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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut Jensen and Meckling (1976) (dalam Zelmiyanti, 2016) hubungan 

keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat 

pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai 

agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan 

keuntungan para pemilik (principal) sedangkan disisi lain dia juga memiliki 

kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.  

Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Negara yang 

demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau 

hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat 

memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah pemerintah daerah juga harus 

mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain 

pemerintah dearah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka. Pada sektor 

publik hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam hubungan pemerintah 

daerah dengan BUMD.  

BUMD atau disebut juga dengan perusahaan daerah (perusda) didirikan 

oleh pemda sebagai pusat laba. Artinya, BUMD merupakan unit organisasi dalam 

tubuh pemda yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemda yang 

melakukan investasi pada perusda tersebut. Prestasi BUMD tersebut diukur 

berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan BUMD dengan nilai 

investasi yang sudah dilakukan oleh pemda sebagai investor. Dengan demikian, 

selain wajib menyusun laporan keuangan daerahnya, pemda suatu 

provinsi/kabupaten/kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu 

BUMD/perusda di lingkungannya. 

Hal ini dapat dilihat dari aspek teori keagenan (agency theory). Teori 

keagenan adalah teori hubungan prinsipal dengan agen. Dalam hubungan tersebut, 

prinsipal (misalnya rakyat yang diwakili oleh DPRD) memercayakan pengelolaan 

kekayaannya kepada agen (misalnya pemda/gubernur/bupati/walikota). Jadi, dalam 
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konteks teori keagenan tersebut, pemda provinsi/kabupaten/kota dapat bertindak 

sebagai agen maupun prinsipal. Sebagai agen, pemda bertugas mengelola dana 

prinsipal, yaitu rakyat yang diwakili oleh DPRD. Sebaliknya, sebagai prinsipal, 

pemda menyerahkan pengelolaan kekayaan kepada BUMD yang bertindak sebagai 

agen. Dalam kedudukannya sebagai prinsipal, pemda harus mampu menganalisis 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh agennya, yaitu BUMD/perusda. Contoh 

perusda adalah Perusahaan Daerah Air Minum, Percetakan Daerah, Bank 

Pembangunan Daerah, dan lain-lain (Abdul Halim, 2014, hlm. 124-125). 

 

2.1.2 Teori Shareholder(Shareholder Theory) 

Shareholder Theory menyatakan bahwa tanggung jawab yang paling 

mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai 

(value) dari pemegang saham. Jika perusahaan memperhatikan kepentingan 

pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka value yang didapatkan 

oleh pemegang saham semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh 

direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk 

memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan 

value pemegang saham (Smerdon dalam Sutedi, 2011). 

Teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dan 

pemegang saham ini, memiliki tujuan membantu manajemen dalam meningkatkan 

penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dan 

meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi shareholder mereka. Dalam 

penciptaan nilai bagi perusahaan, manajemen perusahaan harus dapat mengelola 

seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human capital), 

aset fisik (physical capital), maupun structural capital. Apabila seluruh sumber 

daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan dimanfatkan dengan baik maka 

akan menciptakan value added bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. Segala tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan 

pemegang saham. 

Shareholder teori dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah ketika 

PDAM harus dapat mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

dengan baik sehingga dapat menciptakan value added sehingga dapat 
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meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan meminimalkan kerugian yang 

muncul bagi shareholder yaitu pemeritah daerah sebagai pemegang saham. 

 

2.1.3 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

Perusahaan adalah bagian dari beberapa elemen yang membentuk 

masyarakat dalam sistem sosial. Kondisi tersebut menciptakan sebuah hubungan 

timbal balik antara perusahaan dan para stakeholder. Menurut Purwanto (2011) 

(dalam Rosiana, dkk, 2013, hlm. 726) stakeholder merupakan semua pihak yang 

keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, seperti: 

karyawan, masyarakat, perusahaan pesaing, dan pemerintah.Hal ini berarti 

perusahaan harus melaksanakan peranannya secara dua arah yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan itu sendiri maupun stakeholders (Muid, 2011, hlm. 107). 

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan 

yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 

2007, hlm. 409).  

Menurut Feedman et al. 92002) (dalam Maskuroh, 2014) stakeholder 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak 

berkepentingan internal adalah orang dalam dari suatu perusahaan, orang atau 

instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti pemilik 

dan/pemegang saham, manajer, dan karyawan. Sementara pihak berkepentingan 

eksternal adalah orang luar dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang tidak 

secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti para konsumen, 

masyarakat, dan pemerintah. 

 Stakeholder teori dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah ketika 

PDAM sebagai perusahaan yang harus menunjukkan kinerja internal 

perusahaannya, namun juga harus memperhatikan pihak-pihak lainnya, khususnya 

masyarakat dalam hal ini harus dilayani kebutuhan akan air bersih. Selain 

memperhatikan kesejahteraan masyarakat akan kebutuhan air bersihnya, PDAM 

juga harus memperhatikan pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan. Karena 

selain didirikan sebagai perusahaan publik yang bertujuan untuk mensejahterahkan 
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masyarakat, tetapi PDAM juga tetap harus bertanggung jawab dan memperhatikan 

kinerja keuangan perusahaan. 

2.1.4 Investasi 

2.1.4.1 Definisi Investasi 

Untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan keuangan 

daerah, pemerintah daerah perlu melakukan investasi. Investasi daerah merupakan 

pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan di masa 

yang akan datang (Mahmudi, 2010, hlm. 170). 

Investasi adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam 

bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh 

manfaat ekonomi atau sosial. Seperti yang disebutkan dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 6 paragraf 6 investasi adalah aset yang 

dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan 

royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Erlina, Omar, & Rasdianto, 2015, 

hlm. 223). 

Pada Modul Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang diterbitkan 

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2014) jelas 

menyebutkan kalau investasi merupakan instrument yang dapat digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh 

pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan 

untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. 

Dari definisi investasi yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

investasi merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah dengan 

menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang 

yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

2.1.4.2 Bentuk Investasi 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Modul Pelatihan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (2009) menyebutkan bahwa fungsi pemerintah dalam 
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rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan tersedianya 

dana yang mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah memungut pajak dan pungutan 

lainnya dari masyarakat. Selain mengandalkan dana dari masyarakat, pemerintah 

dapat mengupayakan sendiri sumber penerimaan lain dengan dana yang 

dikelolanya. 

Dana yang dikelola pemerintah apabila terlalu sedikit akan mengalami 

kesulitan keuangan, sebaliknya apabila terlalu banyak akan terdapat kas 

menganggur (idle cash). Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen kas yang baik 

agar tidak terjadi kekurangan kas dan apabila terdapat kas yang menganggur harus 

dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam jangka panjang, kelebihan dana tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi baik melalui instrumen utang (pemberian 

pinjaman) atau melalui instrument saham (penyertaan) baik dengan cara membeli 

saham maupun mendirikan badan usaha milik negara/daerah.  

Dalam melakukan investasi pemerintah tidak seperti perusahaan swasta. 

Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, mengenai 

bentuk, sifat, dan jenis-jenisnya. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang, 

sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi 

pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, Sertifikat Bank Indonesia, 

surat utang dan obligasi BUMN/BUMD, penyertaan modal pada BUMN/BUMD, 

atau penyertaan pada badan usaha lainnya. 

PSAP No. 6 Paragraf 8 menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis 

investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. 

Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas (saham) (Erlina, Omar, & 

Rasdianto, 2015, hlm. 224). 

2.1.4.3 Klasifikasi Investasi 

Menurut Mahmudi (2010, hlm. 170) investasi aset keuangan dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1) Berdasarkan waktunya, terdiri atas: 

a. Investasi jangka pendek (kurang dari 1 tahun) 

b. Investasi jangka panjang (lebih dari 1 tahun) 
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2) Berdasarkan sifat kepemilikannya, terdiri atas: 

a. Investasi permanen; 

b. Investasi tidak permanen. 

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan Komite 

Standar Akuntansi Pemerintahan (2009) menjelaskan bahwa dalam rangka 

akuntansi dan pelaporan aset investasi pemerintah, investasi secara garis besar 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka 

panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan 

investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka 

pendek adalah investasi yang dapat segera dicarikan dan dimaksudkan untuk 

dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah 

investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan (Erlina, 

Omar, & Rasdianto, 2015, hlm. 224). 

Sedangkan menurut Mahmudi (2010, hlm. 171), investasi jangka pendek 

adalah investasi pada berbagai instrument keuangan yang memiliki masa jatuh 

tempo atau kepemilikan  kurang dari satu tahun. Investasi jangka pendek 

bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan manajemen kas daerah. 

Investasi jangka pendek dilakukan untuk menfaatkan kas daerah yang masih 

menganggur atau belum digunakan sampai jangka waktu tertentu, menjaga 

keamanan kas daerah, serta untuk memperoleh keuntungan investasi. Investasi 

jangka panjang adalah investasi yang memiliki masa jatuh tempo atau kepemilikan 

lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang merupakan instrument pembiayaan 

anggaran yang dalam jangka pendek digunakan untuk mengalokasikan surplus 

anggaran dan jangka panjangnya untuk meningkatkan pendapatan daerah serta 

menjaga kesinambungan fiskal daerah. 

2.1.4.3.1 Investasi Jangka Pendek  

Menurut PSAP No. 6 Paragraf 10 dalam Erlina, Omar, & Rasdianto (2015, 

hlm. 225-226), investasi jangka pendek harusmemenuhi karakteristik, seperti dapat 

segera diperjualbelikan/dicairkan; investasi tersebut ditujukan dalam rangka 

manajemen kas, artinya pemerintah dapar menjual investasi tersebut apabila timbul 

keburuhan kas; dan berisiko rendah. 
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Dengan memperhatikan kriteria tersebut, paragraf selanjutnya dalam PSAP 

No. 6 menjelaskan bahwa pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi 

pemerintah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak 

termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam 

investasi jangka pendek antara lain adalah: 

a. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu 

badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan 

modal saham pada suatu badan usaha. 

b. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan 

kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga 

yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri 

untuk menunjukkan partisipasi pemerintah. 

c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicarikan dalam memenuhi 

kebutuhan kas jangka pendek. 

Paragraf 12 PSAP No. 6 menjelaskan bahwa investasi yang dapat 

digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: 

a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas dan/atau yang dapat 

diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); 

b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh 

pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI). 

2.1.4.3.2 Investasi Jangka Panjang 

PSAP No. 6 paragraf 13-19 secara gamblang menjelaskan investasi jangka 

panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, 

yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka 

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan 

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk 

dimiliki secara tidak berkelanjutan. 

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki 

terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. 

Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang 
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berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki 

terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. 

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang 

tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen 

dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjadi 

hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa: 

a. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan 

internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan 

modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan 

terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk 

saham pada perusahaan yang bukan perseroan. 

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan 

pendapatan atau meningkatkan atau meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Investasi ini merupakan bentuk investasi yang tidak bisa 

dimasukkan ke kelompok penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang 

yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek 

pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi 

dalam property yang tidak tercukup dalam pernyataan ini. 

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat 

berupa: 

a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk 

dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah. 

b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada 

pihak ketiga. 

c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti 

bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. 

d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki 

pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan 

untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. 
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2.1.4.4 Pengakuan Investasi  

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi 

dan perubahan piutang menjadi investasi menurut PSAP No. 6 paragraf 20 dan 21 

dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Kemungkinan manfaat ekonomidan manfaat sosial atau jasa potensial di masa 

yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; 

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai 

(reliable). 

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset, penerimaan 

hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi 

kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian 

mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang 

akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang 

pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang 

akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan 

bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan 

menanggung risiko yang mungkin timbul. 

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Modul Pelatihan 

Standar Akuntansi Pemerintahaan (2009), nilai perolehan atau nilai wajar investasi 

dapat diukur secara memadai (reliable), biasanya dapat dipenuhi karena adanya 

transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang 

menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu 

investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan 

nilai wajar pada tanggal perolehan.Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai 

estimasi yang layak dapat digunakan. 

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai 

pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan 

realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka 

panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan (Erlina, Omar, & Rasdianto, 2015, 

hal. 227). 
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2.1.4.5 Pengukuran Investasi 

Menurut Erlina, Omar Sakti Rambe (2015, hlm. 228), PSAP No.6 paragraf 

23-35 dikatakan untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat 

membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar 

dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.Sedangkan, untuk investasi yang 

tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau 

nilai wajar lainnya. 

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan 

obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi 

meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, 

jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila 

investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka 

investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu 

sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka biaya perolehan setara kas 

yang diserahkan investasi untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka 

pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek 

dicatat sebesar nilai deposito tersebut. 

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalkan penyertaan 

modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi 

investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan 

investasi tersebut. Namun, investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk 

pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk 

dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi nonpermanen 

yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana 

talangan dalam rangka penyehatan perbankan, dinilai sebesar nilai bersih yang 

dapat direalisasikan.  

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah 

maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau 

nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan 

investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus 

dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank 

sentral) yang berlaku pada tangga transaksi. Diskonto atau premi pada pembelian 
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investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo, 

sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi 

yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, 

sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (carrying 

value) investasi tersebut. 

2.1.4.6 Metode Penilaian Investasi 

Menurut PSAP No. 6 Paragraf 36 dalam Erlina, Omar, & Rasdianto (2015, 

hlm. 229), penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu: 

a. Metode biaya 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. 

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan 

tidak dipengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang 

terkait.Penghasilan tersebut diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas 

penyertaan modal (hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan). 

b. Metode ekuitas 

Metode ekuitas adalah suatu metode penelitian yang mengakui penurunan atau 

kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/rugi badan usaha yang 

menerima investasi (investee), proporsional terhadap besarnya saham atau 

pengendalian yang dimiliki pemerintah.Dengan menggunakan metode ekuitas, 

pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau 

dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. 

Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan 

mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga 

diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya 

adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset 

tetap. 

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk 

kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 

Penggunaan metode-metode tersebut menurut Paragraf 37 PSAP No. 6 

didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 
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a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; 

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi 

memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; 

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; 

d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang 

direalisasikan. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Modul Pelatihan Standar 

Akuntansi Pemerintahaan (2009) menegaskan bahwa metode biaya dan metode 

ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, 

sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk 

pengukuran nilai investasi non permanen. 

Paragraph 38 PSAP No. 6 mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu, 

kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang 

menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih 

menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian 

terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada 

perusahaan investee, antara lain: 

a. Kemampuan memengaruhi komposisi dewan komisaris 

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi 

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan 

investee. 

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara  

2.1.4.7 Pengakuan Hasil Investasi 

Menurut PSAP No. 6 paragraf 39 dan 40 (dalam Erlina, dkk, 2015, hlm. 

230-231), hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain 

berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat 

sebagai pendapatan.  

Hasil investasi berupa dividend tunai yang diperoleh dari penyertaan modal 

pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai 

pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, 

bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat 

sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. 
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Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai 

investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang 

sama. 

 

2.1.5 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada 

pasal 304 ayat 1 disebutkan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada 

badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah sebagai mana 

dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, 

dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber 

modal BUMD yang disebutkan dalam pasal 332 terdiri atas: 

a. Penyertaan modal daerah; 

b. Pinjaman;  

c. Hibah; dan 

d. Sumber modal lainnya. 

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud disini adalah: 

a. Kapitalisasi cadangan; 

b. Keuntungan revaluasi aset; dan 

c. Agio saham. 

Selanjutnya dalam pasal 333 yang menyebutkan bahwa: 

a. Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. 

b. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan 

penambahan modal BUMD 

c. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah 

d. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan 

dijadikan penyertaan modal 

e. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam pasal 343 tentang pengelolaan BUMD, dijelaskan bahwa pengelolaan 

BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  
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a. Tata cara penyertaan modal; 

b. Organ dan kepegawaian; 

c. Tata cara evaluasi; 

d. Tata kelola perusahaan yang baik; 

e. Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; 

f. Kerjasama; 

g. Penggunaan laba; 

h. Penugasan Pemerintah Daerah; 

i. Pinjaman; 

j. Satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; 

k. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; 

l. Perubahan bentuk hukum; 

m. Kepailitan; dan 

n. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. 

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah menurut Permendagri No. 

52 Tahun 2012 adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah 

oleh pemerintah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga 

dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan 

manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. 

Penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah 

menurut Permendagri No. 52 Tahun 2012 termasuk ke dalam investasi langsung 

untuk membiayai kegiatan usaha. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi 

pemerintah daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah 

lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok 

pinjaman. 

Mutia Rizal (dalam Halim, 2016, hlm. 208) menjelaskan bahwa penyertaan 

modal pemerintah daerah merupakan investasi permanen yaitu investasi yang 

bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan 

atau tidak untuk ditarik kembali, untuk menghasilkan pendapatan atau 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Penyertaan modal pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu: 
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a. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi 

pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 

b. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah 

pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan 

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dimaksudkan untuk 

memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, 

sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi: 

a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, 

bunga, dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi 

pemerintah daerah; 

b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu 

dalam jangka waktu tertentu; 

c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat 

langsung dari investasi yang bersangkutan; 

d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu 

tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 

e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah 

daerah. 

Selain untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat 

lainnya, investasi pemerintah daerah juga bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; 

b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi: 

a. Investasi surat berharga dengan cara pembelian atas: 

- saham yang diterbitkan perseroan terbatas 

- surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah 

lainnya yang pembeliannya hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat 
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utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali apabila pemerintah 

daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo; 

b. Investasi langsung. 

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, 

penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan 

bukan bank.Investasi surat berharga dilakukan dengan cara: 

- Pembelian saham yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian 

saham, analisis portofolio dan analisis risiko; dan/atau 

- Pembelian surat utang yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis 

penilaian surat utang dan analisis risiko. 

Investasi langsung meliputi: 

a. Penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau 

b. Pemberian pinjaman. 

Penyertaan modal dan pemberian pinjaman dilaksanakan berdasarkan pada 

analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.Investasi pemerintah 

daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung. 

Menurut Buletin Teknis No. 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal 

Pemerintah Daerah dalam Erlina, Omar, & Rasdianto (2015, hlm. 236-237), untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk 

perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah.Pada pembentukan 

perusahaan, pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyarakan 

dalam akte pendirian perusahaan.Penyertaan modal pemerintah menggambarkan 

jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan 

negara/daerah.Suatu perusahaan dapat dinyatakan sebagai perusahaan daerah jika 

pemerintah daerah memiliki saham mayoritas atau lebih dari 51% dari saham 

perusahaan yang dimaksud.Walau kepemilikan pemerintah hanya sebagian kecil 

saja, namun pemerintah mempunyai hak untuk memberikan kendali secara 

mayoritas.Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika 

kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. 

Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan 
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kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang 

tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. 

Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan 

daerah, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, beserta bukti setoran 

modal yang telah dilakukan oleh pemerintah.Untuk pencatatan dengan metode 

ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang 

ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan 

persentase kepemilikan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan 

terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah, antara lain adalah nilai dan 

jenis masing-masing penyertaan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. 

 

2.1.6 Kinerja 

Menurut Rivai, Basri (dalam Sinambela, 2012, hlm. 6) mengungkapkan 

bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan 

selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

Sedangkan menurut Moeheriono (2009, hlm. 60) pengertian kinerja atau 

performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi 

organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.  

Dari definisi kinerja yang diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja merupakan tingkat keberhasilan individu, kelompok, maupun 

perusahaan untuk memenuhi target atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan 

suatu program dengan membandingkan hasil kerja tersebut dengan standar yang 

sudah ditentukan sebelumnya. 

2.1.6.1 Pengukuran Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Penilaian kinerja aspek keuangan dan aspek pelayanan menurut Petunjuk 

Teknis Penilaian Kinerja PDAM yang dibuat oleh Badan Pendukung 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut: 
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a. Persepktif keuangan yang menggambarkan bahwa upaya meningkatkan 

pendapatan, menurunkan biaya serta memaksimalkan shareholder value. 

Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, 

implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada 

peningkatan laba perusahaan. Tujuan finansial biasanya berhubungan 

dengan profitabilitas melalui pengukuran laba operasi. 

b. Perspektif pelanggan memiliki ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk 

melihat keberhasilan perusahaan dalam upaya meningkatkan jumlah 

pelanggan baru. 

A. Aspek Keuangan 

Penilaian kinerja aspek keuangan pada prinsipnya merupakan penilaian yang 

mencakup kemampuan PDAM untuk menciptakan laba dan mengefisiensikan 

kegiatan operasionalnya. Salah satu indikator utama dalam aspek keuangan adalah 

rentabilitas / profitabilitas. 

1) Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan ukuran kemampuan PDAM untuk menciptakan 

keuntungan atau memperoleh laba dan menjamin kesinambungan operasional 

(going concern). Ukuran tersebut digambarkan melalui 2 (dua) indikator, yaitu: 

a. Return on Equity (ROE) yang memiliki pengertian sebagai suatu rasio atau 

salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui sejauhmana 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan cara membandingkan laba 

bersihnya terhadap jumlah equirynya ataumengukur tingkat kemampuan 

memperoleh laba dari modal (ekuitas) yang ada. 

Formulasi indikator return on equity adalah: 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 𝑥 100% 

Laba Bersih Setelah Pajak adalah kelebihan seluruh pendapatan atas 

selurug beban untuk satu periode tertentu (satu tahun)setelah dikurangi 

pajak penghasilan yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi. 

Jumlah Ekuitas adalah jumlah modal ditambah cadangan atau aset 

dikurangi kewajiban. 
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b. Rasio Operasi, yang memiliki pengertian sebagai suatu rasio untuk 

mengukur tingkat efisiensi beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

pendapatan. 

Formulasi indikator rasio operasi adalah: 

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 (𝑅𝑝)

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 (𝑅𝑝)
 

 

 Beban Operasi mencakup: 

 Beban langsung usaha seperti: beban sumber air, beban pengolahan 

air, dan beban transmisi dan distribusi; 

 Beban tidak langsung usaha (beban administrasi dan umum) 

Beban operasi adalah seluruh beban usaha baik beban langsung usaha 

(beban sumber air, beban pengolahan air dan beban transmisi & distribusi) 

maupun beban tidak langsung usaha (beban administrasi dan umum). 

Pendapatan operasi adalah seluruh pendapatan usaha yang meliputi 

pendapatan air dan pendapatan non air. 

B. Aspek Pelayanan 

Peniliaian kinerja aspek pelayanan bertujuan untuk mengukur beberapa 

perspektif pelayanan yang menggambarkan tingkat kemampuan PDAM 

memenuhi kebutuhan pelanggannya. Perspektif yang tercakup diantaranya: 

kualitas, kuantitas, kontinuitas, kepuasan pelanggan, kemampuan nyata 

pelayanan, dan pertumbuhan pelanggan. Berdasarkan perspektif tersebut, maka 

disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) indikator yang diperkirakan dapat mewakili 

perspektif pelayanan seperti dimaksud, yaitu: 

a. Cakupan Pelayanan Teknis 

Pengertian dari cakupan pelayanan teknis adalah suatu ukuran untuk 

mengertahui berapa besar prosentase jumlah penduduk terlayani oleh PDAM 

dibanding dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan PDAM. 

Formulasi indikator cakupan pelayanan teknis adalah: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑇𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 (𝑗𝑖𝑤𝑎)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑖 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 (𝑗𝑖𝑤𝑎)
× 100% 
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Jumlah penduduk terlayani merupakan jumlah sambungan dikali rata-

rata jiwa per KK (didasarkan pada data BPS).Jumlah sambungan adalah 

jumlah sambungan aktif pada akhir periode penilaian. 

 

 

b. Pertumbuhan Pelanggan 

Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa prosentase 

peningkatan jumlah pelanggan PDAM dalam satu periode (bulanan, 

triwulan, semester atau tahunan). Indikator ini menunjukkan seberapa besar 

kemampuan PDAM dalam memasarkan produknya. Selain itu, indikator ini 

juga dapat menunjukkan kemampuan PDAM dalam berinvestasi untuk 

mengembangkan pelayanan air minumnya. 

Formulasi indikator pertumbuhan pelanggan adalah: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖 (𝑆𝑅) − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑙𝑢 (𝑆𝑅) 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑙𝑢 (𝑆𝑅)
 𝑥 100% 

Jumlah pelanggan periode ini adalah jumlah pelanggan total yang 

tercatat di dalam administrasi pelayanan pada akhir periode evaluasi. 

Jumlah pelanggan periode lalu adalah jumlah pelanggan total yang 

tercatat di dalam administrasi pelayanan pada akhir periode lalu. 

c. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 

Tingkat penyelesaian pengaduan merupakan ukuran untuk menilai 

respon atau tanggapan PDAM terhadap pengaduan pelanggannya. 

Formulasi indikator tingkat penyelesaian aduan adalah: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛
× 100% 

Jumlah pengaduan yang tertangani adalah banyaknya pengaduan 

pelanggan yang tercatat dan telah diselesaikan masalahnya dalam satu periode 

evaluasi kinerja. 

Jumlah pengaduan adalah banyaknya pengaduan dari pelanggan yang 

tercatat selama satu periode evaluasi kinerja. 

d. Kualitas Air Pelanggan 
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Kualitas air pelanggan merupakan ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui apakah kualitas air yang didistribusikan oleh PDAM kepada 

pelanggan telah memenuhi kualitas air minum seperti yang ditetapkan dalam 

Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/V/2010 Tentang Persyaratan Kualitas 

Air Minum. 

 

Formulasi indikator kualitas air pelanggan adalah: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑗𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑆𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑢𝑗𝑖
× 100% 

Jumlah uji yang memenuhi syarat adalah banyaknya hasil uji kualitas 

(sampel) air di  titik pelanggan yang telah memenuhi syarat kualitas air minum 

menurut PerMenKes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum. 

e. Konsumsi Air Domestik 

Konsumsi air domestik merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menggambarkan tingkat pemakaian air oleh pelanggan kategori domestik 

(rumah tangga). 

Formulasi indikator konsumsi air domestik adalah: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑖𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 (𝑚3)𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑘 (𝑆𝑅)
 

Jumlah air terjual pelanggan domestik rata-rata per bulan adalah 

banyaknya air yang dikonsumsi oleh pelanggan domestik rata-rata per bulan. 

Jumlah pelanggan domestik adalah banyaknya pelanggan domestikyang masih 

aktif. Periode tertentu/evaluasi dapat dilakukan untuk selama triwulan, semester 

dan atau tahunan. 
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Tabel 2. 1Bobot dan Nilai Standar Kinerja Pelayanan 

Indikator Bobot Standar 
Nilai 

Standar 

 

Cakupan 

Pelayanan Teknis 

 

 

0,05 

≥ 80 (%) 

60 - < 80 (%) 

40 - < 60 (%) 

20 - < 40 (%) 

5 

4 

3 

2 
 < 20 (%) 1 

 

Pertumbuhan 

Pelanggan  
(% per tahun) 

 ≥ 10 (%) 5 

 8 - < 10 (%) 4 

0,05 6 - < 8 (%) 3 

 4 - < 6 (%) 2 

 < 4 (%) 1 

 

Tingkat 

Penyelesaian 

Pengaduan 

 

 

0,025 

≥ 80 (%) 

60 - < 80 (%) 

40 - < 60 (%) 

20 - < 40 (%) 

< 20 (%) 

5 

4 

3 

2 

1 

 
 

Kualitas Air 
Pelanggan 

 ≥ 80 (%) 5 

 60 - < 80 (%) 4 

0,075 40 - < 60 (%) 3 

 20 - < 40 (%) 2 

 < 20 (%) 1 

 

Konsumsi Air 

Domestik 

 

 

 ≥ 30 (m3/bln) 5 

 25 - < 30 (m3/bln) 4 

0,05 20 - < 25 (m3/bln) 3 

 

 
15 - < 20 (m3/bln) 2 

 

 
 < 15 (m3/bln) 1 

Sumber: BPPSPAM 

 

Tabel 2. 2Skoring Kinerja Pelayanan 

Aspek Bobot Nilai Maksimum Skoring 

Pelayanan 0,25 5 1,25 

Sumber: BPPSPAM 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

Tabel 2.3Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian Ini 

Nama Penelitian & Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

Sutaryono Hadi Wibowo 

(2014), Analisis Penyertaan 

Modal Kabupaten/Kota dan 

Kebijakan Pimpinan BUMD 

serta Pengaruhnya terhadap 

Kinerja BUMD (Studipada 

10 Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung) 

Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa penyertaan modal dan 

kebijakan pimpinan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja BUMD 

1. Terdapat variabel 

intervening yaitu 

kinerja pelayanan 

2. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 

PDAM di Indonesia. 

3. Rentang waktu 

penelitian. 

Akhmad Mukhlis (2001), 

Pengaruh Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah terhadap 

Kinerja PT. Bank 

Pembangunan Daerah 

Propinsi Sumatera Selatan 

Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa penyertaan modal 

pemerintah daerah 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja (ROE) PT Bank 

Pembangunan Daerah 

Sumatera Selatan 

1. Terdapat variabel 

intervening yaitu 

kinerja pelayanan 

2. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 

PDAM di Indonesia. 

3. Rentang waktu 

penelitian. 

Sudarno, M.Syafi’iIdrus, 

Ubud Salim, Djumahi 

(2011),  Pengaruh 

Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah terhadap 

Pertumbuhan Aktiva, 

Efisiensi, dan Kinerja 

Keuangan pada Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) 

(Studipada 

BUMD/Perusahaan Daerah 

Propinsi Riau) 

Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa penyertaan modal 

bertolak belakang dengan 

kinerja keuangan berupa 

return on equity (ROE) 

(hubungan negatif),  pengaruh  

penyertaan modal dengan 

efisiensi dalam penelitian ini 

juga menunjukkan/memiliki 

hubungan yang negatif. 

1. Terdapat variabel 

intervening yaitu 

kinerja pelayanan 

2. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 

PDAM di Indonesia. 

3. Rentang waktu 

penelitian. 

Izak Kelbulan & Ch. Heni 

Kurniawan (2015), Analisis 

Pengaruh Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah terhadap 

Pertumbuhan Aktiva, 

Efisiensi, dan Kinerja 

Keuangan BUMD di 

Provinsi DIY. 

Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa penyertaan modal yang 

diberikan oleh pemerintah 

daerah tidak berpengaruh 

terhadap efisiensi,  penyertaan 

modal pemerintah daerah 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan (pengaruh yang 

diberikan adalah pengaruh 

negatif). 

1. Terdapat variabel 

intervening yaitu 

kinerja pelayanan 

2. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 

PDAM di Indonesia. 

3. Rentang waktu 

penelitian. 
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Ami Prasetya Pribadi (2012), 

Analisis Kinerja PDAM 

Delta Tirta Kabupaten 

Sidoarjo dengan 

Menggunakan Perspektif 

Keuangan dan Non 

Keuangan 

Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa hasil pengukuran untuk 

perspektif keuangan 

menunjukkan peningkatan 

kinerja tahun 2009 dan 2008, 

untuk perspektif  proses bisnis 

internal masih belum berhasil 

mencapai target. 

1. Terdapat variabel 

intervening yaitu 

kinerja pelayanan 

2. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 

PDAM di Indonesia. 

3. Rentang waktu 

penelitian. 

Sumber : Data diolah (2018) 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan daerah yang 

dirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat 

(public service). Selain memperhatikan kesejahteraan masyarakat akan kebutuhan 

air bersihnya, PDAM juga harus memperhatikan pemerintah daerah sebagai 

pemilik perusahaan. Untuk memenuhi pelayanan air bersih kepada masyarakat, 

PDAM memerlukan dana yang besar.  

Salah satu permasalahan yang di alami oleh PDAM dan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) lainnya adalah kurangnya modal atau dana yang dimiliki oleh 

BUMD. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah memberikan 

penyertaan modal kepada PDAM dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan khususnya dalam memenuhi pelayanan air bersih kepada pelanggan 

dalam hal ini adalah masyarakat, lalu menambah jumlah pelanggan setiap tahunnya, 

dan meningkatkan perekonomian daerah dengan berkontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari bagian laba atas penyertaan 

modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap BUMD. 

Dengan diberikannya penyertaan modal oleh pemerintah daerah, 

seharusnya permasalahan terkait kurangnya dana atau modal yang dimiliki sudah 

bukan menjadi permasalahan lagi bagi PDAM. Dengan penyertaan modal tersebut 

diharapkan PDAM dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan semaksimal 

mungkin untuk meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat, sehingga 

jika masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PDAM maka 

hal tersebut dapat meningkatkan laba atau profitabilitas yang  PDAM dapatkan dari 

pelanggan. Karena selain didirikan dengan tujuan pelayanan kepada masyarakat, 
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PDAM juga memiliki tanggung jawab menghasilkan laba untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Sebagai pusat pertanggungjawaban, PDAM dipimpin oleh seorang manajer 

yang bertanggung jawab untuk memperoleh laba atau profitabilitas dari kegiatan 

bisnis yang dilaksanakan oleh PDAM. Pertanggungjawaban manajer tersebut 

dinilai berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang 

ditanamkan oleh entitas induknya. PDAM atau BUMD merupakan contoh pusat 

laba dalam entitas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun oleh BUMD 

merupakan input informasi bagi pemerintah daerah sebagai investor di BUMD 

tersebut. Laporan ini pula yang dianalisis oleh pemerintah daerah dalam mengambil 

keputusan investasinya, termasuk apakah pihaknya akan meningkatkan 

investasinya pada perusahaan daerah tersebut atau tidak (Abdul Halim, 2014, hlm. 

147-148).  

Hal ini dapat dilihat dari aspek teori keagenan (agency theory). Teori 

keagenan adalah teori hubungan prinsipal dengan agen. Dalam kaitannya dengan 

penelitian ini, Pemerintah Daerah sebagai prinsipal mempercayakan pengelolaan 

kekayaan kepada PDAM sebagai agen. Jadi, dalam konteks teori keagenan tersebut, 

PDAM harus mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan baik. 

Tetapi pada kenyataannya, saat ini PDAM masih memiliki permasalahan 

terkait kinerja, baik itu dalam aspek pelayanan maupun keuangan. Padahal setiap 

tahunnya, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal (investasi) kepada 

beberapa PDAM di Indonesia dengan jumlah yang cukup signifikan dan rata-rata 

lebih besar dibandingkan penyertaan modal kepada BUMD atau Perusahaan Daerah 

lainnya. 

Mutia Rizal (dalam Halim, 2016, hlm. 208) mengungkapkan bahwa 

penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi permanen yaitu investasi 

yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk 

diperjualbelikan atau tidak untuk ditarik kembali, untuk menghasilkan pendapatan 

atau pelayanan kepada masyarakat dan menurut Abdul Halim (2014, hlm. 128) 

prestasi BUMD dapat diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan 
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BUMD dengan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah 

sebagai investor. Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Akhmad Mukhlis (2001) yang meneliti pengaruh penyertaan modal pemerintah 

daerah terhadap kinerja BUMD dengan ROE sebagai indikator kinerja BUMD, 

menghasilkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh positif 

terhadap kinerja (ROE) BUMD. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan 

penyertaan modal semestinya mampu memberikan daya dorong yang kuat terhadap 

peningkatan kinerja pelayanan yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja 

keuangan perusahaan.  

Menurut Sujarweni (2015, hlm. 135-136), perspektif pelanggan atau kinerja 

pelayanan adalah perspektif yang mengevaluasi dan mengukur kinerja yang 

berorientasi pada pelanggan sampai dimana tingkat kepuasan yang mereka peroleh. 

Hal ini dilakukan untuk mencapai target finansial yang diharapkan. Selain itu, 

Parida & Baksi (2011) mengemukakan bahwa service quality merupakan penentu 

utama dari kepuasan pelanggan, yang selanjutnya mempengaruhi referensi 

pelanggan dan profitabilitas jangka panjang.  

Kinerja pelayanan yang semakin baik dilakukan oleh perusahaan antara lain 

bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang berimbas pada 

pendapatan perusahaan. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Heskett, W.E. 

Sasser Jr, and Schlesinger (1997) menyatakan bahwa ada hubungan langsung dan 

kuat di antara kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan profitabilitas, lalu 

Zeithmal (2000) telah menemukan bukti tentang pengaruh kualitas layanan pada 

keuntungan.  

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang diuraikan diatas maka 

peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Penyertaan 

Modal 

Pemerintah 

Daerah 

Kinerja 

Pelayanan 

Profitabilitas 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut (Nuryaman, 2015, hlm. 147) hipotesis penelitian adalah 

penyertaan yang menggambarkan hubungan antara beberapa konsep (construct) 

yang bisa diuji secara empirik. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran 

diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyertaan modal pemerintah.daerah berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

2. Penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap Profitabilitas 

melalui Kinerja Pelayanan. 

 


