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SARI 

Alfian Hakim Nurcahaya. 2016. “Analisis Kinerja PDAM Kota Pekalongan 

Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard”. Skripsi. Jurusan 

Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. 

Dr. H. Achmad Slamet, M.Si. 

 

Kata Kunci : Balanced Scorecard, Perspektif Keuangan, Pelanggan, Proses 

Bisnis Internal, Pembelajaran dan Pertumbuhan. 

 

PDAM Kota Pekalongan sebagai penyedia air bersih memiliki tanggung 

jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai pelanggan 

dan pemerintah daerah selaku stakeholder utama, oleh karena itu penting untuk 

mengetahui kinerja PDAM Kota Pekalongan. Selama ini pengukuran kinerja 

PDAM Kota Pekalongan masih menitik beratkan pada aspek keuangan saja, 

belum mengukur kinerjanya berdasarkan aspek non keuangan. Maka dari itu 

untuk mengetahui apakah sistem pengukuran kinerja yang telah dilakukan PDAM 

Kota Pekalongan sudah tepat atau belum dan melengkapi pengukuran kinerja 

yang sudah ada, digunakan konsep Balanced Scorecard sebagai alternatif 

penilaian kinerja PDAM Kota Pekalongan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

tingkat kinerja PDAM Kota Pekalongan pada prespektif keuangan, pelanggan, 

proses internal bisnis, pembelajaran dan pertumbuhan dalam Balanced Scorecard. 

Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan PDAM Kota 

Pekalongan tahun 2012, 2013 dan 2014 serta pelanggan PDAM Kota Pekalongan 

berjenis rumah tangga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple 

random sampling, penentuan ukuran sampel menggunakan rumus slovin dan 

diperoleh ukuran sampel sebanyak 100 responden pelanggan dan 50 responden 

pegawai PDAM Kota Pekalongan. Metode analisis yang digunakan yaitu 

deskriptif kuantitatif. 

Hasil dari penelitian diperoleh bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2014, 

kinerja pada prespektif keuangan kurang baik karena masih belum tepat dalam 

proses pengangaran, sedangkan pada kinerja prespketif pelanggan sudah cukup 

baik, pada prespektif proses internal bisnis serta prespektif pembelajaran dan 

pertumbuhan termasuk dalam kategori baik. 

Simpulan dari penelitian ini bahwa keselurah kinerja PDAM Kota 

Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014, yang 

termasuk dalam kategori kinerja sangat baik. Saran yang diberikan adalah PDAM 

Kota Pekalongan harus meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan agar 

dapat menambah tingkat pemerolehan pelanggan baru, karena dengan semakin 

bertambahnya jumlah pelanggan maka pendapatan yang diperoleh perusahaan 

akan ikut meningkat. 
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ABSTRACT 

Alfian Hakim Nurcahaya. 2016. “Performance Analysis of The Municipal 

Waterworks in Pekalongan City Using Balanced Scorecard Method”. Final 

Project. Management Departement. Faculty of Economics. Semarang State 

University. Supervisor Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si. 

 

Keywords : Balanced Scorecard, Financial Perspective, Customer, Internal 

  Business Processes, Learning and Growth. 

The municipal waterworks of Pekalongan city as water providers have a 

responbility to provide the best service to the society as their customer and the 

local government as a major stakeholder, therefore it is important to know the 

performance of municipal waterworks in Pekalongan city. Meanwhile the 

performance measurement of the municipal waterworks still focuses on financial 

aspects only. They did not measure the performance based on non-financial 

aspects.Therefore to determine whether the performance measurement system that 

has been done to municipal waterworks of Pekalongan city is right or not also 

complementing the performance measurement that already exist using Balanced 

Scorecard concept as an alternative assessment of the municipal waterworks 

performance.  

The purpose of this study is to analyze and describe the level of 

performance of municipal waterworks in Pekalongan city towards financial 

perspective, customer, internal business processes, learning and growth in the 

Balanced Scorecard.  

The population in this study are the financial statements of municipal 

waterworks in Pekalongan city from 2012, 2013 to 2014 and house hold 

customers of municipal waterworks Pekalongan city. The sampling technique is  

simple random sampling, sample size determination using the formula slovin then  

obtained the sample consist of 100 respondents from the customers and 50 

respondents from the employees of municipal waterworks Pekalongan city. The 

analytical method condusted in this research is quantitative descriptive.  

The results of this research indicates that in 2012 to 2014, the performance 

from financial perspective is not good because it is still not appropriate to the 

budgeting process. Meanwhile from the customer perspective, the performance  

has been quite good, and the perspective of internal business processes and 

learning and growth perspective are included in good categories.  

The conclusions from this research is the entire performance of the 

municipal waterworks in Pekalongan city has increased from 2012 to 2014, which 

is included in the very good category. The suggestion given in this research is the 

municipal waterworks in Pekalongan city should improve their service towards 

the customers in order to increase the number of new customer, due to the 

increasing number of customers, the company income will be increasing too. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengukuran kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting 

bagi organisasi bisnis swasta maupun pemerintah, seperti Badan Usaha Milik 

Daerah. Handayani (2011) berpendapat bahwa pengukuran kinerja 

merupakan usaha memetakan strategi ke dalam tindakan pencapaian target 

tertentu, tidak hanya target akhir yang perlu diukur dan menjadi ukuran 

kinerja perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kompetensi dan proses yang 

telah dilaksanakan. Dalam sistem pengendalian manajemen, pengukuran 

kinerja perusahaan berguna untuk pihak manajemen sebagai alat evaluasi, 

apakah selama pelaksanaa kinerja perusahaan terdapat deviasi dari rencana 

yang telah ditentukan. Dengan dilakukanya pengukuran kinerja perusahaan 

tersebut bermanfaat untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitoring 

dan memperbaiki kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sistem pengukuran kinerja perusahaan secara tradisional diukur 

berdasarkan aspek keuangan, karena ukuran keuangan inilah yang dengan 

mudah dilakukan pengukuranya (Mulyadi dan Setiyawan 2000:330). Namun, 

ukuran keuangan dirasa kurang layak bagi perusahaan sektor publik yang 

berjenis quasi nonprofit organization yaitu perusahaan yang menyediakan 

atau menjual barang jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan 

memperoleh keuntungan, yang tujuan utama perusahaanya tidak hanya 

profitabilitas namun juga kepuasan pelanggan (Mahsun 2014:164). Sehingga
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Kaplan dan Norton (2000:7) menciptakan Balanced Scorecard sebagai 

metode pengukuran kinerja yang dapat melengkapi seperangkat ukuran 

kinerja keuangan dengan ukuran kinerja pendorong (divers) dari aspek non 

keuangan. 

PDAM Kota Pekalongan termasuk dalam perusahaan sektor publik 

berjenis quasi nonprofit organization. Dimana PDAM Kota Pekalongan tidak 

hanya mencari keuntungan tetapi juga harus memberikan pelayanan air bersih 

kepada masyarakat. Pengukuran kinerja yang dilakukan PDAM Kota 

Pekalongan masih menitik beratkan pada aspek keuangan. Menurut Mahmudi 

(2015:131) perusahaan sektor publik yang termasuk dalam jenis quasi 

nonprofit organization, dalam melakukanya pengukuran kinerja sebaiknya 

tidak hanya berdasarkan pada aspek keuangan saja namun juga berdasarkan 

aspek non keuangan yaitu menggunakan Balanced Scorecard, karena 

Balanced Scoreard dalam pengukuranya tidak hanya menekankan pada aspek 

keuangan, tetapi juga pada aspek non keuangan. Hal ini sejalan dengan 

perusahaan sektor publik yang menempatkan laba bukan sebagai ukuran 

kinerja utama, namun pelayanan yang cenderung bersifat non keuangan. 

Berdasarkan masalah tersebut terjadi kesenjangan harapan (expectation 

gap) dimana ukuran hasil yang ditetapkan PDAM Kota Pekalongan yang 

menitik bertakan pada aspek keuangan berbeda dengan ukuran hasil yang 

diharapkan oleh perusahaan sektor publik yang berjenis quasi nonprofit 
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organization yang mengukur kinerjanya selain dari aspek keuangan namun 

juga dari non keuangan. Mahmudi (2015:131) berpendapat bahwa Balanced 

Scorecard tepat digunakan untuk perusahaan sektor publik, karena tujuan 

utama perusahaan publik bukan hanya sekedar mencari keuntungan yang 

bersifat keuangan namun juga memberikan pelayanan yang prima yang lebih 

bersifat non keuangan. Maka dari itu perlu dilakukan pengukuran kinerja 

PDAM Kota Pekalongan yang berdasarkan pada aspek keuangan dan non 

keuangan yang berguna untuk melihat kinerja PDAM Kota Pekalongan jika 

diukur berdasarkan kedua aspek tersebut.  

Balanced Scorecard adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 

empat prespektif yang seimbang (Kaplan dan Norton 2000:2). Keempat 

perspektif tersebut adalah prespektif keuangan, yang mengukur kinerja 

perusahaan berdasarkan metode ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for 

money) Prespektif pelanggan yang mengukur kinerja perusahaan berdasarkan 

pangsa pasar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, kepuasan pelanggan dan 

profitabilitas pelanggan. Prespektif bisnis internal yang mengukur kinerja 

perusahaan berdasarkan tahapan yang telah dilakukan perusahaan yaitu, 

inovasi, operasi dan layanan purna jual. Prespektif pertumbuhan dan 

pembelajaran yang mengukur kinerja perusahaan berdasarkan kepuasan 

karyawan, retensi karyawan dan produktivitas karyawan. 
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Motivasi dalam penelitian ini adalah untuk melihat kinerja PDAM Kota 

Pekalongan jika diukur dengan menggunakan metode Balanced Scorecard 

yang berdasarkan pada aspek keuangan dan non keuangan. Penelitian ini 

diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai  sistem pengukuran kinerja 

dengan menggunakan metode  Balanced Scorecard yang dapat dijadikan 

sebagai acuan bagi PDAM Kota Pekalongan untuk melihat apakah 

pengukuran kinerja yang dilakukan sudah tepat atau belum dan melengkapi 

penilaian kinerja yang sudah ada. 

1.2 Perumusan Masalah 

PDAM Kota Pekalongan sebagai penyedia air bersih memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat 

sebagai pelanggan dan pemerintah daerah selaku stakeholder utama, oleh 

karena itu penting untuk mengetahui kinerja PDAM Kota Pekalongan. 

Selama ini pengukuran kinerja PDAM Kota Pekalongan masih menitik 

beratkan pada aspek keuangan saja, belum mengukur kinerjanya berdasarkan 

aspek non keuangan, maka dari itu untuk mengetahui apakah sistem 

pengukuran kinerja yang telah dilakukan PDAM Kota Pekalongan sudah 

tepat atau belum dan melengkapi pengukuran kinerja yang sudah ada 

digunakan konsep Balanced Scorecard sebagai alternatif penilaian kinerja 

perusahaan untuk melihat bagaimana kinerja PDAM Kota Pekalongan yang 

diukur berdasarkan empat prespektif.  
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Keempat perspektif tersebut adalah prespektif keuangan, yang 

mengukur kinerja perusahaan berdasarkan metode ekonomi, efisiensi dan 

efektivitas (value for money) yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2002: 

133-134). Prespektif pelanggan yang mengukur kinerja perusahaan 

berdasarkan pangsa pasar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, kepuasan 

pelanggan dan profitabilitas pelanggan (Kaplan dan Norton 2000:59). 

Prespektif bisnis internal yang mengukur kinerja perusahaan berdasarkan 

tahapan yang telah dilakukan perusahaan yaitu, operasi, inovasi dan layanan 

purna jual (Kaplan dan Norton 2000:85). Prespektif pertumbuhan dan 

pembelajaran yang mengukur kinerja perusahaan berdasarkan kepuasan 

karyawan, retensi karyawan dan produktivitas karyawa (Kaplan dan Norton 

2000:112). 

Penelitian ini dibatasi hanya pada PDAM Kota Pekalongan, untuk 

pengukuran perspektif keuangan digunakan data keuangan tahun 2012 sampai 

dengan 2014. Dari fungsi Balanced Scorecard yang berkembang sampai saat 

ini peneliti hanya mengambil fungsi Balanced Scorecard sebagai alat 

pengukuran kinerja perusahaan yang berdasarkan pada aspek keuangan dan 

non keuangan. 

Sebagaimana uraian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, yaitu  :  
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1. Bagaimana kinerja PDAM Kota Pekalongan dalam perspektif keuangan 

dengan menggunakan metode Balanced Scorecard ? 

2. Bagaimana kinerja PDAM Kota Pekalongan dalam perspektif pelanggan 

dengan menggunakan metode Balanced Scorecard ? 

3. Bagaimana kinerja PDAM Kota Pekalongan dalam perspektif proses 

bisnis internal dengan menggunakan metode Balanced Scorecard ?  

4. Bagaimana kinerja PDAM Kota Pekalongan dalam perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah  di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kinerja PDAM Kota 

Pekalongan pada perspektif keuangan dengan menggunakan metode 

Balanced Scorecard. 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kinerja PDAM Kota 

Pekalongan pada perspektif pelanggan dengan menggunakan metode 

Balanced Scorecard. 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kinerja PDAM Kota 

Pekalongan pada perspektif proses bisnis internal dengan menggunakan 

metode Balanced Scorecard. 
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4. Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kinerja PDAM Kota 

Pekalongan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu 

manfaat teoritis maupun praktisnya. Guna teoritis pada perspektif akademis, 

penelitian ini akan berguna untuk : memberikan sumbangan konseptual bagi 

perkembangan kajian ilmu manajemen khususnya mengenai penerapan teori 

pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard. 

Kepentingan praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna: 

1. Bagi PDAM Kota Pekalongan 

Sebagai evaluasi kinerja perusahaan dan bahan pertimbangan untuk 

melengkapi pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan aspek non 

keuangan. 

2. Bagi kalangan akademik dan pembaca 

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya mengenai pengukuran kinerja perusahaan dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kinerja Sektor Publik 

2.1.1  Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

 Pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2015:7) meliputi aktivitas 

penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan 

informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk 

memonitor kinerjanya dalam mengahasilkan output dan outcome terhadap 

masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu manajer unit 

kerja dalam memonitoring dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada 

tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. 

 Mardiasmo (2002:121) berpendapat pengukuran kinerja sektor 

publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik 

menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non 

finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat 

pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat diperkuat 

dengan menetapkan reward dan punishment system. 

 Pengukuran kinerja menurut Amins (2012:97) merupakan hasil dari 

suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator 

kinerja yang berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 
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menurut Mulyadi dan Setyawan (2000:353) penilaian kinerja adalah 

penentuan secara periodik mengenai efektivitas operasional suatu 

organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 

merupakan serangkaian aktivitas penetapan penilaian kinerja yang 

berdasarkan ukuran finansial dan non finansial, untuk mengukur sejauh 

mana hasil dan manfaat yang telah ditentukan sebelumnya dalam 

penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja 

 Tujuan utama penilaian kinerja menurut Mulyadi dan Setyawan 

(2000:353) adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya agar membuahkan hasil yang diinginkan oleh organisasi.  

 Tujuan dilakukanya pengukuran kinerja sektor publik menurut 

pendapat Mahmudi (2015:14) adalah: 

a. Mengetahui tingkat kecapain tujuan organisasi 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusa 

pemberian reward dan punishment 

e. Memotivasi pegawai dan menciptakan akuntabilitas publik 
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2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 

 Manfaat dari pengukuran kinerja menurut pendapat Mardiasmo 

(2002:122) adalah : 

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk 

menilai kinerja manajemen. 

b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja. 

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward 

and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur 

sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan peusaan secara 

objektif 

2.1.4  Informasi yang digunakan untuk Pengukuran Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2002:123) ada dua informasi yang dapat 

digunkan untuk melakukan pengukuran kinerja, kedua informasi tersebut 

adalah : 
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1. Informasi Finansial 

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran 

yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis 

varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang 

dianggarkan. setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan 

identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusur 

varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengetahui unit spesifikasi mana yang bertanggung 

jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen yang 

paling bawah. 

2. Informasi Non Finansial 

Informasi non finansial ini dapat menambah keyakinan terhadap 

kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja 

yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai 

organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard, dengan Balanced 

Scorecard kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek 

finansialnya saja, akan tetapi juga aspek non finansial. Pengukuran 

dengan metode Balanced Scorecard melibatkan empat aspek, yaitu : 

a. Perspektif finansial (financial prespective) 

b. Perspektif kepuasaan pelanggan (customer prespective) 

c. Perspektif proses internal (internal process efficiency) 

d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth 

prespective) 
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2.2  Konsep Balanced Scorecard 

2.2.1  Pengertian Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard menurut Mulyadi (2001:1) terdiri dari dua kata 

kartu skor (scorecard) dan berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu 

yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kata 

berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel 

diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, 

jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern.  

Kaplan Norton (2000:22) berpendapat bahwa Balanced Scorecard 

memberikan para eksekutif kerangka kerja yang komprehensif untuk 

menerjemahkan visi dan strategi perusahaan kedalam seperangkat ukuran 

kinerja yang terpadu. 

Balanced Scorecard didefinisikan oleh Suwardi L. dan Prima 

Biromo (2007:16) dalam Solihin Ismail (2012:176) adalah suatu alat 

manajemen kinerja (performance management tool) yang dapat membantu 

organisasi untuk menterjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan 

memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non finansial yang 

kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Balanced 

Scorecard adalah sistem pengukuran kinerja perusahaan yang 

komprehensif, dimana kinerja perusahaan diukur berdasarkan aspek 

keuangan dan non keuangan yang dapat menerjemahkan visi dan strategi 
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perusahaan kedalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator 

yang terjalin dalam hubungan sebab akibat. 

2.2.2  Perspektif – Prespetif dalam Balanced Scorecard 

Menurut Kaplan dan Norton (2000:22) Balanced Scorecard 

menerjemahkan misi dan strategi kedalam berbagai tujuan dan ukuran, 

yang terusun kedalam empat prespektif, keempat prespektif tersebut yaitu :  

1. Perspektif Keuangan (Financial Perspective) 

Balanced Scorecard tetap menggunakan perspektif keuangan 

karena ukuran keuangan sangat penting dalam memberikan ringkasan 

konsekuensi tindakan ekonomi yang sudah diambil, agar terlihat apakan 

kegiatan yang telah dilakukan dapat berkontribusi atau tidak kepada 

peningkatan laba perusahaan. 

Pengukuran perspektif keuangan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode value for money yang dikembangkan 

oleh Mahmudi (2015:83-86) yang merupakan konsep pengelolaan 

organisasi sektor publik yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu: 

1) Ekonomi 

Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa 

sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa 

tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi 

untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait 

dengan konsep biaya input, dimana sumber daya input hendaknya 

diperoleh dengan harga lebih rendah (spending less) yang mendekati 
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harga pasar. Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan 

antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut. 

2) Efisiensi  

Efisiesi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau 

pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk 

menghasilkan output tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan 

perbandingan antara output dengan input. Suatuh organisasi, program, 

atau kegiatan dikatakan efisiensi apabila mampu mengahsilkan output 

tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu 

mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well).  

3) Efektivitas 

Efektivitas merupakan hubugan antara output dengan tujuan atau 

hasil. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, 

maka semakin efektif organisasi tersebut. Secara matematis, efektivitas 

merupakan perbandingan antara outcome dengan output. 

2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) 

Dalam prepektif pelanggan Balanced Scorecard, perusahaan 

harus melakukan identifikasi mengenai pelanggan dan segmen pasar 

yang akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber utama yang 

akan menjadi komponen penghasilan tujuan finansial perusahaan. Pada 

prespektif ini perusahaan melakukan identifikasi dan pengukuran 

proprosi nilai yang akan perusahaan berikan kepada pelanggan dan 

pasar sasaran. Dengan demikian prespektif pelanggan dapat 
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menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam tujuan yang 

spesifik berkenaan dengan pelanggan dan segmen yang dituju, untuk 

nantinya dikomunikasikan ke seluruh perusahaan.  

Kaplan dan Norton (2000:59-60) mengukur prespektif pelanggan 

berdasarkan kelompok pengukuran pelanggan utama, yang terdiri dari : 

a. Retensi Pelanggan 

Mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan atau 

memelihara customer yang telah ada, dilihat dari pelanggan 

pertahunnya. 

b. Akuisisi Pelanggan 

Mengukur dalam bentuk relatif atau absolut, keberhasilan unit 

bisnis dalam menarik atau memenangkan pelanggan atau bisnis baru. 

c. Kepuasan Pelanggan  

Menilai tingkat kepuasan para pelanggan PDAM Kota 

Pekalongan atas pelayanan yang telah diberikan. Pengukurannya 

diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan cara penyebaran 

kuesioner kepada pelanggan yang datang untuk membayar rekening air 

di loket pusat kantor PDAM Kota Pekalongan. 

d. Profitabilitas Pelanggan  

Mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pelaggan atau 

segemen tertentu setelah menghitung berbagai pengeluaran yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. 
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Gambar 2.1 Perspektif Pelanggan-Ukuran Utama  

Sumber: Robert S Kaplan dan David P Norton, 2000:60, Erlangga, 

Jakarta. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process 

Perspective) 

Pada Perspektif proses internal bisnis para manajer melakukan 

identifikasi terhadap berbagai proses yang sangat penting untuk 

mencapai tujuan pelanggan dan pemegang saham. Perusahaan 

mengembangkan tujuan dan ukuran ini setelah merumuskan ukuran 

unruk prespektif keuangan dan pelanggan, dengan adanya urutan 

perumusan ini, membuat perusahaan lebih fokus pada pengukuran 

proses bisnis internal kepada proses-proses yang akan mendorong 

tercapainya tujuan yang ditetepakan untuk pelanggan dan pemegang 

saham.  

Kaplan dan Norton (2000:83) menentukan rantai nilai proses 

bisnis internal, untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

memberikan hasil finansial yang baik. Rantai nilai dalam proses bisnis 

internal tersebut terdiri dari tiga proses bisnis utama yaitu : 

a. Tahap operasi 

Pangsa        

Pasar 

Kepuasan 

Pelanggan 

Profitabilitas 

Pelanggan 

Akuisisi 

Pelanggan 

Retensi 

Pelanggan 
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Tahap ini mengambarkan aktivitas penciptaan nilai yang 

dilakukan oleh perusahaan mulai dari penerimaan pesanan pelanggan 

dan diakhiri dengan penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. 

Proses ini menitikbertakan kepada penyampaian produk dan jasa 

kepada pelanggan yang ada secara efisien, konsisten dan tepat waktu. 

Pengukuran proses operasi PDAM Kota Pekalongan berdasarkan 

indikator yang telah ditetapkan oleh BPPSPAM dalam petunjuk teknis 

penilaian PDAM, yaitu : 

1) Efisiensi produksi  

Efisiensi produksi (faktor pemanfaatan produksi) menurut BPPSPAM 

(2014) digunakan untuk mengukur efisiensi sistem produksi. 

2) Tingkat kehilangan air 

Tingkat kehilangan air menurut BPPSPAM (2014) digunakan untuk 

mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air. 

3) Jam operasi pelayanan 

Jam operasi pelayanan menurut BPPSPAM (2014) digunakan untuk 

mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan 

kontinuitas pelayanan. 

4) Tekanan air pada sambungan pelanggan 

Tekanan air pada sambungan pelanggan menurut BPPSPAM (2014) 

digunakan untuk mengukur jumlah pelanggan yang dilayani dengan 

tekanan sesuai dengan standar minimal. 
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5) Penggantian meter air pelanggan 

Penggantian meter air pelanggan menurut BPPSPAM (2014) 

digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian meter air pelanggan. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth 

Perspective) 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam Balanced 

Scorecard mengembangkan tujuan dan ukuran yang mendorong 

pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan di dalam perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur yang 

memungkinkan tujuan dari ketiga perspektif lainnya dapat tercapai. 

Tujuan lainya prespektif ini merupakan faktor pendorong dihasilkanya 

kinerja yang istimewa dalam tiga prespektif scorecard yang pertama. 

Kaplan dan Norton (2000:111-113) memberikan kelompok 

pengukuran utama pekerja yang berdasarkan tiga hal yang perlu diukur, 

yaitu : 

a. Kepuasan pekerja 

Kepuasan pekerja saat ini dipandang sangat penting oleh 

sebagaian perusahaan, karena dengan puasnya pekerja merupakan 

prakondisi bagi meningkatnya produktivitas, tanggung jawab, kualitas, 

dan layanan pelanggan. oleh karena itu, perusahaan yang ingin 

mencapai tingkat kepuasan pelangan yang tinggi perlu memiliki 

pelanggan yang dilayanai oleh pekerja yang terpuaskan oleh 
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perusahaan. Perusahaan dapat mengukur kepuasan pekerja ini dengan 

melakukan survei secara rutin. 

b. Retensi pekerja 

Retensi pekerja merupakan upaya perusahaan untuk 

mempertahankan pekerja  potensial yang dimiliki perusahaan selama 

mungkin. Karena pekerja yang berkualitas merupakan harta tidak 

tampak bagi suatuh perusahaan, sehingga setiap kali ada pekerja yang 

berhenti bukan atas keinginan perusahaan merupakan suatuh kerugian 

modal intelektual bagi perusahaan. Pekerja yang bekerja lama dan loyal 

membawa nilai bagi perusahaan, dimana mereka memiliki pengetahuan 

tentang organisasional dan sensitivitas terhadap kebutuhan pelanggan. 

Retensi pekerja umumnya diukur dengan presentasi keluarnya pekerja 

yang memegang jabatan kunci.  

c. Produktivitas pekerja 

Produktivitas pekerja adalah suatu ukuran hasil, dampak 

keseluruhan usaha peningkatan moral dan keahlian pekerja, inovasi, 

proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah 

membandingkan keluaran yang dihasilkan oleh para pekerja dengan 

jumlah pekerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa 

tersebut. Ukuran produktivitas yang sederhana adalah pendapatan per 

pekerja. Dengan semakin efektivnya pekerja dalam menjual lebih 

banyak produk dan jasa dengan nilai tambah yang meningkat, 

pendapatan perkapital seharusnya juga meningkat. 
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2.2.3 Keunggulan Balanced Scorecard 

Keunggulan pendekatan Balanced Scorecard menurut Mulyadi 

(2001:18-24) dalam sistem perencanaan strategik adalah mampu 

menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Komprehensif 

Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam 

perencanaan strategik, yaitu dari yang sebelumnya hanya terbatas pada 

perspektif keuangan, meluas ketiga perspektif yang lain : customers, 

proses bisis/internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan 

perspektif rencana strategik ke perspektif non keuangan tersebut 

menghasilkan manfaat berikut ini: 

a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan 

berkesinambungan. 

b. Memampukan organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang 

kompleks. 

2. Koheren 

Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk membangun 

hubungan sebab-akibat (causal relationship) di antara berbagai sasaran 

strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran 

strategik yang ditetapkan dalam perspektif non keuangan harus 

mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 
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3. Seimbang 

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem 

perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan 

berjangka panjang. Dimana terdapat garis keseimbangan yang perlu 

diusahakan dalam menetapkan sasaran-sasaran strategik di keempat 

prespektif tersebut. 

4. Terukur 

Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem 

perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik 

yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Semua sasaran stategik ditentukan 

ukuranya, baik untuk sasaran strategik diprespektif keuangan maupun 

sasaran strategik diprespektif non keuangan. Dengan keterukuran sasaran 

strategik diprespektif non keuangan yang sulit untuk diukur, akan 

menjanjikan perwujudan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan 

berjangka panjang. 

2.2.4 Hubungan Balanced Scorecard dengan Strategi Unit Bisnis 

Kaplan dan Norton (2000:128) menyatakan bahwa pentingnya 

membangun sebuah scorecard yang dapat mengkomunikasikan suatu 

strategi unit bisnis, karena: 

1. Balanced Scorecard menerangkan visi masa depan perusahaan 

keseluruh perusahaan sehingga penciptaan pemahaman yang sama. 

2. Balanced Scorecard menciptakan model yang holistic dari strategi yang 

mengijinkan semua pekerja untuk melihat bagaimana kontribusi mereka 
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terhadap keberhasilan perusahaan, tanpa keterkaitan seperti itu, pekerja 

dan departemen perusahaan mungkin mampu mengoptimalkan kinerja 

lokal masing–masing tetapi gagal memberi kontribusi bagi terciptanya 

tujuan strategis perusahaan. 

3. Balanced Scorecard berfokus kepada upaya perubahan, jika tujuan dan 

ukuran yang tepat sudah diidentifikasi, kemungkinan pelaksanaan yang 

berhasil sangat besar, jika tidak, investasi dan inisiatif akan terbuang 

sia-sia. 

2.2.5 Prinsip-Prinsip Balanced Scorecard 

Kaplan dan Norton (2000:130) menyatakan ada tiga prinsip dalam 

Balanced Scorecard yang harus diperhatikan dalam pemilihan ukuran-

ukuran yang digunakan yaitu : 

1. Adanya hubungan sebab-akibat (cause and effect relationship)  

Balanced Scorecard harus mengidentifikasi secara eksplisit strategi 

bisnis melalui hubungan sebab-akibat diantara berbagai ukuran hasil dan 

faktor pendorong kinerjanya. Setiap ukuran yang dipilih untuk disertakan 

harus merupakan unsur dalam sebuah rantai hubungan sebab-akibat yang 

mengkomunikasikan arti strategi unit bisnis kepada seluruh perusahaan. 

2. Adanya faktor pendorong kinerja  

Balanced Scorecard yang dibangun hendaknya mampu 

menginformasikan pencapaian atas sasaran yang harus dicapai beserta 

pemicu kinerjanya, sesuai strategi yang dijalankan perusahaan. Oleh 

karena itu, Balanced Scorcard harus memiliki ukuran hasil. 
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3. Keterkaitan dengan masalah finansial 

Balanced Scorecard harus tetap menitik beratkan kepada hasil, 

terutama yang bersifat keuangan seperti return on capital employed atau 

nilai tambah ekonomis. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian mengenai Balanced Scorecard sebagai 

pengukuran kinerja perusahaan telah dilakukan. Penelitian tersebut 

menunjukan bahwa pengukuran kinerja dengan konsep Balanced Scorecard 

lebih memberikan informasi yang akurat, karena tidak hanya mengukur 

kinerja keuangan, tetapi juga kinerja non keuangan. Beberapa penelitian 

tersebut antara lain : 

1. Kristianingsih Trihastuti (2011), judul penelitian “Analisis Kinerja 

Perusahaan Dengan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang)” memperlihatkan hasil 

kinerja pada perspektif keuangan kurang baik karena masih adanya 

keborosan dalam penggunaan anggaran, sedangkan kinerja pada perspektif 

pelanggan, perspektif proses internal bisnis serta perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan secara keseluruhan sudah cukup baik. 

2. Bestari Dwi Handayani (2011), judul penelitian “Pengukuran Kinerja 

Organisasi dengan Pendekatan Balanced Scorecard Pada RSUD Kab. 

Kebumen” dengan hasil penelitian perspektif finansial dinilai baik dengan 

rasio efektivitas yang sesuai target. Kinerja berdasarkan perspektif 

pelanggan dianggap cukup baik. Namun, tingkat akuisisi pasien menurun. 
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Berdasarkan perspektif proses bisnis internal, kinerja dinilai ideal. Tingkat 

produktivitas dilihat dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan rata-

rata sebesar Rp24.663.959, dan kepuasan karyawan dinilai cukup baik. 

3. Saraswati, Sinarwati, & Atmadja (2014), judul penelitian “Analisis Kinerja 

Dengan Pendekatan Balanced Scorecard pada PDAM Kab. Buleleng” 

hasil penelitianya bahwa Kinerja PDAM Kabupaten Buleleng secara 

keseluruhan sudah cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

Scorecard masing-masing perspektif. 

4. Maryudi (2015), judul penelitian “Kinerja Puskesmas Dengan Metode 

Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Puskesmas Juwana Tahun 2010-

2014)” hasil penelitianya pada perspektif keuangan sudah menunjukkan 

kinerja yang baik, perspektif pelanggan kinerjanya kurang baik, perspektif 

proses bisnis internal kinerjanya diketahui sangat baik, serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan kinerja yang tidak baik. 

2.4  Kerangka Berfikir 

Pengukuran kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting 

bagi perusahaan sperti BUMND milik pemerintah daerah, dengan 

dilakukanya pengukuran kinerja perusahaan berguna untuk pihak 

manajemen sebagai alat evaluasi, apakah selama pelaksanaa kinerja 

perusahaan terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan. Setiap 

perusahaan melakukan pengukuran kinerja perusahaan, namun kebanyakan 

dari perusahaan tersebut masih menggunakan pengukuran yang hanya 

berdasarkan pada aspek keuangan saja, belum menggunakan aspek non 
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keuangan seperti dari segi konsumen, pelanggan, karyawan dan sebagainya. 

Kelemahan dari pengukuran kinerja yang berdasar pada aspek keuangan 

saja yaitu tidak memiliki daya prediksi ke masa depan, dimana perusahaan 

harus dapat memprediksi masa depan agar perusahaan tersebut berjalan 

dengan baik. Oleh karena itu penggunaan konsep Balanced Scorecard 

sebagai alternatif pengukuran kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan 

aspek keuangan dan non keuangan dari empat prespektif merupakan hal 

yang tepat, karena dapat mengatasi kelemahan dalam pengukuran kinerja 

yang berdasarkan aspek keuangan. 

Balanced Scorecard merupakan sistem pengukuran kinerja yang 

komprehensif, dimana pengukuran yang dilakukan berdasarkan empat aspek 

yang saling melengkapi. Dengan dilakukanya pengukuran kinerja 

perusahaan menggunakan Balanced Scorecard, kinerja perusahaan akan 

terlihat secara keseluruhan dari aspek keuangan dan non keuangannya, dari 

internal maupun dari eksternal perusahaan. Keempat perspektif dalam 

Balanced Scorecard, meliputi : 

1. Perspektif keuangan 

Tolok ukur yang digunakan dalam perspektif keuangan adalah rasio 

ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. 

2. Perspektif pelanggan 

Tolok ukur yang digunakan dalam perspektif pelanggan adalah 

kepuasan pelanggan, profitabilitas pelanggan, retesi pelanggan, dan 

akuisisi pelanggan  
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3. Perspektif proses bisnis internal 

Dalam perspektif ini tolok ukur yang digunakan adalah proses operasi 

yang berdasarkan panduan penliaian PDAM dari BPPSPAM. 

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Dalam perspektif ini tolok ukur yang digunakan adalah kepuasan 

karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. 

 

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif, Menurut Mahsun 

(2014:220) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditunjukan 

untuk menggambarkan (memotret) karakteristik sebuah populasi atau 

fenomena sektor publik. Dalam proses analisis deskriptif di bantu 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang menurut Sugiyono (2015:7) 

adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka dan anlisisnya 

menggunakan statistik. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kuantitatif 

adalah penelitian yang menggambarkan sebuah objek penelitian dengan 

dibantu menggukan data berupa angka-angka dalam analisisnya. 

3.1.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan bersifat 

deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan atau 

menguji hipotesis.. Data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer  

Mahsun (2014:223) berpendapat bahwa data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dengan sumber yang ada dalam perusahaan.
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Data primer dalam penelitian ini berupa penyebaran kuesioner 

pelanggan dan pegawai PDAM Kota Pekalongan. 

2. Data Sekunder  

Mahsun (2014:223) berpendapat bahwa data sekunder yaitu data 

primer yang sudah diolah oleh pihak lain, misalnya laporan keuangan, 

neraca, laporan rugi laba perusahaan, laporan perubahan modal. Data 

sekunder yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah : laporan 

keuangan, data pelanggan dan data karyawan PDAM Kota Pekalongan. 

3.2   Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1   Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2015:80) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek, subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulanya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PDAM Kota 

Pekalongan tahun 2012, 2013 dan 2014 yang telah diaudit oleh auditor 

independen. Populasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

pelanggan adalah pelanggan PDAM Kota Pekalongan. 

3.2.2  Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2015:81) adalah adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan 

sampel pelanggan berdasarkan rumus Slovin :  
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Keterangan : 

n  = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Prosentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel dapat ditolerir,  yaitu 10%. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Pelanggan 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah tekinik simple 

random sampling. Simple random sampling menurut Sugiyono (2015:82) 

adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Ukuran sampel ditentukan sebagai berikut: 

  
      

        (    ) 
 

  
      

        
 

  
      

      
 

        

Berdasarkan perhitungan di atas ukuran sampel pelanggan 

ditentukan sebesar 100 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

memberikan kuesioner secara random kepada pelanggan menurut domisili 

perkecamatan, yang datang untuk membayar rekening air di loket 
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pembayaran kantor PDAM Kota Pekalongan. Sehingga setiap kecamatan 

dapat terwakili pendapatnya. 

2. Pegawai 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik 

disproportionate stratified random sampling. Disproportionate stratified 

random sampling menurut Sugiyono (2015:83) adalah teknik yang 

digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi 

kurang proporsional. Teknik ini dipilih agar setiap strata atau bagian 

terwakili pendapatnya. Sampelnya ditentukan sebagai berikut : 

  
   

     (    ) 
 

  
   

      
 

  
   

    
 

        

Ukuran sampel pegawai ditentukan sebesar 50 responden. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para 

pegawai secara acak menurut bagian masing-masing di kantor PDAM 

Kota Pekalongan. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel yang terbagi 

kedalam empat prespektif variabel kinerja, berikut keempat variabel tersebut 

berserta dengan difinisi operasionalnya. 
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Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian Indikator 

Kinerja Prespektif 

Keuangan 

Konsep Value for Money menurut Mahmudi (2015:104-

105) yaitu:  

1. Rasio Ekonomi, mengindikasikan berapa besar 

anggaran yang dialokasikan. Pemanfaatan sumber 

daya di bawah anggaran menunjukkan adanya 

penghematan, sedangkan melebihi anggaran 

menunjukan adanya pemborosan. Pengukuran 

ekonomi ini diukur berdasarkan pengeluaran yang 

telah dilakukan dibandingkan dengan anggaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Rasio Efisiensi, mengukur seberapa baik organisasi 

mampu memanfaatkan sumber daya yang 

dimilikinya untuk menghasilkan output. Pengukuran 

efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan 

pengeluaran organisasi untuk memperoleh 

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diperoleh  

3. Rasio Efektivitas, mengukur kesuksesan organisasi, 

program, atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang 

ditetepakan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil 

akhir suatu pelayanan yang diakaitkan dengan 
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output-nya (cost of outcome). Untuk melihat 

kesuksesan tersebut dapat diukur dengan cara 

membandingkan pendapatan yang diperoleh dengan 

anggaran penndapatan yang direncakan. 

Kinerja Prespektif 

Pelanggan 

Menurut Kaplan Norton (2000) yaitu:  

1. Kepuasan Pelanggan, Mengukur kepuasan para 

pelanggan PDAM Kota Pekalongan atas pelayanan 

yang telah diberikan. Pengukurannya diperoleh dari 

hasil survey kepuasan pelanggan dengan cara 

penyebaran kuesioner kepada pelanggan yang datang 

untuk membayar rekening air di loket pusat kantor 

PDAM Kota Pekalongan. 

2. Profitabilitas Pelanggan, Mengukur besarnya 

pendapatan yang diperoleh PDAM Kota Pekalongan 

yang berasal dari penawaran jasanya kepada 

pelanggan. Pengukurannya profitabilitas pelanggan 

dilakukan dengan membandingkan antara 

pendapatan jasa yang diperoleh dengan total dari 

pendapatan. 

3. Retensi Pelanggan, Mengukur bagaiman PDAM 

Kota Pekalongan dalam mempertahankan 

pelangganya. Pengukuran retensi pelanggan 

dilakukan dengan membandingkan antara pelanggan 
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lama dengan total keseluruhan pelanggan. 

4. Akuisisi Pelanggan, Mengukur bagaimana PDAM 

Kota Pekalongan dalam mendapatkan pelanggan 

baru. Pengukuran akuisisi pelanggan ini dilakukan 

dengann membandingkan antara pelanggan baru 

yang berhasil diperoleh dengan total keseluruhan 

pelanggan. 

Kinerja Prespektif 

Bisnis Internal 

Proses Operasi menurut BPPSPAM (2014) yaitu:  

1. Efisiensi Produksi, Efisiensi produksi (faktor 

pemanfaatan produksi) menurut BPPSPAM (2014) 

digunakan untuk mengukur efisiensi sistem produksi. 

2. Tingkat kehilangan air, menurut BPPSPAM (2014) 

digunakan untuk mengukur efisiensi sistem distribusi 

terhadap penjualan air. 

3. Jam operasi pelayanan, menurut BPPSPAM (2014) 

digunakan untuk mengukur efisiensi sistem secara 

keseluruhan dan kaitannya dengan kontinuitas 

pelayanan. 

4. Tekanan air pada sambungan pelanggan, menurut 

BPPSPAM (2014) digunakan untuk mengukur 

jumlah pelanggan yang dilayani dengan tekanan 

sesuai dengan standar minimal. 

5. Penggantian meter air pelanggan, menurut 
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BPPSPAM (2014) digunakan untuk mengukur 

tingkat ketelitian meter air pelanggan 

Kinerja Prespektif 

Pembelajaran dan 

Pertumbubuhan 

Menurut Kaplan Norton (2000:111-112) yaitu: 

1. Kepuasan pegawai, digunakan untuk mengukur 

seberapa puas karyawan terhadap perusahaan, karena 

pegawai yang puas akan dapat melayani pelanggan 

dengan baik. Pengukuran kepuasan karyawan ini 

dilakukan dengan survey kepuasaan karyawan 

kepada karyawan PDAM Kota Pekalongan. 

2. Produktivitas pegawai, merupakan hasil dari 

pengaruh agregat dari peningkatan keahlian dan 

moral, inovasi, perbaikan proses internal, dan tingkat 

kepuasan pelanggan. Pengukuranya dilakukan 

dengan cara  membandingkan laba operasi dengan 

jumlah karyawan. 

3. Retensi pegawai, merupakan kemampuan perusahaan 

untuk mempertahankan pekerja-pekerja terbaiknya 

untuk terus berada dalam organisasinya, dihitung 

dengan menggunakan perhitungan perputaran 

karyawan kunci. Pengukurannya dengan 

membandingkan jumlah karyawan yang keluar 

dengan total jumlah karyawan untuk tahun berjalan. 

Sumber : data penelitian diolah, 2016 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Anggara (2015:121) adalah teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian, 

tetapi melalui dokumen. Dokumen dapat berupa rekaman atau dokumen 

tertulis, seperti arsip data base, surat menyurat, rekaman gambar dan benda-

benda peninggalan yang berkaitan dengan suatuh peristiwa. Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data berupa 

informasi laporan keuangan, data jumlah pelanggan dan data pegawai 

PDAM kota Pekalongan. 

2. Metode Kuesioner 

Metode kuesioner menurut Sugiyono (2015:142) merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Pengajuan kuesioner dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan dan karyawan PDAM Kota Pekalongan. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:147) analisis deskriptif adalah analisis 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan atau 
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generalisasi, yang termasuk dalam statistika deskriptif adalah penyajian data 

melalui tabel, grafik, diagram lingkaran dan perhitungan presentase. 

Sedangkan menurut Ambita (2013) metode anlisis data kuantitatif adalah 

metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang 

nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan didalam 

memecahkan masalah. Hasil analisis kauntitatif tersebut selanjutnya 

disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan presentase yang kemudian 

dideskriptifkan secara naratif. 

Sebelum melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu harus 

ditentukan bobot atau tingkat kepentingan PDAM Kota Pekalongan 

terhadap masing-masing perspektif Balanced Scorecard. Pemberian bobot 

menggunakan asumsi bahwa Balanced Scorecard memberikan 

keseimbangan kepada keempat prespktif, dimana keempat prespektif 

tersebut dipandang sama pentingnya bagi perusahaan. Dengan 

menggunakan asumsi tersebut maka pemberian bobot keempat prespektif 

ditetapkan sebesar 25% untuk setiap prespektif.  

Setelah pemberian bobot dilakukan pengukuran kinerja pada setiap 

prespektif Balanced Scorecard, kemudian hasil dari pengukuran kinerja 

tersebut dapat dihitung dengan rumus yang dikutip dari Trihastuti  (2012): 

           
                                ( )

      
        

Setelah dilakukan perhitungan pencapaian pada setiap prespektif, 

langkah berikutnya adalah menghitung total skor kinerja yang dihasilkan 

dari setiap ukuran hasil keempat prespektif tersebut. Kemudian perhitungan 



37 
 

 
 

total skor kinerja perusahaan yang dibandingkan dengan skala 100. Setelah 

dibandingkan, kemudian hasil total tersebut dapat digolongkan berdasarkan 

kategori kinerja yang diperoleh dari perhitungan skor kriteria kinerja yang 

menggunakan rumus deskriptif presentase menurut (Rachman dan Muhsin 

2004:36) sebagai berikut: 

    
 

 
       

Keterangan: 

DP : Deskriptif persentase (%) 

n : skor empiric 

N: skor ideal atau jumlah total niali responden 

Selanjutnya skor yang diperoleh (dalam persentase) dengan analisis 

deskriptif persentase dikonsultasikan dengan tabel kriteria sebagai berikut: 

Persentase tinggi   : (5:5) x 100% = 100% 

Persentase rendah  : (1:5) x 100% = 20% 

Rentang  : 100% - 20% = 80% 

Panjang kelas  : 80% : 5 = 16% 

Tabel 3.2 Kriteria Kinerja Perusahaan 

Skor Kriteria 

>84% – 100% Sangat Baik 

>68% – 84% Baik 

>52% – 68% Cukup 

>36% – 52% Kurang Baik 

>20% – 36% Tidak Baik 

                    Sumber : Data penelitian diolah, 2016 
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3.5.1. Rumus untuk Mengukur Keempat Prespektif 

Dalam menghitung keempat prespektif Balanced Sorecard 

digunakan rumus sebagai berikut : 

1. Pengukuran Kinerja Prespektif Keuangan 

a. Rasio Ekonomis 

Menurut Mahmudi (2015:104-105) rumus yang digunakan untuk 

menghitung nilai rasio ekonomis adalah: 

 
                     

                        
        

b. Rasio Efisiensi 

Menurut Mahmudi (2015:104-105) rumus yang digunakan untuk 

menghitung nilai rasio efisiensi adalah: 

 
                                       

                    
       

c. Rasio Efektivitas 

Menurut Mahmudi (2015:104-105) rumus yang digunakan untuk 

menghitung nilai rasio efektivitas adalah: 

 
                    

                                  
        

2. Pengukuran Kinerja Prespektif Pelanggan 

a. Kepuasaan pelanggan 

Pengukuran kinerja dalam perspektif pelanggan memperhatikan 

faktor eksternal perusahaan yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan akan diperoleh dengan membandingkan antara layanan 

yang diharapan pelanggan dan layanan yang diterima pelanggan (Ayu, 
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M dan Slamet, A 2015). Kemudian pelanggan akan merasa puas 

apabila pelanggan telah menggunakan suatu produk/ jasa, apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan pelanggan dapat terpenuhi bahkan 

melebihi dari harapannya (Permana, 2013).  

Kepuasaan pelanggan pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan kuesioner yang diadopsi dari BPKP (2007) dan 

digunakan kembali oleh Prayogi (2011) untuk mengukur seberapa 

besar kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM 

Kota Pekalongan. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 responden.  

Dalam pemberian skor kepuasan pelanggan menggunakan skala 

likert, skala likert menurut Anggara (2015:131) adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skor dari tiap 

jawaban yang diberikan responden ditentukan menurut Sugiyono 

(2015:94) jika skor 1 untuk sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk 

kurang setuju (KS), skor 3 untuk cukup setuju atau netral (N), skor 4 

untuk setuju (S), skor 5 untuk sangat setuju (SS).  

Setelah mendapatkan hasil jawaban dari kuesioner tersebut, 

dilakukan analisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan 

skoring setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah 

ditetapkan dapat dihitung berdasarkan jumlah responden pelanggan. 

Dimana responden pelanggan sebanyak 100, maka jumlah skor 

maksimal untuk seluruh item = 5 x 100 = 500 (seandainya semua 
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responden menjawab SS) dan skor minumun untuk seluruh item = 1 x 

100 =100 (Seadainya semua responden menjawab STS). Berdasarkan 

pemberian skor tersebut nantinya jawaban keseluruhan responden 

akan dapat digambarkan dengan jelas berdasarkan total skor kepuasan 

pelanggan yang didapat. 

Pertanyaan dalam kuesioner didistribusikan kedalam enam 

kelompok yaitu: 

1) Distribusi, dengan variabel: (1) ketersediaan air yang rutin, (2) 

kuantitas yang meningkat, (3) ketersediaan air perlu ditambah, (4) 

distribusi air 24 jam. 

2) Kualitas produksi, dengan variabel: (1) kualitas air saat ini, (2) 

kualitas air lebih baik dari air tanah/air hujan, (3) tingkat 

kejernihan,rasa, bau air, (4) kualitas air semakin membaik, (5) 

penggunaan air lebih banyak. 

3) Pencatatan meter, dengan variabel: (1) kesopanan dan 

profesionalitas pencatat meter, (2) perhitungan meter tepat waktu 

dan jumlah, (3) kondisi meter air, (4) jadual kedatangan petugas 

pencatat meter.  

4) Pembayaran, dengan variabel: (1) ketersediaan loket, (2) 

kejelasan jadual pembayaran rekening, (3) kesetaraan biaya dan 

jumlah pemakaian air, (4) kemudahan akses ke loket, (5) 

keramahan petugas loket, (6) kemudahan dan kecepatan prosedur 

pembayaran tunggakan. 
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5) Penanganan pengaduan, dengan variabel: (1) kecepatan 

penyelesaian pengaduan, (2) kemudahan melaporkan pengaduan, 

(3) keramahan sikap petugas penerima pengaduan, (4) keadilan 

penyelesaian masalah, (5) ketersediaan media pengaduan. 

6) Tarif, dengan variabel: (1) tarif air yang memadai, (2) kewajaran 

tarif progresif, (3) kesesuaian penggolongan pelanggan, (4) 

penyesuaian tarif air, (5) kenaikan tarif 10%-30% setiap tahun, 

(6) pembebanan merata kenaikan tarif, (7) tarif yang lebih besar 

kepada pemakaian air yang lebih banyak, (8) kesediaan 

membayar. 

b. Profitabilitas Pelanggan 

Mengukur seberapa besar pendapatan yang berhasil diperoleh 

PDAM Kota Pekalongan dari penawaran jasa yang telah diberikan 

kepada para pelangganya. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

tingkat profitabilitas pelanggan adalah: 

 
            

                
        

Sumber : (Rusdiyanto, 2010) 

c. Retensi Pelanggan  

Mengukur seberapa besar PDAM Kota Pekalongan dapat 

mempertahankan hubungan perusahaan dengan para pelangganya. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat retensi pelanggan 

adalah: 
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Sumber : (Rusdiyanto, 2010) 

d. Akuisisi Pelanggan 

Mengukur seberapa besar PDAM Kota Pekalongan dalam 

usahanya untuk menarik pelanggan baru pada setiap tahun. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung tingkat akuisisi pelanggan adalah 

sebagai berikut : 

 
               

               
        

Sumber  : (Rusdiyanto, 2010) 

 

3. Pengukuran Kinerja Prespektf Bisnis Internal 

a. Proses operasi 

Pengukuran proses operasi PDAM Kota Pekalongan 

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh BPPSPAM dalam 

petunjuk teknis penilaian PDAM, yaitu : 

1) Efisiensi produksi  

Rumus untuk menghitung efisiensi produksi (faktor 

pemanfaatan produksi) menurut BPPSPAM (2014) adalah : 

 
                    (  )

                    (  )
        

2) Tingkat kehilangan air 

Rumus untuk menghitung  tingkat kehilangan air menurut 

BPPSPAM (2014) adalah : 
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               (  )              (  )

               (  )
        

3) Jam operasi pelayanan 

Rumus untuk menghitung jam operasi pelayanan menurut 

BPPSPAM (2014) adalah : 

 
                                                         

                
 

4) Tekanan air pada sambungan pelanggan 

Rumus untuk menghitung  tekanan air pada sambungan 

pelanggan menurut BPPSPAM (2014) adalah : 

 
                                           (  )

                 (  )
        

 

5) Penggantian meter air pelanggan 

Rumus untuk menghitung penggantian meter air pelanggan 

menurut BPPSPAM (2014) adalah : 

 
                              (  )

                 (  )
        

4. Pengukuran Kinerja Prespektif Pertumbuhan dan Pembelajaran  

a. Tingkat Produktivitas Karyawan 

Tingkat produktivas karyawan dalam periode tertentu dapat 

dipengaruhi oleh komitmen dari para karyawan, menurut (Sudarma 

2012) bahwa komitmen karyawan terhadap organisasi akan 

mempengaruhi kinerja karyawan karena semakin tinggi komitmen 

karyawan atas pekerjaannya, maka kinerjanya akan semakin baik. 
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Semakin baik kinerjan karyawan yang akan berkontribusi pada 

naiknya produktivitas karyawan tersebut.  

 
           

                                  
        

Sumber : (Handayani, 2011) 

b. Tingkat Retensi Karyawan 

Tingkat Retensi Karyawan dihitng dengan menggunakan 

perhitungan perputaran karyawan kunci, dihitung berdasarkan rumus 

berikut. 

 
                     

               
        

Sumber : (Handayani, 2011) 

c. Tingkat Kepuasaan Karyawan 

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menilai kemampuan 

PDAM Kota Pekalongan dalam mengelola sumber daya manusia. 

Tingkat kepuasan pegawai diukur dengan menggunakan kuesioner 

yang diadopsi dari BPKP (2007) dan digunakan kembali oleh Prayogi 

(2011) dengan menggunakan skala likert lima jenjang untuk 

mengukur seberapa besar kepuasan pegawai PDAM Kota Pekalongan. 

Jumlah sampel yang diambil adalah 50 responden. Skor dari tiap 

jawaban yang diberikan responden ditentukan menurut Sugiyono 

(2015:94) jika skor 1 untuk sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk 

kurang setuju (KS), skor 3 untuk cukup setuju atau netral (N), skor 4 

untuk setuju (S), skor 5 untuk sangat setuju (SS).  
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Selanjunya setelah mendapatkan hasil jawaban dari kuesioner 

tersebut, dilakukan analisis dengan menghitung rata-rata jawaban 

berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor 

yang telah ditetapkan dapat dihitung berdasarkan jumlah responden 

pelanggan. Dimana responden pegawai sebanyak 50, maka jumlah 

skor maksimal untuk seluruh item = 5 x 50 = 250 (seandainya semau 

responden menjawab SS) dan skor minumun untuk seluruh item = 1 x 

50 = 50 (Seadainya semua responden menjawab STS). Berdasarkan 

pemberian skor tersebut nantinya jawaban keseluruhan responden 

akan dapat digambarkan dengan jelas berdasarkan total skor kepuasan 

pegawai yang diperoleh. 

Pertanyaan dalam kuesioner didistribusikan kedalam enam 

kelompok yaitu: 

1) Peran, dengan variabel (1) pemahaman tanggung jawab, (2) 

keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, (3) kebanggan atas 

jabatan, (4) kebanggan sebagai pegawai, (5) Kemauan 

memajukan perusahaan. 

2) Lingkungan dan sarana kerja, dengan variabel (1) kondisi ruang 

kerja, (2) ketersediaan sarana dan prasarana kerja, (3) 

ketersediaan alat keselamatan kerja. 

3) Supervisi dan hubungan kerja, dengan variabel (1) dukungan 

terhadap serikat pegawai, (2) kepercayaan pimpinan terhadap 
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bawahan, (3) hubungan kedinasan dan non kedinasan, (4) 

komunikasi, (5) penghargaan dan sanksi. 

4) Peluang peningkatan karir, dengan variabel (1) sistem dan aturan 

kepangkatan, (2) penempatan pegawai, (3) kesempatan 

menduduki jabatan, (4) layanan kepegawaian. 

5) Gaji dan tunjangan, dengan variabel (1) sistem dan aturan gaji, (2) 

kesesuaian besaran gaji, (3) kesetaraan gaji dengan perusahaan 

sejenis, (4) tunjangan kesehatan dan pensiun, (5) pendidikan dan 

pelatihan, (6) penugasan pendidikan dan pelatihan, (7) 

kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, (8) kesesesuaian 

penempatan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini akan menunjukan bagaimana kinerja PDAM Kota 

Pekalongan dari empat prespektif dalam Balanced Scorecard yang akan 

digambarkan secara seimbang yang berdasarkan pada aspek keuangan keuangan 

dan non keuangan. Keempat prespektif tersebut adalah prespektif keuangan, 

pelanggan, proses bisnis internal serta prespektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

4.1 Kinerja PDAM Pada Prespektif Keuangan 

Perspektif keuangan digunkan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan dalam menunjukkan kontribusi strategi perusahaan terhadap 

peningkatan laba yang diperoleh perusahaan. Dalam menganalisis kinerja PDAM 

Kota Pekalongan digunakan tolok ukur yaitu value for money yang dikembangkan 

oleh Mahmudi yang terdiri dari rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio 

efektivitas. 

4.1.1 Rasio Ekonomi 

 Rasio ekonomi mengindikasikan berapa besar anggaran yang dialokasikan  

oleh perusahaan. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran atau <100% 

menunjukkan adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran atau >100% 

menunjukan adanya pemborosan. Nilai kinerja rasio ekonomi ditetapkan jika 

>100% atau <100% termasuk kinerja yang tidak baik, jika nilai kinerja rasio 

ekonomi = 100% termasuk kinerja yang baik. Pengukuran ekonomi ini diukur 

berdasarkan pengeluaran yang telah dilakukan perusahaan dibandingkan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Tabel 4.1 Rasio Ekonomi pada PDAM Kota Pekalongan tahun 2012-2014 

Thn 

Anggaran yg ditetapkan Pengeluaran perusahaan 

Rasio 

Ekonomi 
Belanja 

administrasi 

kantor 

Belanja 

operasional & 

pemeliharaan 

Belanja modal 

Belanja 

administrasi 

kantor 

Belanja 

operasiona & 

pemeliharaan 

Belanja modal 

2012 445.000.000    245.000.000 1.000.000.000 482.164.510    204.553.283 1.000.000.000 
99,81% 

Total   1.690.000.000     1.686.717.793   

2013 499.500.000    265.000.000 1.500.000.000 460.507.481    575.396.292    500.000.000 
67,83% 

Total   2.264.500.000     1.535.903.773   

2014 497.000.000    325.000.000 2.000.000.000 484.045.160    805.855.290 2.500.000.000 
134,30% 

Total   2.822.000.000     3.789.900.450   

Rata - rata 100,64% 

 Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, bahwa rata-rata nilai rasio ekonomi PDAM 

Kota Pekalongan pada tahun 2012 hingga 2013 berada pada kategori tidak baik, 

karena rata-rata nilai rasio ekonomi PDAM Kota Pekalongan >100% yang 

mengindikasikan bahwa PDAM Kota Pekalongan dalam menyerap anggaran 

melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Menurut prinsip pengangaran pencapaian 

anggaran belanja yang lebih dari 100% menunjukan adanya pemborosan 

anggaran, sehingga PDAM Kota Pekalongan harus lebih cermat lagi dalam hal 

penganggaran, agar pengeluaran yang dilakukan perusahaan sesuai dengan 

anggaran yang sudah ditetapkan. 

4.1.2 Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi mengukur seberapa baik perusahaan mampu memanfaatkan 

sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output. Pengukuran efisiensi 

dilakukan dengan cara membandingkan pengeluaran organisasi untuk 

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Semakin 

kecil nilai rasio efisiensi atau <100% maka semakin baik kinerja perusahaan 
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sedangkan jika nilai rasio efiiensi >100% kinerja perusahaan termasuk kinerja 

dalam kategori yang tidak baik. 

Tabel 4.2 Rasio Efisiensi pada PDAM Kota Pekalongan tahun 2012-2014 

Tahun 

Pengeluaran untuk memperoleh pendapatan 
Realisasi 

Pendapatan 

Rasio 

Efisiensi Biaya 

Pegawai 

Belanja 

Operasional 

Belanja 

Modal 

2012 6.042.140.035    2.828.429.185  1.000.000.000 
15.982.838.663,54 61,76% 

Total 

 

  9.870.569.220    

2013 6.376.219.871    1.275.182.869     500.000.000 
17.953.213.821,75 45,40% 

Total 

 

  8.151.402.740    

2014 6.624.654.879    3.665.254.812 2.500.000.000 
21.561.386.166,97 59,32% 

Total   12.789.909.691   

Rata - rata 55,49% 

 Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas bahwa nilai rata-rata rasio efisiensi PDAM 

Kota Pekalongan berada >100% yang termasuk kedalam kategori semakin baik, 

dimana pada tahun 2012 nilai rasio efisiensinya sebesar 61,76%, Namun, pada 

tahun 2013 rasio efisiensinya mengalami penurunan sebesar 16,36%. Sedangkan 

pada tahun 2014 rasio efisiensi PDAM Kota Pekalongan kembali meningkat 

sebesar 13,92% jika dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja PDAM Kota Pekalongan semakin baik karena nilai dari rasio 

efisiensinya kurang dari 100%, ini berarti PDAM Kota Pekalongan telah berhasil 

menggunakan dananya secara efisien. 

4.1.3 Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas mengukur kesuksesan perusahaan, program, atau 

aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetepakan. Efektivitas mengukur 

hasil akhir suatu pelayanan yang diakaitkan dengan output-nya (cost of outcome). 

Untuk melihat kesuksesan tersebut dapat diukur dengan cara membandingkan 
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pendapatan yang diperoleh dengan target pendapatan yang direncakan. Jika nilai 

rasio efektivitas =/<100% kinerja perusahaan termasuk dalam kategori baik, 

karena jika nilai rasio efektivitas =/<100% menunjukan bahwa target pendapatan 

perusahaan tercapai. Sedangkan jika nilai rasio efektivitas >100% kinerja 

perusahaam termasuk dalam kategori tidak baik, karena target pendapatan dari 

perusahaan tidak tercapai. 

Tabel 4.3 Rasio efektivitas pada PDAM Kota Pekalongan tahun 2012-2014 

Tahun Realisasi Pendapatan Target Pendapatan 
Rasio 

Efektivitas 

2012  Rp 15.982.838.663,54   Rp 16.961.252.000,00  94,23% 

2013  Rp 17.953.213.821,75   Rp 18.524.488.000,00  96,92% 

2014  Rp 21.561.386.166,97   Rp 20.799.047.000,00  103,67% 

Rata – rata 98,27% 
Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas terlihat bahwa nilai rata-rata rasio efektivitas 

dari PDAM Kota Pekalongan <100% yang termasuk dalam kategori tidak baik, 

dimana pada tahun 2012 realisasi pendapatan belum bisa mencapai target 

pendapatan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan 

nilai rasio efektivitas sebesar 2,26% dibandingkan tahun 2012, peningkatan ini 

menunjukan bahwa pada tahun tersebut PDAM Kota Pekalongan semakin 

meningkat dalam merealisasikan pendapatanya dari target yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pada tahun 2014 PDAM Kota Pekalongan berhasil meningkatkan 

nilai rasio efektivitasnya sebesar 6,75% dibandingkan tahun 2013, berhasil 

melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja PDAM Kota Pekalongan meningkat dari tahun ke tahun dalam mencapai 

target pendapatan yang telah ditetapkan. 
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Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan pada PDAM Kota Pekalongan 

tahun 2012-2014 

Tahun Tolak ukur 
Realisasi 

(a) 

Target 

(b) 

Pencapaian 

(a):(b) 

Bobot 

(c) 

Skor 

((a:b)xc) 

Rata-

rata 

Skor 

2012 

Rasio Ekonomi 99,81% 100% 99,81% 8,33% 8,32% 

18,06% 

Rasio Efisiensi 61,76% 100% 61,76% 8,33% 5,15% 

Rasio Efektivitas 94,23% 100% 94,23% 8,33% 7,85% 

      85,26% 25% 21,32% 

2013 

Rasio Ekonomi 67,83% 100% 67,83% 8,33% 5,65% 

Rasio Efisiensi 45,40% 100% 45,40% 8,33% 3,78% 

Rasio Efektivitas 96,92% 100% 96,92% 8,33% 8,08% 

      70,05% 25% 17,51% 

2014 

Rasio Ekonomi 134,30% 100% 134,30% 8,33% 11,19% 

Rasio Efisiensi 59,32% 100% 59,32% 8,33% 4,94% 

Rasio Efektivitas 103,67% 100% 103,67% 8,33% 8,64% 

      99,09% 25% 24,77% 
Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Hasil keseluruhan kinerja keuangan perusahaan digolongkan berdasarkan 

dua ketegori, dimana jika nilai skor akhir perusahaan =/>20% maka kinerja 

perusahaan termasuk dalam kategori baik, sedangkan jika nilai skor akhir 

perusahaan <20% maka kinerja perusahaan termasuk dalam kategori tidak baik.  

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa rata-rata skor kinerja 

keuangan PDAM Kota Pekalongan <20%  atau belum dapat mencapai target yang 

telah di tetapkan pada tahun 2012 hingga 2014 yang termasuk dalam kategori 

tidak baik. Dimana pada tahun 2012 skor kinerja keuangan PDAM Kota 

Pekalongan sebesar 21,32% menurun 3,81% pada tahun 2013. Sedangkan pada 

tahun 2014, skor kinerja keuangan meningkat sebesar 7,26% dibandingkan pada 

tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja prespektif keuangan PDAM 
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Kota Pekalongan pada tahun 2012-2014 tidak baik sehingga perlu adanya 

perbaikan kinerja keuangan. 

4.2  Kinerja PDAM Pada Prespektif Pelanggan 

Kinerja perspektif pelanggan merupakan tinjauan untuk mengetahui 

bagaimana pelanggan melihat PDAM Kota Pekalongan yang diukur berdasarkan 

kepuasan pelanggan, profitabilitas pelanggan, retensi pelanggan dan akuisisi 

pelanggan. 

4.2.1 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan diukur dengan cara penyebaran kuesioner yang 

menggunakan lima skala ukur tingkat kepuasan pelanggan (sangat setuju, setuju, 

netral, kurang setuju, sangat tidak setuju) kepada para pelanggan PDAM Kota 

Pekalongan sebanyak 100 responden, dengan penyebaran kuesioner ini dapat 

diketahui seberapa besar kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh 

PDAM Kota Pekalongan. 

Indeks kepuasan pelanggan ditentukan menurut (Prayogi, 2011) apabila 

rata-rata kepuasan pelanggan berindeks 1,00 sampai dengan 1,99 termasuk 

dalam kategori sangat tidak puas, jika rata-rata kepuasan pelanggan berindeks 

dari 2,00 sampai dengan 2,99 termasuk dalam kategori tidak puas, jika rata-rata 

kepuasan pelanggan berindeks dari 3,00 sampai dengan 3,99 termasuk dalam 

kategori cukup puas, jika rata-rata kepuasan pelanggan berindeks dari 4,00 

sampai dengan 4,99 termasuk dalam kategori puas, dan sangat puas apabila rata-

rata kepuasan pelanggan berindeks 5,00. 

4.2.1.1. Profil Responden 
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1. Komposisi Responden Berdasarkan Wilayah 

Populasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan 

adalah pelanggan PDAM Kota Pekalongan. Berdasarkan perhitungan 

responden dengan menggunakan rumus slovin, jumlah responden yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan diperoleh sebanyak 

100 responden.  Menurut (Prayogi, 2011) agar setiap pendapat responden 

terwakili pendapatnya dalam survey, maka jumlah responden dibagi 

perkecamatan dari kota tersebut. Sehingga 100 responden dalam survey dibagi 

kedalam empat kecamatan di kota pekalongan, dimana setiap kecamatan 

terdapat 25 responden. Jumlah responden berdasarkan jumlah wilayah 

kecematan di Kota Pekalongan terlihat pada grafik berikut. 

 

Gambar 4.1 Profil Responden Berdaskan Wilayah 

Sumber: Data penelitian diolah, 2016 
 

2. Lama Menjadi Pelanggan 

Profil responden berdasarkan lamanya menjadi pelanggan PDAM Kota 

Pekalongan dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

25% 

25% 25% 

25% 

Jumlah Responden 

Pekalongan Utara

Pekalongan Barat

Pekalongan Selatan

Pekalongan Timur
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Tabel 4.5  Profil Responden Berdasarkan Lama Menjadi Pelanggan 

Lama Menjadi Pelanggan  
Jumlah 

Responden 

 < 5 tahun 17 

5 -10 tahun 40 

> 10 43 

Jumlah 100 

Sumber: Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persebaran responden pelanggan 

PDAM Kota Pekalongan terbanyak berada pada lima tahun sampai di atas 

sepuluh tahun, hal ini mengindikasikan bahwa para pelanggan dari PDAM 

Pekalongan merupakan pelanggan yang sudah lama menjadi pelanggan.  

3. Sumber Air Utama 

Semua responden menyatakan bahwa sumber air utama mereka merupakan 

air PDAM Kota Pekalongan. 

4. Rata-rata Pembayaran Rekening Air 

Profil responden berdasakan rata-rata pembayaran rekening air PDAM 

Kota Pekalongan dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6. Profil Responden Berdasarkan Rata-Rata Pembayaran Rekening 

Rata-rata Pembayaran Rekening 
Jumlah 

Responden 

Rp 50.000,00 - Rp 75.000,00 24 

Rp 75.000,00 - Rp 100.000,00 41 

> Rp 100.000,00 35 

Jumlah 100 
Sumber: Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah responden terbanyak terdapat 

pada rata-rata pembayaran rekening air sebesar Rp 75.000 – Rp 100.000 yaitu 
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sebanyak 43 responden dari total 100 responden. Sedangkan untuk rata-rata 

pembayaran rekening dengan jumlah yang sedikit yaitu pada rentang Rp 

50.000 sampai Rp 75.000 yaitu sebanyak 24 responden dari total 100 

responden. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelanggan dari 

PDAM Kota Pekalongan membayar tagihan rekening air di rentang Rp 75.000 

- Rp 100.000.  

5. Rata-rata Penghasilan Pelanggan  

Profil responden berdasakan rata-rata penghasilan pelanggan PDAM Kota 

Pekalongan dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 4.7 Profil Responden Berdasarkan Rata-Rata Penghasilan 

Rata-rata Penghasilan 
Jumlah 

Responden 

Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00 51 

Rp 3.000.000,00 - Rp 5.000.000,00 27 

> Rp 5.000.000 22 

Jumlah 100 

  Sumber: Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian jumlah besar responden 

PDAM Kota Pekalongan atau 51 responden memiliki rata-rata penghasilan per 

bulan antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000. Sedangkan sebagian 

kecil responden atau 22 responden yang memiliki rata-rata penghasilan di atas 

Rp 5.000.000,00. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pelanggan PDAM 

Kota Pekalongan tergolong dalam rata-rata penghasilan menengah kebawah. 
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  Gambar 4.2 Indeks Kepuasan Pelanggan PDAM Kota Pekalongan 

  Sumber: Data penelitian diolah, 2016 

 

Berdasarkan gambar indeks kepuasan pelanggan di atas bahwa PDAM Kota 

Pekalongan memperoleh indeks kepuasan pelanggan sebesar 3,64 dari total nilai 

maksimal sebesar 5 yang termasuk dalam kategori cukup puas. Dimana hasil 

tersebut diperoleh dari penjumlahan  indeks perunsur yang dibagi dengan jumlah 

unsur tersebut sehingga diperoleh indeks kepuasan pelanggan. Hal ini 

menunjukkan bahwa PDAM Kota Pekalongan belum bisa memberikan pelayanan 

kepada pelangganya dengan baik, karena masih berada pada kategori cukup baik. 

Pelayanan yang diberikan PDAM Kota Pekalongan berdasarkan unsur distribusi, 

kualitas produksi, pencatatan meter, pembayaran, penanganan pengaduan, dan 

tarif, dari kelima unsur tersebut, pelanggan PDAM Kota Pekalongan merasa puas 

pada pelayanan saat melakukan pembayaran dengan nilai indeks sebesar 4,02 dari 

total nilai 5 dengan kategori puas. Lebih jelas mengenai penilaian unsur lainya 

dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. 
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1. Distribusi 

Analisis terhadap skor indeks pada unsur distribusi dapat 

menggambarkan bahwa aspek tersebut dapat menentukan kinerja pelayanan 

pada PDAM Kota Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Indeks Kepuasan Pelanggan pada Unsur Distribusi 

No Pertanyaan Skor 

1 Ketersediaan air rutin cukup untuk sekeluarga 4,18 

2 Kuantitas air meningkat 3,48 

3 Ketersediaan air perlu di tambah untuk keperluan anda 3,88 

4 Kontinunitas distribusi air selama 24 jam 3,04 

Indeks Distribusi 3,65 
    Sumber : Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel indeks kepuasan pelanggan dari unsur distribusi di 

atas, nilai indeks kepuasan pelanggan mencapai 3,65 yang termasuk dalam 

kategori cukup puas. Dalam unsur distribusi nilai kepuasan tertinggi pada yaitu 

pada unsur ketersediaan air yang rutin cukup untuk sekeluarga, dengan nilai 

indeks sebesar 4,18 dari nilai maksimal 5 dengan kategori puas. Sedangkan 

untuk nilai kepuasan pelanggan terendah adalah pada unsur kuantitas 

ketersediaan air selama 24 jam, dengan nilai indeks sebesar 3,04 dari nilai 

maksimal 5 dengan kategori cukup puas.  

2. Kualitas Produksi 

Analisis terhadap skor indeks pada unsur kualitas produksi dapat 

menggambarkan bahwa aspek tersebut dapat menentukan kinerja pelayanan 

pada PDAM Kota Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 

   

 Tabel 4.9 Indeks Kepuasan Pelanggan pada Unsur Kualitas Produksi 
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No Pertanyaan Skor 

1 Kualitas air PDAM saat ini sudah berkualitas air minum 2,67 

2 Kualitas air PDAM lebih baik dari air tanah atau air hujan 3,43 

3 Kejernihan, bau dan rasa air PDAM sangat baik 3,30 

4 Kualitas Air PDAM semakin baik dari tahun ke tahun 3,54 

5 Penggunaan air yang lebih banyak dari tahun lalu 3,83 

Indeks Kualitas Produksi 3,35 

Sumber : Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, PDAM Kota Pekalongan memperoleh nilai 

indeks sebesar 3,35 yang termasuk dalam kategori cukup puas. Pada unsur ini, 

responden memberikan nilai kepuasan tertinggi pada unsur penggunaan air 

yang lebih banyak dari tahun lalu dengan nilai indeks sebesar 3,83 dari nilai 

maksimal 5 dengan kategori cukup puas. Sedangkan untuk penilaian kepuasan 

terenda terdapat pada unsur kualitas air yang sudah berkualitas air minum 

dengan nilai indeks 2,67 dari nilai maksimal 5 dengan kategori tidak puas. 

3. Pencatatan Meter 

Analisis terhadap skor indeks pada unsur pencatatan meter dapat 

menggambarkan bahwa aspek tersebut dapat menentukan kinerja pelayanan 

pada PDAM Kota Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Indeks Kepuasan Pelanggan pada Unsur Pencatatan Meter 

No Pertanyaan Skor 

1 Petugas pencatat meter sopan dan profesional 3,60 

2 Perhitungan air tepat waktu dan jumlah 3,71 

3 Kondisi meter air jarang rusak 3,62 

4 Jadwal kedatangan petugas meter sesuai jadwal 3,77 

Indeks Pencatatan Meter 3,68 
Sumber : Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel indeks kepuasan pelanggan di atas bahwa PDAM 

Kota Pekalongan memperoleh nilai indeks sebesar 3,68 yang termasuk dalam 
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kategori cukup puas. Nilai indeks kepuasan pelanggan tertinggi yang diberikan 

oleh responden adalah pada unsur jadwal kedatangan petugas meter yang 

sesuai jadwal, dengan memperoleh nilai indeks sebesar 3,77 dari nilai 

maksimal 5 dengan kategori cukup puas. Sedangkan penilaian terendah yang 

diberikan responden yaitu pada unsur petugas pencatat meter sopan dan 

profesional, dengan nilai indeks sebesar 3,60 dari nilai maksimal 5 dengan 

kategori cukup puas.  

4. Pembayaran 

Analisis terhadap skor indeks pada unsur pembayaran dapat 

menggambarkan bahwa aspek tersebut dapat menentukan kinerja pelayanan 

pada PDAM Kota Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 Indeks Kepuasan Pelanggan pada Unsur Pembayaran 

No Pertanyaan Skor 

1 Ketersediaan loket pembayaran rekening 4,09 

2 Kejelasan jadwal pembayaran tagihan rekening 4,06 

3 
Biaya yang dibayarkan sebanding dengan jumlah 

pemakaian air 3,99 

4 Akses ke lokasi pembayaran rekening mudah 3,96 

5 Pelayanan petugas pembayaran yang ramah 4,04 

6 Prosedur pembayaran tungakan yang mudah dan cepat 3,97 

Indeks Pembayaran 4,02 
Sumber : Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel indeks kepuasan pelanggan di atas bahwa PDAM Kota 

Pekalongan memperoleh nilai sebesar 4,02 yang termasuk dalam kategori puas. 

Pada unsur ini, responden memberikan nilai kepuasan tertinggi pada unsur 

ketersediaan loket pembayaran rekening air, dengan nilai indeks sebesar 4,09 

dari nilai maksimal 5 dengan kategori puas. Sedangkan penilaian terendah 
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yang diberikan responden adalah pada unsur akses ke lokasi pembayaran 

rekening yang mudah, dengan nilai indeks sebesar 3,96 dari nilai maksimal 5 

dengan kategori cukup puas. 

5. Penanganan Pengaduan 

Analisis terhadap skor indeks pada unsur penanganan pengaduan dapat 

menggambarkan bahwa aspek tersebut dapat menentukan kinerja pelayanan 

pada PDAM Kota Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 Indeks Kepuasan Pelanggan pada Unsur Penanganan Pengaduan 

No Pertanyaan Skor 

1 Kecepatan penyelesaian keluhan/pengaduan air 3,72 

2 Kemudahan pelaporan pengaduan 3,70 

3 Sikap petugas penerima pengaduan ramah 3,58 

4 Keadilan dalam penyelesaian masalah 3,56 

5 Ketersediaan media pengaduan 3,42 

Indeks Penanganan Pengaduan 3,60 
Sumber : Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel indeks kepuasan pelanggan di atas, PDAM Kota 

Pekalongan memperoleh nilai indeks sebesar 3,60 yang termasuk dalam 

kategori cukup puas. Nilai indeks kepuasan pelanggan tertinggi yang diberikan 

oleh responden yaitu pada kecepatan penyelesaian keluhan atau pengaduan, 

dengan nilai indeks sebesar 3,72 dari nilai maksimal 5 dengan kategori cukup 

puas. Sedangkan untuk penilaian terendah yang diberikan responden pada 

unsur penanganan pengaduan adalah ketersediaan media pengaduan, yang 

memperoleh nilai indeks sebesar 3,42 dari nilai maksimal 5 dengan kategori 

cukup puas.  
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6. Tarif 

Analisis terhadap skor indeks pada unsur tarif dapat menggambarkan 

bahwa aspek tersebut dapat menentukan kinerja pelayanan pada PDAM Kota 

Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 Indeks Kepuasan Pelanggan pada Unsur Tarif 

No Pertanyaan Skor 

1 Penetapan tarif per m3 memadai 3,96 

2 Tarif progesif pemakaian air cukup realistis 3,54 

3 Sistem penggolongan pelanggan sesuai kondisi pelanggan 3,61 

4 
Kenaikan tarif air disesuaikan dengan kenaikan tarif dasar 

listrik, BBM, bahan baku atau biaya produksi lainya 
3,59 

5 Kenaikan tarif air setia tahunya 10%-30% dari tarif sebelumnya 3,47 

6 Kenaikan tarif air dibebankan merata kepada seluruh pelanggan 3,38 

7 Pemakaian yang banyak dikareknakan tarif yang lebih besar 3,33 

8 Kesedian membayar lebih apabila pelayanan meningkat 3,38 

Indeks Tarif 3,53 
Sumber : Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel indeks kepuasan pelanggan di atas bahwa PDAM Kota 

Pekalongan memperoleh nilai indeks sebesar 3,53 yang termasuk dalam 

kategori cukup puas. Pada unsur tarif ini, responden memberikan nilai 

kepuasan tertinggi pada penetapan tarif per m3 yang memadai dengan nilai 

indeks sebesar 3,96 dari nilai maksimal 5 dengan kategori cukup puas. 

Sedangkan penilaian terendah yang diberikan responden pada unsur tarif yaitu 

pada pemakaian yang banyak dikarenakan tarif yang lebih besar dengan nilai 

indeks sebesar 3,33 dari nilai maksimal 5 dengan kategori cukup puas.  

4.2.2 Profitabilitas Pelanggan 

Mengukur besarnya pendapatan yang diperoleh PDAM Kota Pekalongan 

yang berasal dari penawaran jasanya kepada pelanggan. Pengukurannya 
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profitabilitas pelanggan dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan jasa 

yang diperoleh dengan total dari pendapatan. Jika nilai rasio profitabilitas 

pelanggan <80%, kinerja perusahaan termasuk dalam kategori baik, sedangkan 

jika nilai rasio profitabilitas >80%, menunjukan bahwa perusahaan termasuk 

dalam kategori yang tidak baik, karena tingkat profitabilitas ini menunjukan 

keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan. 

Tabel 4.14 Tingkat Profitabilitas Pelanggan PDAM Kota Pekalongan. 

Tahun 

Pendapatan Pelayanan 

Penjualan Air & Non 

Air 

Total Pendapatan 
Profitabilitas 

Pelanggan 

2012 Rp  15.190.904.731,00  Rp 15.982.838.663,54  95,05% 

2013 Rp  16.784.127.397,50  Rp 17.953.213.821,75  93,49% 

2014 Rp  20.459.297.822,50  Rp 21.561.386.166,97  94,89% 

Rata-rata 94,67% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata profitabilitas pelanggan 

PDAM Kota Pekalongan >80% yang termasuk dalam kategori baik, dimana pada 

tahun 2012 profitabilitas pelanggan sebesar 95,05% hal ini mengindikasikan 

bahwa 95,05% total pendapatan PDAM Kota Pekalongan berasal dari pendapatan 

penjualan air sedangkan sisanya sebesar 4,95 % bersal dari pendapatan lain-lain, 

yang berarti penawara jasa yang dilakukan oleh PDAM Kota Pekalongan sudah 

baik. Pada tahun 2013 profitabilitas pelanggan turun sebesar 1,56% dibandingkan 

tahun 2012, hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari 

penawaran jasa pelayanan air PDAM Kota Pekalongan mengalami penurunan. 

Sedangkan pada tahun 2014 tingkat profitabilitas pelanggan PDAM Kota 

Pekalongan meningkat sebesar 1,40%. Dapat disimpulkan bahwa PDAM Kota 

Pekalongan telah berhasil memberikan kualitas pelayanan jasa yang baik kepada 
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para pelanggan, terlihat dari nilai profitabilitas pelanggan yang >80%, terlepas 

dari berfluktuasinya tingka profitabilitas pelanggan yang dipengaruhi oleh naik 

turunya pendapatan lain-lain yang diperoleh perusahaan, terutama dari investasi 

jangka pendek berupa deposito bank. 

4.2.3 Retensi Pelanggan 

Mengukur bagaiman PDAM Kota Pekalongan dalam mempertahankan 

hubungan dengan pelangganya. Pengukuran retensi pelanggan dilakukan dengan 

membandingkan antara pelanggan lama dengan total keseluruhan pelanggan, 

dimana semakin tinggi tingkat retensi pelanggan atau <80% mengindikasikan 

bahwa kinerja perusahaan termasuk dalam kategori baik, sedangkan jika tingkat 

retensi pelanggan >80% mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan tidak baik 

dalam mempertahankan hubungan dengan para pelangganya. 

Tabel 4.15 Tingkat Retensi Pelanggan PDAM Kota Pekalongan 

Tahun Pelanggan Lama Total Pelanggan Retensi Pelanggan 

2012 19.205 20.441 93,95% 

2013 20.441 22.917 89,20% 

2014 22.917 25.166 91,06% 

Rata-rata 91,40% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata retensi pelanggan PDAM 

Kota Pekalongan <80% yang termasuk dalam kategori baik. Dimana pada tahun 

2013 terjadi penurunan tingkat retensi pelanggan sebesar 4,15%, penurunan ini 

mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan total pelanggan yang berasal dari 

bertambahnya pelanggan baru sebanyak 2.470. Sedangkan pada tahun 2014 

mengalami meningkat sebesar 17,86%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat retensi 
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pelanggan PDAM Kota Pekalongan dipengaruhi oleh tingkat pemerolehan 

pelanggan baru. 

4.2.4 Akuisisi Pelanggan 

Mengukur bagaimana PDAM Kota Pekalongan dalam mendapatkan 

pelanggan baru. Pengukuran akuisisi pelanggan ini dilakukan dengan 

membandingkan antara pelanggan baru yang berhasil diperoleh dengan total 

keseluruhan pelanggan. Jika nilai akuisisi pelanggan <15% atau memperoleh 

pelanggan baru sebanyak 3000 pelanggan maka kinerja perusahaan termasuk 

dalam kategori baik, sedangkan jika nilai akuisisi pelanggan >15% atau 

memperoleh pelanggan baru di bawah 3000 pelanggan maka kinerja perusahaan 

termasuk dalam kategori tidak baik (RKAP 2014). 

Tabel 4.16 Tingkat akuisisi pelanggan PDAM Kota Pekalongan 

Tahun Pelanggan Baru Total Pelanggan Akuisisi Pelanggan 

2012 1.236 20.441 6,05% 

2013 2.476 22.917 10,80% 

2014 2.249 25.166 8,94% 

Rata-rata 8,60% 
Sumber: sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas terliha bahwa rata-rata tingkat akuisisi pelanggan 

PDAM Kota Pekalongan <15% yang termasuk dalam kategori kinerja tidak baik. 

Dimana pada tahun 2013 nilai akuisisi pelanggan meningkat sebesar 4,75%. 

Sedangkan pada tahun 2014 turun sebesar 1,86%. Terjadinya fluktuasi tingkat 

akuisisi pelanggan ini dikarenakan setiap tahunya PDAM Kota Pekalongan belum 

dapat memenuhi target penambahan pelanggan baru sebanyak 3.000 pelanggan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PDAM Kota Pekalongan dalam menarik 
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pelanggan baru tidak baik, karena masih terbatasnya jaringan transmisi dan 

distribusi serta adanya pengelolaan air bersih secara mandiri oleh masyarakat 

yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan pelanggan baru masih relatif rendah. 

Tabel 4.17 Hasil Pengukuran Kinerja Perspektif Pelanggan PDAM Kota 

Pekalongan Tahun 2012-2014 

Tahun Tolak ukur 
Realisasi 

(a) 

Target 

(b) 

Pencapaian 

(a):(b) 

Bobot 

(c) 

Skor 

((a:b)xc) 

Rata-rata 

Skor 

2012 

Kepuasan 

Pelanggan 
3,64 4 90,92% 6,25% 5,68% 

23,33% 

Profitabilitas 

Pelanggan 
95,05% 100% 95,05% 6,25% 5,94% 

Retensi 

Pelanggan 
93,95% 70% 134,22% 6,25% 8,39% 

Akuisisi 

Pelanggan 
6,05% 15% 40,31% 6,25% 2,52% 

      90,12% 25% 22,53% 

2013 

Kepuasan 

Pelanggan 
3,64 4 90,92% 6,25% 5,68% 

Profitabilitas 

Pelanggan 93,49% 
100% 93,49% 6,25% 5,84% 

Retensi 

Pelanggan 89,20% 
70% 127,42% 6,25% 7,96% 

Akuisisi 

Pelanggan 10,80% 
15% 72,03% 6,25% 4,50% 

        95,96% 25% 23,99% 

2014 

Kepuasan 

Pelanggan 
3,64 4 90,92% 6,25% 5,68% 

Profitabilitas 

Pelanggan 94,89% 
100% 94,89% 6,25% 5,93% 

Retensi 

Pelanggan 91,06% 
70% 130,09% 6,25% 8,13% 

Akuisisi 

Pelanggan 8,94% 
15% 59,58% 6,25% 3,72% 

        93,87% 25% 23,47% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 
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Hasil keseluruhan kinerja prespektif pelanggan perusahaan digolongkan 

berdasarkan dua ketegori, dimana jika nilai skor akhir perusahaan =/>20% maka 

kinerja perusahaan termasuk dalam kategori baik, sedangkan jika nilai skor akhir 

perusahaan <20% maka kinerja perusahaan termasuk dalam kategori tidak baik.  

Berdasarkan tabel 4.17 di atas bahwa PDAM Kota Pekalongan memperoleh 

skor kinerja pada perspektif pelanggan pada 2012 hingga tahun 2014 >20% yang 

termasuk dalam kategori baik. Dimana pada tahun 2012 skor yang diperoleh 

sebesar 22,66%, meningkat sebesar 1,33% pada tahun 2013, sedangkan pada 

tahun 2014 turun sebesar 0,52%. Secara keseluruhan pelayanan yang diberikan 

PDAM Kota Pekalongan dari tahun ke tahun semakin baik yang dikarenakan 

PDAM kota pekalongan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para 

pelangganya. Sehingga PDAM Kota Pekalongan harus meningkatkan pelayanan 

kepada pelangganya agar dapat mempertahankan pelanggan lama dan menambah 

jumlah pelanggan baru. 

4.3 Kinerja PDAM Pada Prespektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif proses bisnis internal terdiri dari proses operasi, pengukuran 

proses operasi PDAM Kota Pekalongan didasarkan pada indikator yang telah 

ditetapkan oleh BPPSPAM dalam petunjuk teknis penilaian PDAM. 

4.3.1  Proses Operasi 

Indikator yang telah ditetapkan oleh BPPSPAM untuk mengukur proses 

operasi PDAM, yaitu : 

1. Efisiensi produksi  
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Efisiensi produksi digunakan untuk menunjukan sejauhmana PDAM 

dalam memanfaatkan kapasitas terpasangnya. Jika nilai efisiensi produksi <60% 

atau di bawah dari standar efisiensi produksi yang ditetapkan BPPSPAM maka 

kinerja perusahaan termasuk dalam kategori tidak baik, sedangkan jika >60% 

termasuk dalam kategori baik. 

Tabel 4.18 Tingkat Efisiensi Produksi PDAM Kota Pekalongan Tahun  

2012-2014. 

Tahun 
Realisasi 

Produksi (m3) 

Kapasitas 

Terpasang (m3) 

Efisiensi 

Produksi 
Rata-rata 

2012 6.989.138,00 13.188.096,00 53,00% 

59,67% 2013 8.028.067,00 13.281.408,00 60,45% 

2014 8.708.430,00 13.281.408,00 65,57% 
 Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata efisiensi produksi PDAM Kota 

Pekalongan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 <60% yang termasuk dalam 

kategori tidak baik. Dimana pada tahun 2012 sebesar 53% atau masih di bawah 

dari standar efisiensi, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat produksi PDAM 

Kota Pekalongan masih rendah yang disebabkan oleh terbatasnya jam operasional. 

Namun, pada tahun 2013 PDAM Kota Pekalongan berhasil meningkat sebesar 

7,15%, begitu juga pada tahun 2014 meningkat menjadi 6,12%.  

Menurut Kasubag teknik PDAM Kota Pekalongan peningkatan ini 

dikarenakan pada tahun tersebut dioperasikanya kembali dua sumber air yang 

berasal dari sumur dan peningkatan jam operasional menjadi 21 jam. Sehingga 

dapat disumpulkan bahwa dengan adanya peningkatan efisiensi produksi PDAM 

Kota Pekalongan dari tahun 2012 hingga 2014, menunjukan bahwa PDAM Kota 

Pekalongan berusahan untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan produksi. 
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2. Tingkat kehilangan air 

Tingkat kehilangan air merupakan indikator yang digunakan untuk 

menunjukan sejauhmana manajamen PDAM mampu mengendalikan penjualan 

produknya berupa air minum melalui sistem perpipaan. Jika nilai tingkat 

kehilangan air <30% atau di bawah dari standar efisiensi produksi yang ditetapkan 

BPPSPAM maka kinerja perusahaan termasuk dalam kategori baik, sedangkan 

jika >30% termasuk dalam kategori tidak baik. 

Tabel 4.19 Tingkat Kehilangan Air PDAM Kota Pekalongan Tahun 2012-2014. 

Tahun 

Distribusi Air - 

Air Terekening 

(m3) 

Distrbusi Air 

(m3) 

Tingkat 

Kehilangan 

Air 

Rata-rata 

2012 2.444.601,00 6.872.221,00 35,57% 

37,95% 2013 3.020.904,00 7.813.175,00 38,66% 

2014 3.249.347,00 8.202.839,00 39,61% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata tingkat kehilangan air PDAM 

Kota Pekalongan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 <30% atau di bawah dari 

standar efisiensi produksi yang ditetapkan BPPSPAM yang termasuk dalam 

kaegori tidak baik. Dimana tingkat kehilangan air pada tahun 2013 meningkat 

sebesar 3,09% sedangkan pada tahun 2014 meningkat sebesar 0,95%. Menurut 

Kasubag teknik PDAM Kota Pekalongan semakin meningkatnya tingkat 

kehilangan air PDAM Kota Pekalongan disebabkan oleh pembaca meter yang 

kurang akurat, pencurian air pada pipa transmisi, meter air yang rusak dan 

kebocoran pada pipa distribusi yang kondisinya sudah relatif tua.  

3. Jam operasi pelayanan 
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Jam operasi layanan merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana 

PDAM mampu mempertahankan pelayanan pengaliran air kepada pelangganya 

dengan tingkat pelayanan kontinyu 1 x 24 jam perharinya. Jika nilai jam operasi 

pelayanan <20% atau di bawah dari standar efisiensi produksi yang ditetapkan 

BPPSPAM maka kinerja perusahaan termasuk dalam kategori tidak baik, 

sedangkan jika >20% termasuk dalam kategori baik. 

Tabel 4.20 Jam Operasi Pelayanan PDAM Kota Pekalongan Tahun 2012-2014. 

Tahun 
Waktu Distribusi Air ke 

Pelanggan  dalam 1 tahun 
 Hari 

Jam Operasional 

Layanan 

Rata-

rata 

2012 6.303,55 365 17,27% 

19,38% 2013 6.986,10 365 19,14% 

2014 7.935,10 365 21,74% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata jam operasi pelayanan PDAM 

Pekalongan dari tahun 2012 hingga 2014 <20% atau di bawah dari standar 

efisiensi produksi yang ditetapkan BPPSPAM yang termasuk dalam kategori tidak 

baik. Dimana jam operasional layanan pada tahun 2013 meningkat sebesar 1,87%, 

sedangkan pada tahun 2014 meningkat sebesar 2,6%. Menurut Kasubag teknik 

PDAM Kota Pekalongan peningkatan jam operasional layanan PDAM Kota 

Pekalongan ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah pelanggan dan 

dilakukan penambahan jam kerja pompa air pada tiap sumber mata air. Dengan 

adanya peningkatan tersebut dapat disimpulkan bahwa PDAM Kota Pekalongan 

berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang diberika kepada pelangganya. 

4. Tekanan air pada sambungan pelanggan 

Tekanan air pada sambungan pelanggan merupakan indikator untuk 

mengetahui sejauh mana PDAM telah mampu mempertahankan pelayanannya 
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dengan mengetahui rata-rata capaian tekanan air PDAM pada pipa pelanggan. Jika 

tekanan air pada sambungan pelanggan <20% atau di bawah dari standar tekanan 

air pada sambungan pelanggan yang ditetapkan BPPSPAM maka kinerja 

perusahaan termasuk dalam kategori tidak baik, sedangkan jika >20% termasuk 

dalam kategori baik. 

Tabel 4.21 Tingkat Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan PDAM Kota 

Pekalongan Tahun 2012-2014. 

Tahun 
Jmlh Plgn dilayani 

dgn tekanan >0,7Bar 

Jumlah 

Pelanggan 

Tekanan Air 

Samb Pelanggan 

Rata-

rata 

2012 2.304 20.441 11,27% 

13,05% 2013 2.290 22.917 9,99% 

2014 4.500 25.166 17,88% 
 Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata tingkat tekanan air pada 

sambungan pelanggan PDAM Kota Pekalongan <20% yang termasuk dalam 

kategori tidak baik. Dimana pada tahun 2013 tingkat kehilangan air pada 

sambungan pelanggan mengalami penurunan sebesar 1,28%, penurunan ini 

mengindikasikan bahwa jumlah pelanggan yang dilayani pada tekanan air 

minimal 0,7 bar semakin menurun dari semula 2.304 pelanggan yang dilayani 

menjadi 2,290 pelanggan. Sedangkan pada tahun 2014 tingkat tekanan air pada 

sambungan pelanggan mengalami peningkatan menjadi 17,88% dari pelanggan 

semula yang terlayani dengan tekanan air sebesar 0,7 bar 2.290 menjadi 4.500. 

Menurut Kasubag teknik PDAM Kota Pekalongan dengan berfluktuasinya tingkat 

tekanan air pada sambungan pelanggan dikarenakan dioperasikanya kembali dua 

sumber air yang berasal dari sumur yang belum beroprasi pada tahun 2013. 

5. Penggantian meter air pelanggan 
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Penggantian meter air pelanggan merupakan indikator untuk menilai 

sejauhmana manajemen PDAM melakukan penggantian meter pelangganya sesuai 

ketentuan yang berlaku, agar  tingkat ketelitian/akurasi meter air dari pelanggan 

menjadi lebih terjamin. Jika tekanan air pada sambungan pelanggan <5% atau di 

bawah dari standar tekanan air pada sambungan pelanggan yang ditetapkan 

BPPSPAM maka kinerja perusahaan termasuk dalam kategori baik, sedangkan 

jika >5% termasuk dalam kategori tidak baik. 

Tabel 4.22 Tingkat Penggantian Meter Air Pelanggan PDAM Kota Pekalongan 

Tahun 2012-2014. 

 

Tahun 

Jumlah Meter yg 

diganti tahun ybs 

Jumlah 

Pelanggan 

Tingkat Pengantian 

Meter Air Pelanggan 

Rata-

rata 

2012 1.400         20.441  6,85% 

5,70% 2013 1.772         22.917  7,73% 

2014 632         25.166  2,51% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas bahwa tingkat penggantian meter air pelanggan 

PDAM Kota Pekalongan dari tahun 2012 hingga 2014 >5% yang termasuk dalam 

kategori tidak baik. Dimana pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,88%, 

peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak meter air pelanggan 

yang diganti maka semakin banyak pula meter air yang berada pada kondisi sudah 

tidak akurat. Sedangkan pada tahun 2014 tingkat pengantian meter air pelanggan 

mengalami penurunan sebesar 5,22%. Menurut Kasubag teknik PDAM Kota 

PEkalongan penurunan ini mengindikasikan bahwa meter air dari para pelanggan 

PDAM Kota Pekalongan sudah termasuk kedalam meter air yang akurat dan 

terbaru, karena pengantian meter dilakukan ketika terdapat meter air yang sudah 

tidak layak guna atau tidak akurat. 
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Tabel 4.23 Hasil Pengukuran Kinerja PDAM Kota Pekalongan pada Prespekitf 

Proses Bisnis Internal Tahun 2012-2014 

Tahun Tolak ukur 
Realisa

si (a) 

Target 

(b) 

Pencapaian 

(a):(b) 

Bobot 

(c) 

Skor 

((a:b)xc) 

Rata-rata 

Skor 

2012 

Efisiensi Produksi 53,00% 60% 88,33% 5% 4,42% 

24,21% 

Tingkat kehilangan 

air 
35,57% 30% 118,57% 5% 5,93% 

Jam operasional 

pelayanan 
17 24 70,83% 5% 3,54% 

Tekanan air pada 

sambungan 

pelanggan 

11,27% 20% 56,36% 5% 2,82% 

Penggantian meter 

air pelanggan 
6,85% 5% 136,98% 5% 6,85% 

      94,21% 25% 23,55% 

2013 

Efisiensi Produksi 60,40% 60% 100,67% 5% 5,03% 

Tingkat kehilangan 

air 
38,70% 30% 129,00% 5% 6,45% 

Jam operasional 

pelayanan 
19 24 79,17% 5% 3,96% 

Tekanan air pada 

sambungan 

pelanggan 

10,00% 20% 50,00% 5% 2,50% 

Penggantian meter 

air pelanggan 
7,70% 5% 154,00% 5% 7,70% 

      102,57% 25% 25,64% 

2014 

Efisiensi Produksi 65,57% 60% 109,28% 5% 5,46% 

Tingkat kehilangan 

air 
39,61% 30% 132,04% 5% 6,60% 

Jam operasional 

pelayanan 
21 24 87,50% 5% 4,38% 

Tekanan air pada 

sambungan 

pelanggan 

17,88% 20% 89,41% 5% 4,47% 

Penggantian meter 

air pelanggan 
2,51% 5% 50,23% 5% 2,51% 

      93,69% 25% 23,42% 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 
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Hasil keseluruhan kinerja prespektif bisnis internal perusahaan digolongkan 

berdasarkan dua ketegori, dimana jika nilai skor akhir perusahaan =/>20% maka 

kinerja perusahaan termasuk dalam kategori baik, sedangkan jika nilai skor akhir 

perusahaan <20% maka kinerja perusahaan termasuk dalam kategori tidak baik.  

Berdasarkan tabel 4.23 di atas bahwa PDAM Kota Pekalongan memperoleh 

skor kinerja pada perspektif bisnis internal pada tahun 2012 hingga tahun 2014 

>20% yang termasuk dalam kategori baik. Dimana pada tahun 2012 skor yang 

diperoleh sebesar 23,55%, meningkat sebesar 2,09% pada tahun 2013, sedangkan 

pada tahun 2014 turun sebesar 2,22%. Secara keseluruhan pencapaian skor kinerja 

pada prespektif bisnis internal belum mencapai target yang telah ditentukan, 

peningkatan yang terjadi pada tahun 2013 disebabkan karena meningkatnya 

efisiensi produksi, jam operasional dan penggantian meter air. Sedangkan pada 

tahun 2014 terjadi penurunan yang disebabkan oleh menurunya tingkat 

pengantian meter air.  

4.4 Kinerja PDAM Pada Prespektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Kinerja pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan di PDAM Kota 

Pekalongan dilakukan dengan menggunakan pengukuran tingkat produktivitas 

pegawai, retensi pegawai dan tingkat kepuasan pegawai. 

4.4.1   Produktivitas Pegawai 

  Tingkat produktivitas pegawai digunakan untuk mengetahui produktivitas 

pegawai dalam bekerja untuk periode tertentu. Pengukurannya dilakukan dengan 

cara membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan jumlah pegawai. 

Semakin tinggi nilai produktivitas pegawai dari suatuh perusahaan maka 
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semakin bagus kinerjanya. Jika produktivitas pegawai <10% atau di bawah dari 

target produktivitas pegawai yang ditetapkan BPPSPAM maka kinerja 

perusahaan termasuk dalam kategori tidak baik, sedangkan jika >10% termasuk 

dalam kategori baik. 

Tabel 4.24 Tingkat Produktivitas Pegawai PDAM Kota Pekalongan Tahun 

2012-2014. 

Tahun 
Pendapatan 

pelayanan  

Jumlah 

pegawai 

Produktivitas 

pegawai 

Pertumbuhan 

produktivitas 

pegawai 

2012 Rp 15.190.904.731 102  Rp 148.930.439  14,41% 

2013 Rp 16.784.127.398 103  Rp 162.952.693  8,61% 

2014 Rp 20.459.297.823 102  Rp 200.581.351  18,76% 

Rata-rata 13,93% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata tingkat produktivitas 

pegawai PDAM Kota Pekalongan dari tahun 2012 hingga 2014 >10% yang 

termasuk dalam kategori baik. Dimana pada tahun 2012 tingkat produktivitas 

pegawai tumbuh sebesar 14,41% dibandingkan pada tahun 2011 yang 

pendapatanya sebesar 127.463.484. Sedangkan pada tahun 2013 produktivitas 

pegawai kembali meningkat sebesar Rp 14.022.254 atau tumbuh sebesar 8,61% 

dibandingkan tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2014 peningkatan tingkat 

produktivitas pegawai PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp 37.628.658 atau 

tumbuh sebesar 18,73% dibandingkan tahun 2013.  

Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat produktivitas pegawai 

PDAM kota Pekalongan maka semakin baik juga kinerja pegawai PDAM Kota 

Pekalongan dalam memberikan pelayanan kepada para pelangganya sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh perusahaan. 
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4.4.2  Retensi Pegawai 

 Tingkat retensi pegawai digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

perputaran pegawai PDAM Kota Pekalongan. Pengukurannya dilakukan dengan 

membandingkan antara jumlah pegawai yang keluar dengan total jumlah pegawai 

dalam tahun yang berjalan. Semakin sedikit pegawai yang mengundurkan diri 

maka semakin baik tingkat perputaran pegawai.  

Jika retensi pegawai <2% atau di bawah dari target produktivitas pegawai 

yang ditetapkan BPPSPAM maka kinerja perusahaan termasuk dalam kategori 

baik, sedangkan jika >2% termasuk dalam kategori tidak baik. 

Tabel 4.25 Tingkat Retensi Pegawai PDAM Kota Pekalongan Tahun 2012-2014. 

Tahun 
Jumlah pegawai 

keluar 

Jumlah 

pegawai 

Retensi 

pegawai 
Rata-rata 

2012 1 102 0,98% 

1,30% 2013 2 103 1,94% 

2014 1 102 0,98% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016  

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata tingkat perputaran pegawai 

PDAM Kota Pekalongan <2% yang termasuk dalam kategori baik. Dimana pada 

tahun 2013 sebelum dua pegawai pada tahun tersebut pensiun, manajemen telah 

melakukan penambahan tiga pegawai kontrak untuk mengisi bagian yang 

ditingalkan oleh pegawai tersebut, sehingga total pegawai PDAM Kota 

Pekalongan menjadi 103 pegawai, kemudian pada tahun 2014 terdapat satu 

pegawai dari PDAM Kota Pekalongan keluar sehingga total pegawai pada tahun 

2014 menjadi 102 pegawai.  

Keluarnya pegawai PDAM Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2012 

hingga 2014 merupakan pegawai yang sudah habis masa jabatanya atau pensiun 
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bukan karena mengundurkan diri secara sepihak yang dapat merugikan 

perusahaan, karena menurut Kaplan dan Northon (2000:113) bahwa pekerja 

merupakan harta tidak tampak bagi perusahaan, sehingga setiap kali ada pekerja 

yang berhenti bukan atas keinginan perusahaan merupakan kerugian bagi 

perusahaan. Hasil ini menunjukan bahwa PDAM Kota Pekalongan berhasil 

membina hubungan yang baik dengan para pegawainya sehingga para pegawai 

memiliki loyalitas terhadap perusahaan.  

4.4.3  Kepuasan Pegawai  

 Tingkat kepuasan pegawai digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

pegawai merasa puas terhadap perusahaan. Pengukurannya dengan menggunakan 

survey kepuasan pegawai pada PDAM Kota Pekalongan yang dilakukan dengan 

membagikan kuesioner pada 50 responden.  

Indeks kepuasan pegawai ditentukan menurut (Prayogi, 2011) apabila rata-

rata kepuasan pegawai berindeks 1,00 sampai dengan 1,99 termasuk dalam 

kategori sangat tidak puas, jika rata-rata kepuasan pegawai berindeks dari 2,00 

sampai dengan 2,99 termasuk dalam kategori tidak puas, jika rata-rata kepuasan 

pegawai berindeks dari 3,00 sampai dengan 3,99 termasuk dalam kategori cukup 

puas, jika rata-rata kepuasan pegawai berindeks dari 4,00 sampai dengan 4,99 

termasuk dalam kategori puas, dan sangat puas apabila rata-rata kepuasan pegawai 

berindeks 5,00. 

4.4.3.1 Profil Responden 

Profil responden yang berasal dari pegawai PDAM Kota Pekalongan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Komposisi Responden Berdasarkan Usia 

Jumlah responden yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

pegawai PDAM Kota Pekalongan sebanyak 50 responden. Berikut ini komposisi 

responden berdasarkan usia yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.26 Profil Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Responden Presentase 

< 40 tahun 25 50% 

40 - 50 tahun 19 38% 

> 50 tahun 6 12% 

Jumlah 50 100% 
Sumber: Data penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar responden pegawai 

PDAM Kota Pekalongan atau 25 responden memiliki usia di bawah 40 tahun. 

Sedangkan sebagian kecil atau 6 responden memiliki usia di atas 50 tahun. Hal 

ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dari pegawai PDAM Kota 

Pekalongan masih dalam usia produktif yaitu di bawah 40 tahun, sehingga 

PDAM Kota Pekalonga dapat melakukan pengembangan pegawai agar dapat 

berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan mencapai tujuanya. 

2. Komposisi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Profil responden berdasarkan lamanya masa kerja menjadi pegawai PDAM 

Kota Pekalongan yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 4.27 Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Responden Presentase 

< 10 tahun 23 46% 

10 - 20 tahun 19 38% 

> 20 tahun 8 16% 

Jumlah 50 100% 
  Sumber: Data penelitian diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel di atas bahwa sebagian besar atau 23 pegawai PDAM 

Kota Pekalongan memiliki masa kerja di bawah 10 tahun. Sedangkan komposisi 

pegawai dengan masa kerja di atas 20 tahun sebanyak 8 pegawai. Dari hasil di 

atas dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar pegawai PDAM Kota Pekalongan 

merupakan pegawai yang baru bergabung dengan perusahaan. Sehingga untuk 

meningkatkan kualitas pegawai perlu dilakukanya pelatihan dan pendidikan.  

 
Gambar 4.3 Indeks Kepuasan Pegawai PDAM Kota Pekalongan 

Sumber : Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan gambar di atas bahwa PDAM Kota Pekalongan memperoleh 

indeks kepuasan pegawai sebesar 4,03 dari total nilai maksimal sebesar 5 yang 

termasuk dalam kategori puas. Dimana hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan  

indeks perunsur yang dibagi dengan jumlah unsur tersebut sehingga diperoleh 

indeks kepuasan pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM Kota Pekalongan 

sudah menciptakan hubungan yang baik dengan para pegawainya sehingga 

mereka merasa puas. Kepuasan pegawai dari PDAM Kota Pekalongan yang 

berdasarkan unsur peran anda, lingkungan dan sarana kerja, supervisi dan 
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hubungan kerja, peluang peningkatan karir, serta gaji dan tunjangan, dari kelima 

unsur tersebut pegawai PDAM Kota Pekalongan merasa puas pada unsur 

supervisi dan hubungan kerja, dimana pada unsur pertanyaan tersebut yang 

memperoleh nilai tertinggi adalah pada hubungan kedinasan dan non kedinasan 

sebesar 4,28 ini mengindikasikan bahwa hubungan kerja yang dijalin antar 

pegawai PDAM Kota Pekalongan tidak hanya berlangsung di dalam kantor saja 

melainkan juga di luar kantor.   

Tingkat kepuasan pegawai yang paling rendah adalah pada unsur gaji dan 

tunjangan, dimana pada unsur yang paling rendah adalah kesempatan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan dengan nilai 2,07 hal ini menunjukan bahwa kesempatan 

yang diberikan PDAM Kota Pekalongan dalam hal penunjukan untuk mengikuti 

pelatihan dan pendidikan belum secara adil. Untuk lebih jelas mengenai penilaian 

unsur lainya dapat dilihat dari penjelasan berikut. 

1. Peran Anda 

Analisis terhadap skor indeks pada unsur peran anda menggambarkan 

bahwa aspek peran anda dapat menentukan performa kinerja pegawai pada 

PDAM Kota Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.28 Indeks Kepuasan Pegawai pada Unsur Peran Anda 

No Pertanyaan Skor 

1 Pemahaman atas tanggung jawab pekerjaan 4,34 

2 Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan 3,60 

3 Kebanggaan atas jabatan 3,86 

4 Kebanggaan sebagai pegawai PDAM 4,46 

5 Kemauan untuk memajukan perusahaan 4,44 

Indeks Peran Anda 4,14 
     Sumber : Data penelitian diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel di atas, PDAM memperoleh nilai indeks kepuasan 

pegawai sebesar 4,14 yang termasuk dalam kategori puas. Dalam unsur peran 

anda, responden yang memberikan nilai kepuasan tertinggi yaitu pada 

pertanyaan kebanggaan sebagai pegawai PDAM Kota Pekalongan, dengan nilai 

indeks sebesar 4,46 dari nilai maksimal 5 dengan kategori puas. Sedangkan 

untuk kepuasan pegawai yang terendah pada unsur peran anda adalah pada 

keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, yang memperoleh nilai indeks 

sebesar 3,60 dari nilai maksimal 5 yang termasuk dalam kategori cukup puas.  

2. Lingkungan dan Sarana Kerja 

 Analisis terhadap skor indeks pada unsur lingkungan dan sarana kerja 

menggambarkan bahwa aspek tersebut dapat menentukan performa kinerja 

pegawai pada PDAM Kota Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.29 Indeks Kepuasan Pegawai pada Unsur Lingkungan dan Sarana Kerja 

No Pertanyaan Skor 

1 Kondisi fisik ruangan kerja 3,78 

2 Ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana 4,08 

3 Ketersediaan dan kesiapan alat keselamatan kerja 4,10 

Indek Lingkungan dan Sarana Kerja 3,99 
Sumber : Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, PDAM memperoleh nilai sebesar 3,99 yang 

termasuk dalam kategori cukup puas. Pada unsur lingkungan dan sarana kerja 

ini, responden memberikan nilai kepuasan tertinggi pada ketersediaan dan 

kesiapan alat keselamatan kerja dengan nilai indeks sebesar 4,10 dari nilai 

maksimal 5 dengan kategori puas. Sedangkan untuk penilaian terendah yang 

diberikan oleh responden terdapat pada unsur kondisi fisik ruang kerja, dengan 

nilai indeks sebesar 3,78 dari nilai maksimal 5 dengan kategori cukup puas.  
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3. Supervisi dan Hubungan Kerja 

Analisis terhadap skor indeks pada unsur supervisi dan hubungan kerja 

menggambarkan bahwa aspek tersebut dapat menentukan performa kinerja 

pegawai pada PDAM Kota Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.30 Indeks Kepuasan Pegawai pada Unsur Supervisi dan Hubungan Kerja 

No Pertanyaan Skor 

1 
Dukungan Direksi, Badan Pengawas dan Pemerintah 

Kota Pekalongan atas kegiatan serikat pegawai 4,24 

2 Kepercayaan pimpinan atas tugas pokok pegawai 4,18 

3 Hubungan kedinasan dan non kedinasan 4,28 

4 Kemudahan komunikasi dengan atasan 4,14 

5 Transparansi pemberian sanksi atau penghargaan 3,90 

Indeks Supervisi dan Hubungan Kerja 4,15 
Sumber : Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, PDAM memperoleh nilai indeks sebesar 4,15 

yang termasuk dalam kategori puas. Kepuasan pegawai pada unsur supervisi dan 

hubungan kerja yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah pada unsur 

hubungan kedinasan dan non kedinasan,yang memperoleh nilai indeks sebesar 

4,28 dari nilai maksimal 5 dengan kategori puas. Sedangkan penilaian terendah 

yang diberikan responden yaitu pada unsur transparansi dan keadilan pemberian 

sanksi atau penghargaan, dengan nilai indeks sebesar 3,90 dari nilai maksimal 5 

dengan kategori cukup puas.  

4. Peluang Peningkatan Karir 

Analisis terhadap skor indeks pada unsur peluang peningkatan karir 

menggambarkan bahwa aspek tersebut dapat menentukan performa kinerja 

pegawai pada PDAM Kota Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.31 Indeks Kepuasan Pegawai pada Unsur Peluang Peningkatan Karir 

No Pertanyaan Skor 

1 Sistem dan aturan peningkatan karir pegawai 4,28 

2 Penempatan pegawai 3,96 

3 Kesempatan yang adil untuk menempati jabatan 4,10 

4 Pelayanan bagian umum 4,20 

Indeks Peluang Peningkatan Karir 4,14 
Sumber : Data penelitian diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, PDAM memperoleh nilai indeks sebesar 4,14 

yang termasuk dalam kategori puas. Pada unsur peluang peningkatan karir ini, 

responden memberikan nilai kepuasan tertinggi pada unsur sistem peningkatan 

karir pegawai, dengan nilai indeks sebesar 4,28 dengan kategori puas. Sedangkan 

penilaian terendah yang diberikan responden adalah pada unsur penempatan 

pegawai, dengan nilai indeks sebesar 3,96  dengan kategori cukup puas. 

5. Gaji dan Tunjangan 

Analisis terhadap skor indeks pada unsur gaji dan tunjangan 

menggambarkan bahwa aspek tersebut dapat menentukan performa kinerja 

pegawai pada PDAM Kota Pekalongan yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.32 Indeks Kepuasan Pegawai pada Unsur Gaji dan Tunjangan 

No Pertanyaan Skor 

1 Sistem pemberian gaji dan tunjangan 4,34 

2 Kesesuaian gaji dan tunjangan dengan tugas dan tanggung jawab 4,26 

3 Kesetaraaan gaji dan tunjangan dgn PDAM sejenis 4,00 

4 Tunjangan kesehatan dan tunjangan hari tua  4,58 

5 Sistem dan aturan pendidikan dan pelatihan 4,28 

6 Penugasan pendidikan dan pelatihan 4,14 

7 Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 2,07 

8 Penempatan pegawai seteah mengikuti pendidikan dan pelatihan 2,10 

Indeks Gaji dan Tunjangan 3,72 
Sumber : Data penelitian diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel di atas, PDAM Kota Pekalongan memperoleh nilai indeks 

sebesar 3,72 yang termasuk dalam kategori cukup puas. Kepuasan pegawai yang 

tertinggi terdapat pada unsur  tunjangan kesehatan dan tunjangan hari tua, dengan 

nilai indeks sebesar 4,58 dari nilai maksimal 5 dengan kategori puas. Sedangkan 

untuk penilaian terendah yang diberikan responden pada unsur gaji dan tunjangan 

adalah kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang memperoleh 

nilai indeks sebesar 2,07 dari nilai maksimal 5 dengan kategori tidak puas.  

Tabel 4.33 Hasil Pengukuran Kinerja PDAM Kota Pekalongan pada Prespektif 

Pertumbuhan dan Pembelajaran Tahun 2012-2014 

Tahun Tolak ukur 
Realisasi 

(a) 

Target 

(b) 

Pencapaia

n (a):(b) 

Bobot 

(c) 

Skor 

((a:b)xc

) 

Rata-

rata 

Skor 

2012 

Produktivitas 

pegawai 
14,41% 10% 144,14% 8,33% 12,01% 

30,84% 

Retensi pegawai 0,98% 1% 98,04% 8,33% 8,17% 

Kepuasan 

pegawai 
4,03 4 100,75% 8,33% 8,40% 

      115,31% 25% 28,58% 

2013 

Produktivitas 

pegawai 
8,61% 10% 86,05% 8,33% 7,17% 

Retensi pegawai 1,94% 1% 194,17% 8,33% 16,18% 

Kepuasan 

pegawai 
4,03 4 100,75% 8,33% 8,40% 

      127,99% 25% 31,75% 

2014 

Produktivitas 

pegawai 
18,76% 10% 187,60% 8,33% 15,63% 

Retensi pegawai 0,98% 1% 98,04% 8,33% 8,17% 

Kepuasan 

pegawai 
4,03 4 100,75% 8,33% 8,40% 

      129,80% 25% 32,20% 
Sumber : Data sekunder, 2016 
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Hasil keseluruhan kinerja prespektif bisnis internal perusahaan digolongkan 

berdasarkan dua ketegori, dimana jika nilai skor akhir perusahaan =/>20% maka 

kinerja perusahaan termasuk dalam kategori baik, sedangkan jika nilai skor akhir 

perusahaan <20% maka kinerja perusahaan termasuk dalam kategori tidak baik.  

Berdasarkan tabel 4.33 di atas bahwa PDAM Kota Pekalongan memperoleh 

skor kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran pada tahun 2012 

hingga tahun 2014 >20% yang termasuk dalam kategori baik. Dimana pada tahun 

2013 skor yang diperoleh meningkat sebesar 3,17%, sedangkan pada tahun 2014 

kembali meningkat sebesar 0,45%. Secara keseluruhan pencapaian skor kinerja 

telah melebihi dari target yang ditentukan.  

Tabel 4.34 Hasil Keselurahn Pengukuran Kinerja PDAM Kota Pekalongan 

Tahun 2012 – 2014 

 

Tahun Prespektif Skor 

2012 

Prespektif Keuangan 21,32% 

Prespektif Pelanggan 22,53% 

Prespektif Bisnis Internal 23,55% 

Prespektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 28,58% 

Total Skor 95,98% 

2013 

Prespektif Keuangan 17,51% 

Prespektif Pelanggan 23,99% 

Prespektif Bisnis Internal 25,64% 

Prespektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 31,75% 

Total Skor 98,89% 

2014 

Prespektif Keuangan 24,77% 

Prespektif Pelanggan 23,47% 

Prespektif Bisnis Internal 23,42% 

Prespektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 32,20% 

Total Skor 103,86% 

  Sumber : Data penelitian diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.34 di atas, skor kinerja PDAM Kota Pekalongan pada 

tahun 2012 hingga 2014 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 skor 

kinerja PDAM Kota Pekalongan sebesar 95,98%, nilai tersebut berdasarkan tabel 

kriteria kinerja termasuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2013 total skor 

kinerja PDAM Kota Pekalongan meningkat sebesar 2,91% menjadi 98,89%, nilai 

tersebut berdasarkan tabel kriteria termasuk dalam kategori sangat baik. 

Sedangkan pada tahun 2014 nilai skor kinerja PDAM Kota Pekalongan kembali 

meningkat sebesar 4,97% menjadi 103,86% yang termasuk dalam kategori sangat 

baik.  

Peningkatan hasil nilai skor kinerja dari tahun 2012 hingga tahun 2014 ini 

dikarenakan setiap tahunya terjadi peningkatan kinerja disetiap prespektif, dimana 

kontribusi peningkatan terbesar yaitu pada prespektif pertumbuhan dan 

pembelajaran yang memperoleh skor tertinggi dibandingkan ketiga prespektif 

lainya. Hasil ini memperlihatkan bahwa kinerja PDAM Kota Pekalongan semakin 

baik dari tahun ke tahun, sehingga hasil ini dapat digunakan evaluasi untuk 

melakukan peningkatan kinerja di tahun berikutnya agar PDAM Kota Pekalongan 

dapat mempertahankan kinerjanya yang sudah baik dan meningkatkan kembali 

kinerjanya yang belum maksimal. 

4.5. Hubungan empat Perspektif Balanced Scorecard yang diterapkan pada 

PDAM Kota Pekalongan 

Hubungan dari empat prespektif dalam balanced scorecard merupakan 

hubungan yang saling berkaitan atau sebab akibat, dimana hasil dari satu 

prespektif mempengaruhi prepektif lainya. Dapat dilihat dari hasil penilaian 
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kinerja PDAM Kota Pekalongan pada prespektif pertumbuhan dan pembelajaran 

di tahun 2012 sebesar 28,58% meningkat menjadi 32,20% di tahun 2014, 

peningkatan ini menunjukan bahwa produktivitas karyawan, kepuasan karyawan 

yang meningkat akan mempengaruhi nilai rasio dari prespetif proses bisnis 

internal yang berupa proses operasi perusahaan dalam pemberian pelayanan dari 

pegawai kepada para pelanggan PDAM Kota Pekalongan, yang terlihat dalam 

peningkatan efisiensi produksi pada tahun 2014 dan jam operasional perusahaan 

dari 17 jam di tahun 2012 menjadi 21 jam di tahun 2014.  

Semakin efektifnya prespektif proses bisnis internal PDAM Kota 

Pekalongan berpengaruh terhadap prespektif pelanggan, dimana akuisisi 

pelanggan meningkat dari 6.05% di tahun 2012 menjadi 8,94% di tahun 2014, 

peningkatan akuisisi ini merupakan pemerolehan pelanggan baru, kepuasan 

pelanggan yang memperoleh kategori cukup baik. Hasil dari kinerja pada 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif bisnis internal, dan 

perspektif pelanggan akan terlihat dalam besarnya pendapatan yang akan 

diperoleh PDAM Kota Pekalongan untuk memenuhi target yang ditetapkan 

sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari prespektif keuangan  pada peningkatan 

nilai rasio efektivitas dari tahun 2012 yang sebesar 94,23% menjadi 103,67% di 

tahun 2014.  

Dapat ditarik kesimpulan bahwa PDAM Kota Pekalongan harus 

memperhatikan keseluruhan prespektif dalam balanced scorecard, karena 

peningkatan atau penurunan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kinerja disetiap 

prespektif  saling berkaitan satu sama lain atau sebab akibat.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini 

diperoleh kesimpulan  sebagai berikut : 

1. Kinerja pada prespektif keuangan 

Kinerja keuangan pada PDAM Kota Pekalongan yang diukur menggunakan 

instrumen penelitian value for money yang meliputi, rasio ekonomi, rasio 

efisiensi dan rasio efektivitas. Secara umum capaia kinerja keuangan dari 

tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami penurunan dalam rasio ekonomi, 

dimana perusahaan tidak bisa melakukan penganggaran dengan baik karena 

terjadi pengeluaran yang tidak seuai dengan angaran yang telah di 

tetepakan. Sedangkan dari segi efisiensi dan efektivitas perusahaan sudah 

baik karena berhasil mengunakan angaran belanja dengan baik dan berhasil 

meningkatkan pencapaian pendapatan pertahunya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kinerja keuangan PDAM Kota Pekalongan termasuk 

dalam kategori tidak baik. 

2. Kinerja pada prespektif pelanggan 

Kinerja prepektif pelanggan PDAM Kota Pekalongan yang diukur melalui 

kepuasan pelanggan, profitabilitas pelanggan, retensi pelanggan dan akuisisi 

pelanggan. Berdasarkan survei kepuasan pelanggan yang diambil dari 100 

responden, menunjukan bahwa para pelanggan merasa cukup puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dengan nilai indeks sebesar 3,64. 
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Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan sudah baik, sehingga 

perusahaan harus melakukan peningkatan pelayanan dan hubungan dengan 

pelanggan yang nantinya akan berkontribusi terhadap pemeroleh pelanggan 

baru dan profitabilitas pelanggan. 

3. Kinerja pada prespetif bisnis internal 

Kinerja prespektif bisnis internal PDAM Kota Pekalongan yang diukur 

menggunkan proses operasi dari BPPSPAM yang berupa efisiensi produksi, 

tingkat kehilangan air, jam operasional pelyanan, tekanan air pada 

sambungan dan penggantian meter air, menunjukan kinerja yang baik, 

dimana terjadi peningkatan dari hal segi layanan jam operasional dari 17 

jam pada tahun 2012 menjadi 21 jam di tahun 2014. Sehingga hasil akhir 

nilai kinerja bisnis internal termasuk dalam kategori baik. 

4. Kinerja pada prespektif pertumbuhan dan pembelajaran 

Kinerja PDAM Kota Pekalongan pada prespektif pertumbuhan dan 

pembelajaran diukur menggunkan tingkat produktivitas karyawan, tingkat 

retensi karyawan dan kepuasan karyawan termasuk dalam kategori baik. 

Dimana tingkat kepuasan karyawan mencapai 83% yang termasuk dalam 

kategori puas, sejalan dengan peningkatan produktivitas karyawan pada 

tahun 2012 hingga tahun 2014 dengan tingkat retensi pegawai yang rendah 

di bawah 1%, hal ini menunjukan bahwa pegawai yang puas dengan 

perusahaan maka akan memberikan kinerja yang baik dan loyalitas kepada 

perusahaan. 
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5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi PDAM Kota Pekalongan 

Lebih cermat dalam pembuatan anggaran, agar pengeluaran yang akan 

dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga 

pengeluaran yang tidak produktif dapat dikurangi. Dari segi peningkatan 

pelayanan kepada para pelanggan harus ditingkatkan kembali agar para 

pelanggan dari PDAM Kota Pekalongan semakin puas dan loyal terhadap 

perusahaan yang nantinya akan berkontribusi terhadap peningkatan 

pendapatan perusahaan, terutama pada segi kualitas air yang belum 

berpredikat air minum dan kontinunitas yang belum mencapai 24 jam 

perhari. Meningkatkan fasilitas lingkungan kerja, apakah fasilitas tersebut 

masih layak digunakan atau perlu diperbaiki, seperti bangunan, tempar 

parkir agar para pegawai PDAM Kota Pekalongan merasa puas akan 

fasilitas tersebut nantinya akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan 

kepada para pelanggan. Dari segi kualitas sumber daya manusia, perlu 

dilakukan pengembangan dan pelatihan, agar kualitas pegawai semakin 

meningkat yang nantinya akan berkontribusi untuk memajukan perusahaan. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

menambah objek penelitian sehingga dapat dilakukan perbandingan kinerja 

antara kedua objek tersebut. 
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 Lampiran 1 

Laporan Neraca Komparatif PDAM Kota Tahun Pekalongan 2012 
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Laporan Neraca Komparatif PDAM Kota Pekalongan Tahun 2013 dan 2014  
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Lampiran 2 

Laporan Perhitungan Laba/Rugi Komparatif PDAM Kota Pekalongan Tahun 2012 
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Laporan Perhitungan Laba/Rugi Komparatif PDAM Kota Pekalongan Tahun 2013 dan 2014 
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Lampiran 3 

Laporan Arus Kas PDAM Kota Pekalongan Tahun 2012, 2013 

dan 2014 
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 Lampiran 4 

Laporan Posisi Sambungan PDAM Kota Pekalongan Tahun 2014 
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Lampiran 5 

Laporan Rencana Kerja Anggaran PDAM Kota Pekalongan Tahun 2012 
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Laporan Rencana Kerja Anggaran PDAM Kota Pekalongan Tahun 2013 
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Laporan Rencana Kerja Anggaran PDAM Kota Pekalongan Tahun 2014 
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 Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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 Tabel Data Hasil Penelitian Lampiran 8 

Kepuasan Pelanggan   
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Tabel Data Hasil Peneitian  

Kepuasan Pegawai 
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 Lampiran 9 

 

Data Karyawan PDAM Kota Pekalongan Tahun 2012- 2014 

No Jabatan Tahun 

1 Direktur 1 1 1 

2 Kepala Bagian 3 3 3 

3 Kepala Sub Bagian 11 11 11 

4 Pegawai Tetap 69 65 67 

5 Pegawai Kontrak 18 23 20 

Jumlah 102 103 102 
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 Lampiran 10 

Struktur Organisasi PDAM Kota Pekalongan 

  
Badan Pengawas  

Direktur 

Kepala Bagian 

Administrasi Umum  

dan Keuangan 

Kepala Bagian 

Hubungan 

Pelanggan 

Kepala Bagian 

Teknik 

Sub Bag 

Pembukuan  

Sub Bag Kas  

Sub Bag 

Logistik  

Sub Bag Umum 

dan Personalia  

Sub Bag 

Rekening  

Sub Bag 

Pemasaran 

Sub Bag Meter 

Air dan 

Pelayanan 

Pelanggan  
Sub Bag 

Transmisi dan 

Distribusi 

Sub Bag 

Prnlitian dan 

Pengembangan 

Sub Bag Meter 

Air dan 

Perawatan 

Teknik 

Sub Bag 

Produksi  
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 Lampiran 11 
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 Lampiran 12 

 

Lampiran 10 


