menghasilkan keuntungan sebesar      

Rp 2,92. 

Tahun 2004 Profit Margin on Sales sebesar 3,83 %, hal ini berarti 

bahwa setiap Rp 100 penjualan menghasilkan keuntungan sebesar      

Rp 3,83. 

Tahun 2005 Profit Margin on Sales sebesar 4,31 %, hal ini berarti 

bahwa setiap Rp 100 penjualan menghasilkan keuntungan sebesar      

Rp 4,31. 

 

b. Rate of Return on Investment  
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Rate of Return on Investment merupakan perbandingan antara 

laba bersih dengan total aktiva. Hasil perhitugan rate of return on 

Investment ditunjukkan dalam tabel berikut ini . 

Tabel IX 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

Rate of Return on Investment 

Keterangan 2002 2003 2004 2005 
Laba Bersih 

Total Aktiva 

751.470.680,39 

10.551.526.447,09 

187.235.591,39 

10.896.153.737,36 

299.095.250,53 

13.108.504.583,06 

390.080.184,54 

15.647.722.579,42 

ROI 7,12 % 1,72 % 2,28 % 2,49 % 

Perkembangan ROI - - 5,40  % + 0,56 % + 0,21 % 

       Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel IX di atas menunjukkan bahwa Rate of Return on 

Investment PDAM Kabupaten Kendal tahun 2002 sebesar 7,12 %, hal 

ini berarti setiap Rp 100 aktiva yang dioperasikan perusahaan 

menghasilkan laba sebesar Rp 7,15. 

Tahun 2003 Rate of Return on Investment sebesar 1,72 %, hal ini berarti 

setiap Rp 100 aktiva yang dioperasikan perusahaan menghasilkan laba 

sebesar Rp 1,72. 

Tahun 2004 Rate of Return on Investment sebesar 2,28 %, hal ini berarti 

setiap Rp 100 aktiva yang dioperasikan perusahaan menghasilkan laba 

sebesar Rp 2,28. 
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Tahun 2005 Rate of Return on Investment sebesar 2,49 %, hal ini berarti 

setiap Rp 100 aktiva yang dioperasikan perusahaan menghasilkan laba 

sebesar Rp 2,49. 

c. Rate of Return Equity 

Rate of Return on Equity merupakan perbandingan antara laba bersih 

dengan modal sendiri. Hasil perhitungan Rate of Return on Equity 

ditunjukkan dalam tabel berikut ini : 

Tabel X 

 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

Rate of Return on Equity 

Keterangan 2002 2003 2004 2005 
Laba Bersih 

Modal 
751.470.680,39 

9.990.131.014,09 

187.235.591,39 

10.330.848.049,36 

299.095.250,53 

12.190.601.309,89 

390.080.184,54 

13.356.311.270,92 

ROE 7,52 % 1,81 % 2,45 % 2,92 % 

Perkembangan ROE - - 5,71  % + 0,64 % + 0,47 % 

  Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 
Dari tabel X di atas menunjukkan bahwa Rate of Return on Equity 

PDAM Kabupaten Kendal tahun 2002 sebesar 7,52 % rasio ini berarti 

setiap Rp 100 Modal Sendiri dapat menghasilkan Rp 7,52 laba usaha. 

Tahun 2003 Rate of Return on Equity sebesar 1,81 %, hal ini berarti 

setiap Rp 100 modal sendiri dapat menghasilkan Rp 1,81 laba usaha.  

Tahun 2004 Rate of Return on Equity sebesar 2,45 %, hal ini berarti 

setiap Rp 100 modal sendiri dapat menghasilkan Rp 2,45 laba usaha. 
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Tahun 2005 Rate of Return on Equity sebesar 2,92 %, hal ini berarti 

setiap Rp 100 modal sendiri dapat menghasilkan Rp 2,92 laba usaha. 

Dari tabel perhitungan kemampuan keuangan, aktivitas dan 

profitabilitas maka untuk dapat mempermudah dalam membaca dan 

untuk mengetahui perkembangan peningkatan dan penurunannya dapat 

dibuat tabel rasio keuangan sebagai berikut : 

Tabel XI 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal 

Rasio Keuangan 

Keterangan 2002 2003 2004 2005 

1. Kemampuan keuangan  

a. Current ratio 

b. Quick Ratio 

c. Total Assets to Total Debt 

Ratio 

d. Long Term Debt to Equity 

Ratio 

 

486,41% 

475,27% 

1879,51% 

 

1,01% 

 

451,55% 

438,83% 

1927,48% 

 

0,77% 

 

607,29% 

597,39% 

1428,09% 

 

4,08% 

 

265,12% 

257,28% 

682,89% 

 

9,97% 

2. Aktivitas 

a. Average Collection Period 

b. Working Capital Turnover 

c. Total Assets Turnover 

 

38 hari 

3,18 x 

0,54 x 

 

37 hari 

3,73 x 

0,58 x 

 

39 hari 

3,65 x 

0,59 x 

 

34 hari 

5,71 x 

0,58 x 

3. Profitabilitas 

a. Profit Margin on Sales 

b. Rate of Return on 

Investment 

c. Rate of Return on Equity 

 

13,27 % 

7,12 % 

7,52 % 

 

2,93 % 

1,72 % 

1,81 % 

 

3,83 % 

2,28 % 

2,45 % 

 

4,31 % 

2,49 % 

2,92 % 
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4.3.  Pembahasan 

Sebagai Standar untuk mengevaluasi kemampuan keuangan, aktivitas 

dan profitabilitas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal, dalam 

pembahasan ini menggunakan kreteria dan standar pengukuran kinerja 

keuangan berdasarkan Kep Mendagri No. 47 tahun 1999. Pembahasan dari 

hasil perhitungan kemampuan keuangan, aktivitas dan profitabilitas adalah 

sebagai berikut : 

4.3.1. Kemampuan Keuangan 

 Untuk mengukur kemampuan digunakan rasio keuangan yaitu rasio 

likuiditas dan rasio leverage. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu, 

rasio yag digunakan sebagai berikut : 

a.  Current ratio 

 Perkembangan Current ratio dari tahun 2002 – 2005 adalah 

sebagai berikut : 

 Tahun 2002, Current ratio adalah sebesar 486,41%, hal ini berarti 

setiap Rp 100 utang lancar dijamin dengan Rp 486,41 aktiva lancar. 

Apabila sewaktu waktu PDAM Kabupaten Kendal ditagih utang 

lancarnya akan tersedia aktiva yang lebih dari cukup untuk 

melunasinya. Current ratio sebesar 486,41% menunjukkan kemampuan 

PDAM Kabupaten Kendal untuk membayar utang lancarnya sangat 

besar, bila dihubungkan dengan standar rasio maka pada tahun ini 
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Current ratio tergolong sangat likuid, tetapi Current ratio sangat besar 

juga mengisyaratkan banyaknya dana yang menganggur dalam aktiva 

lancar. 

 Tahun 2003, Current ratio adalah sebesar 451,55%. Pada tahun ini 

Current ratio mengalami penurunan sebesar 34,86% jika dibandingkan 

dengan Current ratio tahun 2002 penurunan ini menunjukkan perbaikan 

karena mendekati standar rasio yang ditetapkan, hal ini disebabkan 

penurunan aktiva lancar sebesar Rp 45.978.269,08 namun dilain pihak 

utang lancar naik sebesar Rp 25.338.255,00. Bila dihubungkan dengan 

standar rasio maka pada tahun ini tergolong sangat likuid tetapi terlihat 

masih banyaknya dana yang menganggur dalam aktiva lancar. 

 Tahun 2004, Current ratio adalah sebesar 607,29%. Pada tahun ini 

Current ratio mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 155,74% 

bila dibandingkan dengan tahun 2003 kenaikan rasio yang tinggi ini 

tidak baik karena manajemen tidak mampu mengelola aktiva sehingga 

terlalu banyak dana yang menganggur, hal ini disebabkan kenaikan 

aktiva lancar sebesar Rp 365.084.814,16 namun dilain pihak utang 

lancar turun sebesar Rp 64.389.164,9. Bila dihubungkan denga standar 

rasio maka pada tahun ini tergolong sangat likuid, tetapi terlihat masih 

sangat tingginya dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang 

menganggur. 



 61
 

 Tahun 2005, Current ratio adalah sebesar 265,12%. Pada 

tahun ini Current ratio mengalami penurunan yang cukup tinggi 

sebesar 342,17% jika dibandingkan dengan tahun 2004 penurunan 

rasio ini menunjukkan perbaikan karena mendekati standar yang 

ditetapkan, hal ini disebabkan turunnya aktiva lancar sebesar Rp 

14.168.186,39 namun dilain pihak utang lancar naik sebesar Rp 

538.147.087,83. Apabila dihubungkan dengan standar rasio maka 

Current ratio PDAM Kabupaten Kendal pada tahun ini tergolong 

sangat likuid. 

Perkembangan  Current Ratio PDAM Kabupaten Kendal 

tahun 2002-2005 nampak dalam gambar sebagai berikut : 
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Gambar 2 Grafik Perkembangan Current Ratio Tahun 2002-
2005 

 

b. Quick Ratio 

Untuk mendapatkan kepastian yang lebih besar, maka untuk 

mengukur kemampuan berdasarkan rasio likuiditas, selain 

menggunakan Current ratio maka harus dilengkapi dengan quick 

ratio. Dalam quick ratio persediaan dipandang sebagai unsur aktiva 

lancar dengan tingkat likuiditas rendah dan paling sering mengalami 

fluktuasi harga, maka unsur persediaan tidak diperhitungkan dalam 

mengevaluasi kemampuan dengan menggunakan rasio likuiditas. 

Perkembangan quick ratio dari tahun 2002 – 2005 adalah 

sebagai berikut : 

 Tahun 2002, quick ratio adalah sebesar 475,27% apabila 

dibandingkan dengan Current ratio terdapat selisih 11,14%. Hal ini 

berarti aktiva lancar yang diinvestasikan dalam persediaan hanya 

dalam persentase yang sangat kecil bila dibandingklan dengan aktiva 

yang diinvestasikan dalam unsur aktiva lancar lain. Bila dihitung 

dalam persentase hanya 2,29 % aktiva lancar dalam bentuk 
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persediaan. Apabila dihubungkan dengan standar rasio (1,5) maka 

lebih tinggi, hal ini baik sekali bagi PDAM Kabupaten Kendal karena 

apabila pada suatu saat tertentu utang lancar ditagih, maka aktiva 

lancar yang ada mudah dicairkan segera. 

 Tahun 2003, quick ratio adalah sebesar 438,,83% berarti 

terdapat selisih sebesar 12,72% bila dibandingkan dengan Current 

ratio, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan PDAM Kabupaten 

Kendal bila dilihat dari quick ratio adalah baik sekali. Jumlah aktiva 

lancar yang diinvestasikan dalam persediaan hanya 2,82 %, hal ini 

berarti aktiva lancar yang sangat likuid jumlahnya sangat besar 

sehingga sewaktu – waktu utang lancarnya ditagih perusahaan akan 

segera dapat melunasinya. Pada tahun ini quick ratio mengalami 

penurunan sebesar 36,44% jika dibanding dengan tahun 2002 

penurunan rasio ini menunjukkan perbaikan karena mendekati standar 

yang ditetapkan, hal ini karena penurunan aktiva lancar yang sangat 

likuid sebesar Rp 56.493.582,28 namun dilain pihak utang lancar naik 

sebesar Rp 25.338.255. Apabila dihubungkan dengan standar ratio 

perusahaan (1,5) maka lebih tinggi, berarti PDAM Kabupaten Kendal 

dalam keadaan sangat likuid. 

 Tahun 2004, quick ratio adalah sebesar 597,39% pada tahun 

ini terdapat selisih 9,9% bila dibandingkan dengan Current ratio, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan PDAM Kabupaten 



 64
 

Kendal dilihat dari quick ratio adalah baik sekali. Jumlah aktiva 

lancar yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan hanya 1,63 %, hal 

ini berarti aktiva lancar yang sangat likuid jumlahnya sangat besar, 

sehingga jika sewaktu – waktu ditagih utang lancarnya perusahaan 

dapat melunasi segera. Peningkatan quick ratio sebesar 158,56 % jika 

dibandingkan dengan quick ratio tahun 2003, adalah karena kenaikan 

aktiva lancar yang sangat likuid sebesar Rp 385.143.313,61 namun  

dilain pihak utang lancar turun sebesar Rp 64.389.164,83 peningkatan 

rasio ini menunjukkan hal yang tidak baik karena mengisyaratkan 

manajemen tidak baik dalam mengelola aktivanya. Apabila 

dihubungkan dengan standar rasio perusahaan (1,5)maka lebih tinggi, 

berarti PDAM Kabupaten Kendal dalam keadaan sangat likuid. 

 Tahun 2005, quick ratio adalah sebesar 257,28%, berarti 

terdapat selisih 7,84% dibandingkan dengan Current ratio, sehingga 

dapat dikatakan bahwa quick rationya adalah baik sekali. Jumlah 

aktiva lancar yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan hanya 2,98 

% hal ini berarti aktiva lancar yang sangat likuid jumlahnya sangat 

besar, sehingga sewaktu – waktu ditagih utang lancarnya perusahaan 

dapat melunasi. Penurunan quick ratio sebesar 340,11 %, jika 

dibandingkan dengan quick ratio tahun 2004, adalah karena 

penurunan aktiva lancar yang sangat likuid sebesar 12,84 % adalah 

lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan utang lancar sebesar 
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Rp 47.709.217,74 namun dilain pihak utang lancar naik sebesar       

Rp 538.147.087,83 penurunan rasio ini menunjukkan perbaikan 

karena mendekati standar yang ditetapkan. Apabila dihubungkan 

dengan standar rasio (1,5 ) maka lebih besar, kemampuan PDAM 

Kabupaten Kendal dilihat dari quick ratio adalah sangat besar atau 

dengan kata lain PDAM Kabupaten Kendal dalam keadaan sangat 

likuid. 

Perkembangan Quick Ratio PDAM Kabupaten Kendal tahun 

2002-2005 nampak dalam gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Grafik Perkembangan Quick Ratio Tahun 2002-2005 
 

c. Total Assets to Total Debt Ratio 

Perkembangan Total Assets To Total Debt Ratio adalah 

sebagai berikut :   
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   Tahun 2002, Total Assets To Total Debt Ratio adalah sebesar 

1879,51% hal ini berarti bahwa tiap Rp 100 utang dijamin oleh        

Rp 1879,51 aktiva, apabila seluruh utang telah dilunasi masih terdapat 

kelebihan aktiva yang sangat besar. Apabila dihubungkan dengan 

standar rasio maka pada tahun ini tergolong sangat solvabel. 

 Tahun 2003, total assets to total debt ratio adalah sebesar 

1927. Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 47,97 % jika 

dibandingkan dengan tahun 2002, hal ini disebabkan kenaikan total 

aktiva sebesar Rp 2.12.350.845,70 adalah lebih besar bila 

dibandingkan dengan kenaikan total utang sebesar Rp 352.597.585,17 

kenaikan rasio ini menunjukkan hal yang tidak baik karena 

mengisyaratkan manajemen aktiva tidak baik sehingga rasio lebih 

tinggi dari yang ditetapkan. Apabila dihubungkan dengan standar 

rasio maka pada tahun ini tergolong sangat solvabel. 

 Tahun 2004, total assets to total debt ratio adalah sebesar 

1428,09%. Pada tahun ini mengalami penurunan rasio sebesar 

499,39% jika dibandingkan dengan tahun 2003, hal ini disebabkan 

karena kenaikan total aktiva sebesar Rp 2.212.350.845,70 adalah lebih 

besar bila dibandingkan dengan kenaikan total utang sebesar Rp 

352.597.585,17 penurunan rasio ini menunjukkan adanya perbaikan 

karena karena rasio yang ditetapkan. Apabila dihubungkan dengan 

standar rasio maka pada tahun ini tergolong sangat solvabel. 
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 Pada 2005, total assets to total debt ratio adalah 682,89%. 

Pada tahun ini mengalami penurunan rasio sebesar 745,20 %, hal ini 

disebabkan kenaikan total aktiva sebesar Rp 2.539.217.996,36 adalah 

lebih besar bila dibandingkan dengan kenaikan total utang sebesar   

Rp 2.199.620.985,33 penurunan rasio ini menunjukkan adanya 

perbaikan karena karena rasio yang ditetapkan. Meskipun pada tahun 

ini mengalami penurunan rasio yang cukup besar, tetapi apabila 

dihubungkan dengan standar rasio pada tahun ini tergolong sangat 

solvabel. Kemampuan PDAM Kabupaten Kendal dilihat dari total 

assets to total debt ratio adalah sangat besar atau dengan kata lain 

PDAM Kabupaten Kendal dalam keadaan sangat  solvabel. 

Perkembangan Total Assets to Total Debt Ratio PDAM 

Kabupaten Kendal tahun 2002-2005 nampak pada gambar sebagai 

berikut : 
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Gambar 4 Grafik Perkembangan Total Assets to Total Debt 
Ratio Tahun 2002-2005 

 

d. Long Term Debt to Equity Ratio 

Perkembangan long term debt to equity ratio selama tahun 

2002 – 2005 adalah sebagai berikut : 

Tahun 2002, long term debt to equity ratio adalah sebesar 

1,01% hal ini berarti bahwa Rp 1,01 dari setiap Rp 100 modal sendiri 

digunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Apabila 

dihubungkan dengan standar rasio maka pada tahun ini tergolong 

sangat solvabel. 

Tahun 2003, long term debt to equity ratio adalah sebear 

0,77%. Pada tahun ini mengalami penurunan rasio sebsar 0,24%. 

Penurunan rasio ini tidak baik karena menunjukkan manajemen modal 

tidak baik sehingga rasio jauh lebih rendah dari yang ditetapkan, hal 

ini disebabkan penurunan utang jangka panjang sebesar Rp 

21.428.000 namun disisi lain modal naik sebesar Rp 340.717.035,27. 

Apabila dihubungkan dengan standar rasio maka pada tahun ini 

tergolong sangat solvabel. 

Tahun 2004, long term debt to equity ratio adalah sebesar 

4,08%. Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 3,31% bila 
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dibandingkan dengan tahun 2003 kenaikan rasio ini menunjukkan 

perbaikan karena mendekati standar yang ditetapkan, hal ini 

disebabkan kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp 416.986.750 

adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan modal sendiri 

sebear Rp 1.859.753.260,53. Apabila dihubungkan dengan standar 

rasio maka pada tahun ini tergolong sangat solvabel. 

Tahun 2005, long term debt to equity ratio adalah sebesar 

9,97%. Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 5,89% bila 

dibandingkan dengan tahun 2004 kenaikan rasio ini menunjukkan 

perbaikan karena mendekati standar yang ditetapkan, hal ini 

disebabkan kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp 

835.360.947,50 adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan 

modal sendiri sebesar Rp 1.165.709.961,03. Apabila dihubungkan 

dengan standar rasio pada tahun ini tergolong sangat solvabel. 

Kemampuan PDAM Kabupaten Kendal dilihat dari Long Term Debt 

to Equity Ratio adalah sangat besar atau sangat solvabel. 

 

Perkembangan Long Term Debt to Equity Ratio PDAM 

Kabupaten Kendal tahun 2002-2005 nampak dalam gambar sebagai 

berikut : 
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Gambar 5 Grafik Perkembangan Long Term Debt to Equity 
Ratio Tahun 2002-2005 

 

4.3.2.  Aktivitas 

Rasio aktivitas berguna untuk mengukur sampai seberapa 

besar keefektifan perusahaan dalam menggunakan sumber – sumber 

dananya. 

a. Average Collection Period 

Perkembangan Average Collection Period selama tahun 

2002 – 2005 adalah sebagai berikut : 

Tahun 2002, Average Collection Period adalah selama 

38 hari, hal ini berarti bahwa piutang dikumpulkan rata – rata 

setiap 38 hari. Apabila rasio ini dihubungkan dengan standar 

rasio pada tahun ini tergolong sangat cepat. 

Tahun 2003, Average Collection period adalah sebesar 

37 hari. Pada tahun ini mengalami penurunan rasio sebesar 

2,63% bila dibandingkan tahun 2002 penurunan rasio ini adalah 
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tidak baik karena jauh lebih rendah dari rasio yang ditetapkan, 

hal ini disebabkan kenaikan piutang usaha sebesar                   

Rp 55.564.998 adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan 

kenaikan penjualan perhari sebesar Rp 1.997.370,83. Apabila 

rasio ini dihubungkan dengan standar rasio pada tahun ini 

tergolong sangat cepat. 

Tahun 2004, Average Collection Period adalah sebesar 

39 hari. Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 5,40% 

bila dibandingkan dengan tahun 2003 kenaikan rasio ini 

menunjukkan perbaikan karena mendekati standar yang 

ditetapkan, hal ini disebabkan kenaikan piutang usaha sebesar 

Rp 192.057.796 adalah lebih besar bila dibandingkan dengan 

kenaikan penjualan perhari sebesar Rp 3.934.396,5. Apabila 

rasio ini dihubungkan dengan standar rasio maka pada tahun ini 

tergolong sangat cepat. 

Tahun 2005, Average Collection Period adalah sebesar 

34 hari. Pada tahun ini mengalami penurunan rasio sebesar 

12,82% bila dibandingkan dengan tahun 2004 penurunan rasio 

ini adalah tidak baik karena rasio jauh lebih rendah dari rasio 

yang ditetapkan, hal ini disebabkan kenaikan piutang usaha 

sebesar Rp 7.690.965 adalah lebih kecil bila dibandingkan 

dengan kenaikan penjualan perhari sebesar Rp 3.474.302,28. 
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Apabila rasio ini dihubungan dengan standar rasio maka pada 

tahun ini tergolong sangat cepat. Aktivitas PDAM Kabupaten 

Kendal dilihat dari Average Collection Period adalah sanngat 

cepat. 

Perkembangan Average Collection Period PDAM 

Kabupaten Kendal tahun 2002-2005 nampak dalam gambar 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Working Capital Turnover 

Perkembangan Working Capital Turnover selama tahun 

2002 – 2005 adalah sebagai berikut : 

Tahun 2002, Working Capital Turnover sebesar 3,18 

kali, hal ini berarti modal kerja yang berputar dalam suatu 

Rasio 
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Gambar 5 Grafik Perkembangan Average Collection Period Tahun 
2002-2005 
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persiklus kas dari perusahaan rata – rata 3,18 kali dalam setahun. 

Apabila rasio ini dihubungklan dengan standar rasio maka pada 

tahun ini tergolong tidak cepat. Rendahnya Working Capital 

Turnover disebabkan tingginya modal yang tertanam dalam 

piutang, sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam 

mengelola piutang yang berarti penggunaan modal kerja kurang 

efektif. 

Tahun 2003, Working Capital Turnover sebesar 3,73 

kali. Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 17,29 % 

bila dibandingkan dengan tahun 2002 kenaikan rasio ini 

menunjukkan perbaikan karena mendekati standar yang 

ditetapkan, ini disebabkan karena penjualan netto meningkat 

sebesar Rp 719.053.500 tetapi aktiva lancar turun sebesar Rp 

45.978.269,08 dan utang lancar naik sebesar Rp 25.388.255. 

Apabila dihubungkan dengan standar rasio maka pada tahun ini 

tergolong tidak cepat, ini disebabkan masih tingginya modal 

kerja yang tertanam dalam piutang. 

Tahun 2004, Working Capital Turnover sebesar 3,65 

kali. Pada tahun ini mengalami penurunan rasio sebesar 2,14 % 

bila dibandingkan dengan tahun 2003, ini disebabkan penjualan 

netto meningkat Rp 2.135.436.240, aktiva lancar naik sebesar 

Rp 365.084.814,16 tetapi utang lancar turun sebesar                 
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Rp 64.389.164,9. Apabila rasio ini dihubungkan dengan standar 

rasio maka tergolong tidak cepat, hal ini karena masih  tingginya 

modal kerja yang tertanam dalam piutang. 

Tahun 2005, Working Capital Turnover sebesar 5,71 

kali. Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 56,44% 

bila dibandingkan dengan tahun 2004 kenaikan rasio ini 

menunjukkan perbaikan karena mendekati standar yang 

ditetapkan, ini disebabkan penjualan netto meningkat sebesar Rp 

1.250.748.820, aktiva lancar turun Rp 14.168.186,39 dan utang 

lancar naik Rp 538.147.087,83. Apabila dihubungkan denga 

standar maka pada tahun ini tergolong kurang cepat. Ini 

disebabkan masih banyaknya modal kerja yang tertanam dalam 

piutang, untuk itu perusahaan perlu mengefektifkan manajemen 

piutang.   

 

 

 

Perkembangan Working Capital Turnover PDAM 

Kabupaten Kendal Tahun 2002-2005 nampak dalam gambar 

sebagai berikut : 
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Gambar 7 Grafik Perkembangan Working Capital Turnover 
Tahun 2002-2005 

 

c. Total Assets Turnover 

Perkembangan total assets turnover selama tahun 2002 – 

2005 adalah sebagai berikut : 

Tahun 2002, total assets turnover 0,54 kali, hal ini 

berarti Rp 1 aktiva dapat menghasilkan reven sebesar Rp 0,54 

pertahun. Apabila dihubungkan dengan standar rasio tergolong 

kurang cepat. Rendahya rasio ini disebabkan banyaknya dana 

yang tertanam dalam aktiva tetap yang dikarenakan tidak 

efektifnya manajemen aktiva tetap. Untuk itu perusahaan perlu  

mengefektifkan manajemen aktiva tetap.  

Tahun 2003, Total Assets Turnover adalah sebesar 0,58 

kali. Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 7,41 % 

jika dibandingkan dengan tahun 2002 kenaikan rasio ini 

menunjukkan perbaikan karena mendekati standar yang 
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ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan penjualan 

netto sebesar Rp 719.053.500 adalah lebih kecil bila 

dibandingkan dengan kenaikan total aktiva sebesar                  

Rp 2.212.350.845,70. Apabila dihubungkan dengan standar rasio 

maka tergolong kurang cepat, ini disebabkan karena banyaknya 

dana yang tertanam dalam aktiva tetap yang akan berpengaruh 

terhadap penyediaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan belum mampu menghasilkan revenue yang tinggi. 

Tahun 2004, Total Assets Turnover sebesar 0,59 kali. 

Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebear 1,72 % jika 

dibandingkan dengan tahun 2003 kenaikan rasio ini 

menunjukkan perbaikan karena mendekati standar yang 

ditetapkan, ini disebabkan karena adanya kenaikan penjualan 

netto sebesar Rp 2.135.436.240 yang lebih kecil bila 

dibandingkan dengan kenaikan total aktiva sebear Rp 

2.212.350.845,45. Apabila dihubungkan dengan standar rasio 

tergolong kurang cepat, hal ini disebabkan banyaknya dana yang 

tertanam dalam aktiva. 

Tahun 2005, Total Assets Turnover sebesar 0,58 kali. 

Pada tahun ini mengalami penurunan rasio sebesar 1,46 % jika 

dibandingkan dengan tahun 2004 penurunan rasio ini tidak baik 

karena jauh dari standar yang telah ditetapkan, hal ini 
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disebabkan adanya kenaikan penjualan netto sebesar                

Rp 1.250.748.820 yang lebih kecil dibandingkan kenaikan total 

aktiva sebesar Rp 2.539.217.996,36. Apabila dihubungkan 

dengan standar rasio tergolong kurang cepat atau masih rendah 

dari standar yang ditetapkan. Ini disebabkan masih banyaknya 

dana yang tertanam dalam aktiva. Keadaan ini menunjukkan 

perusahaan belum mampu menghasilkan revenue yang tinggi. 

Untuk itu perusahaan perlu mengefektifkan manajemen aktiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan Total Assets Turnover PDAM Kabupaten 

Kendal tahun 2002-2005 nampak dalam gambar sebagai berikut 
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Gambar 8 Grafik Perkembangan Total Assets Turnover Tahun 
2002-2005 

 

 

4.3.3. Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas berguna untuk menilai dan 

menginterpretasikan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan dalam periode tertentu. Rasio profitabilitas dihitung dari 

laporan perhitungan laba rugi 

 

 

a. Profit Margin on Sales 

Perkembangan Profit margin on sales 2005 adalah sebagai berikut : 

Tahun 2002 Profit Margin On Sales sebesar 13,27 %. Hal ini 

berarti bahwa setiap Rp 1 penjualan akan menghasilkan keuntungan 

sebesar Rp 0,13. Apabila rasio ini dihubungkan dengan standar rasio 

maka pada tahun ini tergolong cukup profitabel. 
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Tahun 2003,  Profit Margin on Sales sebesar 2,93 %. Pada 

tahun ini mengalami penurunan rasio yang cukup tinggi sebesar 

10,34 % bila dibandingkan dengan tahun 2002 penurunan rasio ini 

tidak baik karena mengisyaratkan manajemen dalam mengendalikan 

biaya yang berkaitan dengan penjualan tidak baik sehingga rasio 

jauh dari standar yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena 

penurunan laba bersih yang cukup tinggi yaitu sebesar                   

Rp 564.235.089 namun dilain pihak penjualan naik sebesar            

Rp 719.053.500 ini dikarenakan adanya peningkatan penyusutan 

aktiva tetap sebesar Rp 1.786.904.909,99. Apabila dihubungkan 

dengan standar rasio maka pada tahun ini tergolong kurang 

profitabel, hal ini disebabkan rendahnya laba yang diperoleh dan 

biaya yang dikeluarkan terlalu boros. 

Tahun 2004, Profit Margin on Sales sebesar 3,83 %. Pada 

tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 0,90 % bila 

dibandingkan dengan tahun 2003 kenaikan rasio ini menunjukkan 

adanya perbaikan karena mendekati standar yang telah ditetapkan, 

hal ini disebabkan kenaikan laba bersih sebesar Rp 111.859.659,14 

adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan penjualan 

sebesar Rp 2.135.436.240. Apabila dihubungkan dengan standar 

rasio maka maka pada tahun ini tergolong kurang profitabel, hal ini 
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disebabkan rendahnya laba yang diperoleh karena biaya yang 

dikeluarkan terlalu besar. 

Tahun 2005, Profit Margin on Sales sebesar 4,31 %. Pada 

tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 0,48 % bila 

dibandingkan dengan tahun 2004 kenaikan rasio ini menunjukkan 

adanya perbaikan karena mendekati standar yang telah ditetapkan, 

hal ini disebabkan  kenaikan laba bersih sebesar Rp 90.984.934,01 

adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan penjualan 

sebesar Rp 1.250.748.820. Apabila dihubungkan dengan standar 

rasio maka pada tahun ini tergolong kurang profitabel, hal ini 

disebabkan rendahnya laba yang diperoleh karena biaya yang 

dikeluarkan terlalu besar. Untuk itu perusahaan perlu menekan 

biaya seminimal mungkin. 

 

 

 

Perkembangan Profit Margin on Sales PDAM Kabupaten 

Kendal Tahun 2002-2005 nampak dalam gambar sebagai berikut 
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Gambar 9 Grafik Perkembangan Profit Margin on Sales Tahun 

2002-2005 
 

b. Rate of Return on Investment 

Perkembangan Rate Of Return On Investment selama tahun 

2002 – 2005 adalah sebagai berikut : 

Tahun 2002, Rate Of Return On Investment sebesar 7,12 %, 

hal ini berarti setiap Rp 100 total aktiva dapat menghasilkan Rp 

7,12 laba usaha. Apabila dihubungkan dengan standar rasio maka 

pada tahun ini tergolong profitabel. 

Tahun 2003, Rate Of Return On Investment sebesar 1,72 %. 

Pada tahun ini mengalami penurunan rasio yang sangat drastis 

sebesar 5,40% penurunan rasio ini tidak baik karena menunjukkan 

perusahaan tidak efektif dalam memanfaatkan sumber ekonomi 

sehingga jauh dari standar yang ditetapkan, hal ini karena turunnya 

laba bersih sebesar Rp 564.235.089 namun dilain pihak total aktiva 

naik sebesar Rp 2.212.350.845,70. Apabila dihubungkan dengan 
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standar rasio tergolong kurang profitabel, hal ini dikarenakan 

tingginya total aktiva, sedangkan laba terlalu rendah dikarenakan 

biaya yang dikeluarkan banyak. Keadaan ini berarti perusahaan 

dalam penggunaan aktiva kurang efektif. 

Tahun 2004, Rate Of Return On Investment sebesar 2,28 %. 

Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 0,56% dari tahun 

2003 kenaikan rasio ini menunjukkan adanya perbaikan karena 

mendekati standar yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena 

kenaikan laba bersih sebesar Rp 111.859.659,14 adalah lebih kecil 

bila dibandingkan dengan kenaikan total aktiva sebesar                 

Rp 2.212.350.845,70. Apabila dihubungkan dengan standar rasio 

maka pada tahun ini tergolong kurang profitabel, hal ini disebabkan 

karena tingginya total aktiva sedangkan laba yang dihasilkan terlalu 

rendah dan biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Keadaan ini berarti 

perusahaan dalam penggunaan aktiva kurang efektif. 

Tahun 2005, Rate Of Return On Investment sebesar 2,49 %. 

Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 0,21% dari tahun 

2004 kenaikan rasio ini menunjukkan adanya perbaikan karena 

mendekati standar yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena 

laba bersih naik sebesar Rp 90.984.934,01 lebih kecil dari kenaikan 

total aktiva sebesar Rp 2.539.217.996,36. Apabila dihubungkan 

dengan standar rasio maka pada tahun ini tergolong kurang 
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profitabel, hal ini disebabkan karena tingginya total aktiva 

sedangkan laba yang dihasilkan rendah dan biaya yang dikeluarkan 

terlalu besar. Keadaan ini menyiratkan bahwa perusahaan kurang 

efektif dalam penggunaan aktiva. Untuk itu perusahaan perlu 

meningkatkan efektifitas manajemen aktiva. 

Perkembangan Rate of Return on Investment PDAM 

Kabupaten Kendal Tahun 2002-2005 nampak dalam gambar sebagai 

berikut : 
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Gambar 7 Grafik Perkembangan Rate of Return on Investment 
Tahun 2002-2005 

 

c. Rate of Return on Equity 

Perkembangan Rate Of Return On Equity selama tahun 2002 

– 2005 adalah sebagai berikut : 

Tahun 2002, Rate Of Return On Equity sebesar 7,52 %, hal 

ini berarti setiap Rp 100 modal sendiri dapat menghasilkan Rp 7,52 

laba usaha. Apabila dihubungkan dengan standar rasio maka pada 

tahun ini tergolong profitabel. 

Tahun 2003, Rate Of Return On Equity sebesar 1,81 %. Pada 

tahun ini mengalami penurunan rasio yang cukup drastis yaitu 

sebesar 5,71 %, hal ini disebabkan turunnya laba bersih sebesar     

Rp 564.235.089 namun dilain pihak modal naik sebesar                 

Rp 340.717.035,27 penurunan rasio ini menunjukkan tidak baik 

karena manajemen tidak mampu menggunakan modal untuk 

menghasilkan laba dengan baik. Apabila dihubungkan dengan 

standar rasio maka tergolong kurang profitabel, ini disebabkan 

tingginya modal yang digunakan sedangkan laba yang dihasilkan 
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terlalu rendah. Hal ini berarti perusahaan dalam penggunaan modal 

atau sumber lain kurang efektif. 

Tahun 2004, Rate Of Return On Equity sebesar 2,45 %. Pada 

tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 0,64 % dari tahun 2003, 

hal ini disebabkan naiknya laba bersih sebesar Rp 111.859.659,14 

adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan modal sebesar 

Rp 1.859.753.260,53 kenaikan rasio ini menunjukkan adanya 

perbaikan karena mendekati standar yang telah ditetapkan. Apabila 

dihubungkan dengan standar rasio maka tergolong kurang 

profitabel, ini disebabkan tingginya modal yang digunakan 

sedangkan laba yang dihasilkan masih rendah. Hal ini berarti 

perusahaan dalam penggunaan modal kurang efektif. 

Tahun 2005, Rate Of Return On Equity sebesar 2,92 %. Pada 

tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 0,47 % dari tahun dasar 

2004, hal ini disebabkan naiknya laba bersih sebesar                      

Rp 90.984.934,01 adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan 

kenaikan modal sebesar Rp 1.165.709.961,03 kenaikan rasio ini 

menunjukkan adanya perbaikan karena mendekati standar yang 

telah ditetapkan. Apabila dihubungkan dengan standar rasio maka 

tergolong kurang profitabel, ini disebabkan tingginya modal yang 

digunakan sedangkan laba yang dihasilkan rendah. Hal ini berarti 
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perusahaan dalam penggunaan modal kurang efektif, untuk itu 

perusahaan harus mengefektifkan manajemen modal. 

Perkembangan Rate of Return on Equity Perusahaan Daerah 

Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2002-2005 nampak alam 

gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Grafik Perkembangan Rate of Return on 
Equity Tahun 2002-2005. 
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Berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi terhadap kemampuan, 

aktivitas dan profitabilitas PDAM Kabupaten Kendal tahun 2002 – 2005 dapat 

diambil kesimpulan kemampuan keuangan PDAM Kabupaten Kendal sangat 

besar, tetapi ditemukan kelemahan yaitu perputaran aktiva dan modal kerja 

yang kurang cepat sehingga mengakibatkan profitabilitas kurang, hal ini 

didasarkan  pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Kemampuan PDAM Kabupaten Kendal dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek (likuiditas) sangat besar. Hal ini terlihat dari Current Ratio tahun 

2002 = 486,41%  tahun 2003 = 451,55%  tahun 2004 = 607,29%  tahun 

2005 = 265,12% tergolong sangat likuid. Jika dilihat dari Quick Ratio 

tergolong sangat likuid, hal ini terbukti dengan Quick Ratio tahun 2002 = 

475,27%  tahun 2003 = 438,83%  tahun 2004 = 597,39%  tahun 2005 = 

257,28%.    

2. Kemampuan PDAM Kabupaten Kendal dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjang baik sekali. Hal ini terlihat dari Total Assets To Tota Debt Ratio 

tahun 2002 = 1879,51%  tahun 2003 = 1927,48%  tahun 2004 = 1428,09%  

tahun 2005 = 682,89%. Dilihat dari Long Term Debt To Equity Ratio tahun 

2002 = 1,01% tahun 2003 = 0,77%  tahun 2004 = 4,08%  tahun 2005 = 

9,97%. PDAM Kabupaten Kendal dalam keadaan sangat 

solvabel. 

3. Aktivitas PDAM Kabupaten Kendal dilihat dari Average Collection Period 

tergolong sangat cepat hal ini terlihat dari rasio tahun 2001 = 38 hari,  

87 
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tahun 2003 = 37 hari, tahun 2004 = 39  hari, tahun 2005 = 34 hari. 

Aktivitas dilihat dari Working Capital Turnover tahun 2002 = 3,18  tahun 

2003 = 3,73  tahun 2004 =  3,65 tergolong tidak cepat, sedangkan tahun 

2005 = 5,71 tegolong kurang hal ini karena tingginya modal kerja yang 

tertanam dalam piutang. Aktivitas dilihat dari Total Assets Turnover 

tergolong kurang cepat, hal ini terlihat dari rasio tahun 2002 = 0,54  tahun 

2003 = 0,58  tahun 2004 = 0,59  tahun 2005 = 0,58. 

4. Profitabilitas PDAM Kabupaten Kendal dilihat dari Profit Margin On Sales 

tahun 2002 = 13,27 % tergolong cukup profitabel, sedangkan tahun 2003 = 

2,93 % tahun 2004 = 3,83 % tahun 2005 = 4,31 % tergolong kurang 

profitabel, ini karena rendahnya laba dan besarnya biaya. Profitabilitas 

dilihat dari Rate Of Return On Investment tahun 2002 = 7,12 % tergolong 

profitabel, sedangkan tahun 2003 = 1,81, tahun 2004 = 2,28 % tahun 2005 

= 2,49 % tergolong kurang profitabel. Profitabilitas dilihat dari Rate Of 

Return On Equity tahun 2002 = 7,52 % tergolong profitabel, sedangkan 

tahun 2003 = 1,72 %, tahun 2004 = 2,45 % tahun 2005 = 2,92 % tergolong 

kurang profitabel,  hal ini disebabkan kurang efektifnya penggunaan modal. 

 

5.2.  Saran 

Perkembangan tingkat kemampuan, aktivitas dan profitabilitas selama 

tahun 2002 – 2005 cukup berfluktuatif, sehingga penulis menyarankan untuk 

PDAM Kabupaten Kendal sebagai berikut : 



 89
 

1. Diharapkan PDAM Kabupaten Kendal dapat lebih baik dalam mengelola 

aktivanya agar tidak banyak dana yang menganggur. 

2. Untuk memaksimalkan efektivitas PDAM sebaiknya dalam memberikan 

piutang hendaknya membatasi jumlah piutang yang diberikan terutama 

piutang administrasi karyawan sehingga waktu penagihannya akan cepat. 

3. Hendaknya perlu dilakukan upaya peningkatan penjualan dan menekan 

biaya seefisien mungkin supaya tidak terjadi penurunan laba usaha yang 

dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. 

4. Hendaknya perlu ditingkatkan efektivitas manajemen modal 

5. Hendaknya perlu ditingkatkan kondisi keuangan dan kinerja karyawan agar 

PDAM Kabupaten Kendal dapat bertahan dan mengembangkan usahanya. 
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