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ANALISIS.PERtrNCANAN STRAT'EGIS SIBAGAI
DETERMINAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AITI

MINUM(PDAM)
KOTAGORONTALO

Abd. Rahnt L Lakorol, f ineke Wato(, Iclf is Yanto Nio.le3

Jurtsan Manajemen Uni'ersilao' Negeri Gora lala

Alomat Korcslond rsi: ahtltuhmutloLoroqS@tnuhasiswa, ung.ot.il

Abstruct: The purpose of this research is la a dllze anLl to knorr (l)
sh'hlegic planning con&rcted by Petusahaan Daerah Ait' Minunt (PDAM) oJ

Garcnlalo City and (2) the influence af strategic planni g an catnpa y
perfonnance al Perusahaan Daelah /Iir Mi11tn (PDAM) ofGorontalo City.
Data collection in the resedtch by dislributing questionnah'es lo
respondents who haw met the sla dard sample that ltus been delemlined so

that lhe data in lhis shtdy is lhe prinary data. Sunple in lhis research

caunted 98 people. The the data anallsis using Sll/OT analysis and sinple
linear regrcssion wilh the help o./ SPSS 21 ptogrum. The rc.rult o.f retedrch
shovs that (l) Strategic Planning is equal to 76,26% which is i11 "goad
enaugh" calegoty. While SWOT analysi.t rcsults folnd that the posilion of
Str(llegic Enterprise Pla nifig Dti king l(ater Conpany (PDAM)

Gora talo Ciry is cutently located in quadunt 2. It is a strategt thal is
done because of the pov,er thst is inlenlally dolninantb) tn,ned by the
Regional lyatel Conpany (PDAM) Golontalo City in tacklhg Na/ious

threats thal come Jion outside lhe conpany. (2) There it a signiJicant
influence.fiom St:rategic Planning of Municipal lI/ater Catnpany (PD'4M) ol
Gotunldlo City to Company Petformance of Enployees at Peruo^al@Ltn

Daetah Ai' Minunt (PDAM) of Goroitalo City. A., nuch as 52.2aa/o

wiqbilily of Cc,'mpany Pedormance Ernployees at MuniciPal Watet

Conpany (PDAII{) of Gorontalo City cqn be ittfluenced by Strategic
Planning, while the rest is blJJuenced by other ralrahles sLrch as inlefial
conlral systen, human resource de1)elopmert, oPeralional audit and

a agement inlbma|ion $)stetu usage.

I{qrx'otd: Stategic Pl.tn i g, Compan! Petformance

Abstrak: PeneLitia| ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui (l)
PERENCANAAN strategis yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air
MinLun (PDAM) Kota Gorontalo dan (2) pengdruh Petencanaan suategis

terhadap Kinerja perusahaan Pada Perusahaan Daerah Ajr Minunr (PDAM)
Kota Gorontalo. Pengumpulan data dalanr penelitidn dengan cam nlenyebar

kuesioner kepada responden yang telah memenuhi stondar sampel yang
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"lr,-_,,r. 
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;-.".-, ""-,rj, KqKuarrn )Jn8:ecrra inlernrl .lomin,r,r di;iliLi ol.hlerurahsan Daerah Air MinLrm rpDAN,,li f",, Clr_,ri" U"]rl"memnggulangi berbaBri tncamtn )ang ddrJng a".i lr", p.rr.rl.r.i.. lU,r erorprl pengaruh lang .ignifikan drri pcrenc"rn*n Sirr,.:gi, e.rrllr,r#Llrerah A:r Mjnum rpDAN4r Kotc Coronrdru lerhadirp 
":"",i" 

p.rrrrl-r."Pcg.wai pnda Pcrusrhrrn Daerrh Air ra;,,1,n ,f,OqV, iol;.;;;lb5ebesar 52.2oo rrriabrlira. Kincrir pcrusaha.n pegrua, p.,d, p.r',;;,;,D.crah Air MinLm {pDAl\4J Kor,r trorontJio arpr, jlp."rrrr,i""lJ,l
PercncJnaan srraregis. scdangkan sisxnyr dipengaruhi 

"r"r, 
,?rr"o.r ,","

::l:"-i.._iu"r 
pcngcndrlirn inrcm. pengcmoangan sDM. ;;jt, ;;.r;.';;r;senr penggunran.istern inlormrsi manajemen.

l(rle Kunci: perencanaan Strarcgis. Kincrj{ peru.ah:ran

Kinerja perusahaan yang

tinggi merupakan harapan jdeal dari
setiap manajemen perusahaan, baik
perusahaan swasta, perusahaan milik
negara maupLrn perusahaan milik
daerah. Salah satu perusahaan

Daelah Air Minum (pDAM).
Perlrsahaan Daerah Air Minum
(PDAM) dibentuk oleh pemerintah

vang tersebar berbagai daerah untulr

membantu sjstem kine{a pAM,

sehingga air Yang dikelola
pemerintah bjsa tersalur pada

masyarakat sebagai konsumen.

Namun dalarn pelaksanaanya masih

banyak terjadi l<endala_l<endala

operasional pada pDAM.

Saiah satu peftrsahaan Daerah

Air Minum Daerah (PDAM) yang

nrenjadi sasaran dalam penelitian

yakni Perusahaan Daerah Air Minum
Daerah (PDAM) Kota corontalo.
PDAM atau perusahaan Daerah Air
Minum Kota Goronlalo merupakan

salah satu unit usaha rrilik daerah,

yang bergerak dalam cljstribusi air
bersih bagi masyarakat umum.

PDAM terdapat disetiap provinsi,

kabupaten, dan kotamadya diseluruh

indonesia. PDAM nerupakan

perusahaan daerah sebagai salana
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penyedia air bersih yang diawasi dan

dimonitori oleh aparat-aparat

el$el(utif maupun legislatil daerah.

Masalah mengenai kinerja

dapat dilihat dari aspek operasional

dinlana karaywan PDAM Kota

Gorontalo belum mampu untuk

menjaga debit air agar tidak terjadi

kehilangan volLure air Ya1lg

dikaibatkan oleh kebocoran PiPa,

kemudian pelayanan Yang belum

sepenuhnya dapat dilaksanakan

secam efektif atau dalam hal ini

masih banyak pelanggan Yang

kurang puas atas berbagai aspek

]ang ada termasuk pada kualitas air.

Berbagai hal tersebut sebagaimana

dapat dilihat pada laporar hasjl audit

PDAM Kota Gorontalo Disa Ping

itu berbagai asPek administrasi

belum sepenuhnYa mampu untuk

dipedomani oLeh pega\,vai PDAM

I(ota Gorontalo. Sehingga hal ini

menunjukan kurang baiknya kinerja

dari pegawai di PDAM Kota

Gorontalo.

X{[TODOLOGI PENTLITIAN

Pengumpulan data dalam

perelitian dengan cata menyebat

kuesioner kepada resPonden Yang

telah memenuhi stalldar sampel yallg

telah ditentukan sehingga data dalarn

penclitian ini merupakan data prilner.

Sampel dalam peneiitian ini

sebanyak 98 orang. I(emudian

analisis data menggunakan analisis

SWOT dan regresi linear sederhana

dengan bantuan program SPSS 21.

Analisis data dalam penelilian ini

menggunakan analisis

SWOT/TOWS. Menurlrt Rangkuti

(2009r l8) Analisis SWO'l' adalah

identifikasi berbagai taktor secara

sistematis untuk merulnuskan

strategi perusahaan. Ke udian

Analisis Regresi Lirrier Sederhana

Persamaan umum regresi linier

sederhana adalah

Dimanal

i = Variabel DePenden

(l(inerja I'erusahaan)

a = l{arga Y ketika harga X= t)

(harga konstan)

b : Angka arah l(oefisien

regresi.

HASIL PBNELITIAN

Uji Validitas

1, Varhbel Pcrencanaan Strategis

(x)
V=a+bX

@



Tabel 1. Hasil UjiValiditas Vlriabel pcrencanaan Strateqis

Sumber: Data olahan SPSS 21. :t0rr

2, Variabel Kinerja perusahaalr

(Y)

Pengujian

Uji Reliabilitas

l) Varirbel Perencau!l!n Strategis

validitas pemyataan tersebut sebagai beril(ut:

Hasil pengujian validit.rs

seluruh pernyataan teNebut scbagai

berikut:

Semua nilai koefisien

reiiabilitas variabel Perencanaan

I'll

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Vrriabel Kinerja perusahaan

S"irber: Data olahan SPSS 21. 20 iC



Strategis lebih besar dari nilai

patokai yang telah ditentukan yaitu

0.6. Hal ini menunjukan bahwa

i strumen dalam penelitian ini

reljabel atau dapat dipercaya dan

dapat digunakan untuk penelitian

selanjutnya.

2) Vnriabel Kine{a Perusahaan

Semua nilai koetisien

reliabilitas variabel l(inerja

Perusahaan lebih bcsar dari nilai

parokan yang telah ditentukan yaitu

0.6. Hal ini menunjukan bahwa

inskurnen daiam penelitian ini

reliabel atau dapat dipercaya dan

dapat digunakan untuk penelitian

selanjutnya,

Anrlisis Jawaban llesponden

1. Vrriabel Pcrencanaan Sfrrtegis

Secar:t keseluruhan

persentase skor capaian untuk

variabel Perencanaan Stategis

adalah sebesar 76,26% yang berada

pada kategori yang "cukup baik"

Hal ini menurljukan bahrva

perencanaan shategis yang dilakulon

oleh Perusahaan Daelah Air Minum

(PDAM) Kota Gorontalo masih

belunr begitu optimal sehingga perlu

uotuk dilakukan pembenahan.

2. Variabel Knerja Pcrusahaan

Secara keseluruhan

persentase skor ooPaian untuk

variabel Kinerja Pelusahaan adalah

sebesar 77,721o yarlg berada Pada

kategori yarlg "Cukup Bail(". Hal ini

menunjukan bahwa kinerja dali

Perusahaan Daerah AiI Minun

(PDAM) Kota Corontalo belunl

begitu baik dimana hal tersebut

ditunjukan dari belulll maksinlalnya

aspek keuangan Perusahaan.

Hasil Antlisis SWOT Perencana:rn

Strategis

Maksud utama Penet?pan

pendekatan ini adalah untuk

mengidentifikasikan satu dari empat

pola yang bersilat khas dalam

keselarasan situasi interllal dan

eksternal yang dihadapi oleh

organisasi. Dari hasil tabel pcngujian

sebelunrnya ditemul(an bahwa:

Berdasatkan hal tersebut maka

dapat disusun titik koordinat dari

kuadmn SWOT berikut ini:

n



Trbel3. Koordinat Analisis Internal dan Eksternal Pcrencana&n Strategjs

Perusahaan Daerab Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo

No

2,)267

0,85.15

L21t)

1.9818

2.26s1

Selisih j,2833

Tiiik Koordinat X.Y 0,2?23, -0,2833)

Sunber: Pengolahan Dala Primer, 201 8

Keempat pola tersebut biasanya digambarkan dalam empat sel sepcdi pada

Cambar 4.2 menunjukkan

bahrva posisi Perencanaar Strategis

Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Gorontalo saat ini

bercda pada kuadran 2. Hal terscbut

merupakan strategi yang dilakukan

kalena adanya kekLlatan yang secara

internal dominan dimiliki oleh

@

Cambar 4.2 di bawah ini:

Gambar 1, Kuadran Anrlisis SWOT Perencanaan Strategis Perusaha:in

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo



Tabel4. fl:rsil Analisis Regresi

Suffber: Data olaha. SPSS 2l 2018

Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Corontalo dalam

menangguiangi ber.bagai ancaman

yang datang dari luar perusahaan.

Dengan strategi ini maka perlu bagi

Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Gorontalo untuk

neningkatkan I(inerjanya terutama

dalam aspek keuangan ndan

operasional yang menyebabkan

banyaloya air yang terbuang

l)ercuma karena kebocoran pipa.

Nornalitas Dsla

Berdasarkai lrasil analisis di

atas, model regresi linear sederhara

yang bangun adalahi

i: lr,loo + o,lz:x
Nilai t1;6n. untuk variabei.

Perencanaarl Sh"tegis diperoleh

setresar 6,934, sedangkan nilai tr"n"r

pada tingkat signfikansi 5% dan

derajat bebas n-k-l =46-l-1= 41

sebesar 2,015. Jika kedua nilai t ini

Nilai Kolmogorov-Slnil.l1o! Z

untuk variabel Kincrja Perusahaan

sebesar 1,139 dengan tingkat

signifikansi sebesar 0.1,19. Nilai

signifikansi pcngujian nonnalitas

lebih besar dali nilai alpha 0,05

sehingga dengan dcmikian dapal

disirnpulkan bahwa data I( inerj a

Perusahaan mengikLrti distribusi

normal.

Il{sil Analisis Ilegresi Sederh1!n,r

l"lasil analisis denga| bantLran

program SPSS ditampilkar pada

tabel 4.l0 sebagai beril(ut:

dibandingkan maka nilai t-r,ir,,,,g

nrasih lebih bcsar dibandingl<an

dengan nilai t-rlbeL (6.934>2,015)

sehingga I lo ditolak dan Llr diterima

aftjnya sigrifil(an.

Selain itu apabili kita

membardingkan nilai signilikau

(P",,/,,"), maka dapat dilihat bah*a

nilai P",/,,, (0,000) dad pengujiar ini

lcbih kecil dari 0.05. Dengan kata

|E



lain pada lingkat kepercayaan 95%

dapat disirnpulkan bahwa terdapat

pengaluh yang signifikan dari

i)erencanaan Stlategis Perusahean

Daerah Air Minun (PDAM) Kota

Gorontalo terhadap Kinerja

Pe(rsahaan Pegawai pada

Sumben Data Olahan SPSS 21, 2018

Berdasarkan hasil analisis

koellsien determinasi pada tabel di

atas menunjukkan besarnva koefi sien

determinasi atau angka R s?rrrre

addlah sebesar 0,522. Nilai ini

menunjukan bahu,a sebesar 52,2%

variabilitas Kinerja Perusahaan

Pegarvai pada Perusahuan Daerah Air

Minum (PDAM) Kota Corontalo

dapat dipengaruhi oieh Petencanaan

Strategjs yang ada di Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Kota

Corontalo, sedangkan sisanya

sebesar 47,8% dipengaruhi oleh

variabel l.Lin yang tidak ditcliri dalam

penelitian ini, Faktor-laktor lain

tercebut dapat berupa sistem

pengendalian jntem, pengembangan

SDM, audil operasional scrta

Perusahaan Daerah Air Minunl

(PDAM) Kota Gorontalo.

Koefisien Determin1lsi

Untlrl( mengetahLli besarn)a

koefisien determinasi (lt'?) dapet

dilihdl pada tabel 4.l2 berikut:

penggunaan sistem inlormasi

manajemen.

PEMI]AHASAN

Perencanatur mcrupakan

proses menentukan apa yang

seharusnya dicapai dan bagaimana

mervujudkannya dalam kenyataan.

Perencanaan amat penting untuk

implementasi strategi dan evaluasi

strategi yang berhasil, teftrtana

karena aktivitas pengorgnnisasianj

pemotivasian, penunjltkl<an staff. dar

pengendalian tergantung pada

perencanaan yang baik (dalam f'red

R. David, 2004:152). Dinamika

masyarakat, organisasi ber,rdaprasi

kgpada tuntunan perubahan mclalui

p0rencanaan,

m

Tabel 5. Koefi sien Determin:rsi



Menurut Johrson bahwa:

"The pla ning process tan be

cansidered as the whicle Jbr

acco plishnent oJ systetk change".

Tanpa perencanaan sistem tersebut

tak dapat berubah dan tidak dapat

menyesuaikan diri dengan kekuatan-

kekuatan lingkungan yang berbeda.

Dalam sistelr terbuka, perubahan

dalanl sistem terjadi apabila kekuatan

Iingkungan menghendaki atau

menuntut bahwa suatu keseimbangan

banr perlu diciptakan dalam

belum begitu optimai sehingga perllr

untuk dilakukan pernbenahan.

Indkator yang terendah yakdi

indikator keempat yakni mengenai

perencanaan strategi kepemimpiidn

dengan skor sebesar 69,57%.

Sementara itu indikator yang

tcrtinggi yakni indikator keendm

mengenai peLencanaan stntegi

djlerensiasi dengan skol sebesar

85,22%. Kemudian dapat plrla

diketahui bahu'a sebanyal< 33 orang

atau sebesar 71,7olo responden yang

cukup baik perencanaan slrategis dari

Perusahaari Daerah Air N4inun

(I'DAM) Kota Gorontalo serta

sebanyak 13 olang atau sebesdr

28,3% responden yang merasakan

baik atas percncanaarl strategi yang

dilakukan oleh PerLrsahaan Daerah

Air Minuft (PDAM) Kota

Gorontalo.

Perencanaan yang matang

mulai dari Modal diinana ini adalah

lactor terpenting selain niat leat

flntul( slrkses dalam berwiralrsaha.

selain itu harus menrpersiaplon

proses p.oduksi yang be|kualitas

sarnpai dengan Pemasaran,

menetukan lokasi yang stmtegis,

nlenetapkan harga yang voriatii'.

tergantung padd

rasioialitas pembuat keputusan. Bagl

sisteD sosi4l, satu-satunya waharla

untuk perubahan inovasi da

kesanggupan menyesuaikan diri ialah

pengambilan keputusarr nanusia dan

lroses perencanaan. (dalant

Hasibuan, 2005:19)

Hasil analisis deskiptif

menunjukan bahwa secara

keseluruhan persentase skor capaiar

untuk variabel Perencanaan Strategis

adalalr sebes.u 76,2644 y^ng be]lada

pada kategori yaig "cukup baik".

Hal ini menunjukan bahwa

perencanaan strategis yang dilakukan

oleh Perusahaan Daerah Air Minunt

(PDAM) Kota Corontalo masih

G
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menentukan pangsa pasar dan target

usaha, merencanakan promosi

pemasaran yarg tepat bagi usaha.

Tanpa perencanaan sistem tersebut

tak dapat berubah dan tidak dapat

menyesuaikar diri dengan kekuatan_

kekuaran lingkungan yang berbeda.

Dalam sistem terbuka, perubahan

dalam sistem terjadi apabila kekuatan

lingkungan menghendaki atau

menuntut bahwa suatu keseimbangan

baru perlu diciptakan dalam

organisasi tergantung pada

rasionalitas pembuat keputusan. Bagi

sistem sosial, satu-satunya wahana

unhlk perubahan inovasi dan

kesanggupan menyesuaikan diri ialah

pengambiian keputusan manusia dan

proses perencanaan,

Perencanaan strategis ditinjau

dari analisis SWOI ditemukan bahwa

Sementara hasil analisis SWOT

ditemukan bahwa posisi perencanaan

Stategjs Perusahaan Daerah Ajr
Minum (PDAM) Kota Gorcntalo saar

ini berada pada kuadran 2. Hal

tersebut merupakan strategi yang

dilakukan karena adanya kekuatan

yang seca.a intemal dominan

dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAIO Kota Gorontalo

dalam menanggulangi berbagai

ancaman yang datang dari luar

perusahaan. Dengan strategi ini maka

perlu bagi Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota corontalo

untuk meningkatkan kinedanya

terutama dalam aspek keuangan ndan

operasional yang menyebabkan

banyaklya ai yang terbuang

percuma karena kebocoran pipa.

Dalam konteks organisasi

sektor publik, Olsen dan Edie (1982)

(dalam Yuwono dkk, 2005:31)

mendefinisikan perenoanaan strategis

sebagai upaya untuk membuat

keputusan dan tindakan penting yang

membentuk dan memandu

bagaimana menjadi apa y4ng

dikerjakao organisasi dan mengapa

organisasi mengerjakan hal tersebut.

Perencanaan strategis mensyaratl€n

pengumpulan informasi secara luas.

eksplorasi altematif, dan

menekankan pada pemahaman atas

implikasi masa depan atas keputusan

sekarang. Perencanaan strategis

dapat mernlasilitasi komunikasi dan

padisipasi, rnengakomodasi

kepentingan dan nilai yang berbecla,

dan membantu pembuatan keputusan

m



secara tertib maupun keberhasilan

implementasi keputusan.

Keoptimalan kinerja dapat

didapatkan bila perusahaan dapat

memberikan sarana dan prasarana

memadai yang dibutuhkan saat

bekerja. Perusahaan juga perlu

memperhatikan sumber daya

manusia yang mampu menyelesaikan

tugas dengan baik. Sehingga

perusahaan dapat mempertahankan

dan memperoleh kinerja berkualitas

dari sumber daya manusia. Kine{a

dapat dikatakan berkualitas, .jika

perusahaan mampu mengelola

surnber daya manusia untuk

melal$anal€n tugasnya dalam

pencapaian tujuan yang telah

yang berada pada kategori yatrg

"Cukup Baik". Hal ioi nlenunjul(an

bahwa kinerja dari Perusahaan

Daerah Air Minun (PDAM) I(ota

Corontalo belum begitu baik dimana

hal tersebut ditunjukan dari belum

maksirralnya aspek keualgan

perusahaan. Indkator yang terendah

indikator yarg pertana yaloi sebesar

69,43% mengenai aspek l(euangan,

Sementara sl(or tertinggi yaloi pada

indikator ketiga yakni mengenai

aspek administrasi dengan skor

sebesar 85,09%. Kemudian sebanyak

32 orang atau sebesar 69.6%

respo den yang merasakan kjne4a

Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota corontalo berada

pada kategori cukup baik. Sebanyak

14 orang atau sebesar 30,4olo

responden yang mcrasakan

Perusahaan Daerah AiI Mirrum

(PDAM) Kota Gorontalo menriliki

kinerja yang baik.

I(inerja dia ggap penting

bagi perusahaan, maka diperlukan

penilaian kinerja kepada sumber

daya manusia yang berfungsi sebagai

tolak ukur kinerja sumber claya

Danusia yang benar-benar bekerja

dan bermalas- malasan bekerja.

oleh perusahaan.

Sedangkan, secara finansjal kinerja

yang berkualitas dicapai ketika

perusahaarr dapat menyediakan

pelayaran, produk berkuaiitas tinggi

dan mengelola keuangan pada

tingkat ekononis, efisien, dan

efektif-

Ilasil analisis deskriptir

nengenai kinerja ditemukan bahwa

secara keseluruhan persentase skor

capai.n untuk vaiiabel Kinerja

Perusahaan adalah sebesat 7 7,72yo

!!



Dengan denikian, kinerja para

pegawai dapat membuat kesuksesan

perusahaan. Perusahaan dapat

dikatakan sukses atau berhasil .iika

perusahaan memiliki tujuan ielas

berdasarkan visi dan misi yang telah

disepaleti pendirinya. Salah satu

laktor yang dapat mempengaruhi

kinerja adalah perencanaan strategi

pada perusahaan.

Hasil penelitian ditemukan

bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan dari Perencanaan Strategis

Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Gorontalo terhadap

Kinerja Perusahaan Pegawai pada

Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Gorontalo. Nilai

Koefisien regresi dengan arah postif

menunjukan terdapat pengaruh yang

positif Perencanaan Strategis

terhadap Kinerja Perusahaan

?egawai Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Kota Gorontalo

Hasil tersebut sesuai dengan

pernyataan dari Halim dan S. I(usufi

(2012: 95) menyatakan bahwa proses

penentuan progmm, aktivitas, atau

proyek yang akan dilaksanakan oleh

suatu organisasi dan penentuan

jumlah lokasi sumber daya yang

akan dibutuhkan. Hasil dari

perencanaan strategis berupa

rencana'rencana strategis dalam

bentuk-bentuk p.ogram. Organisasi

yang tidak memiliki arau tidak

melakukan perencanaan strategis

akan mengaiami masalah dalam

penganggaran, misalnya beban kerja

anggaran yang tidak seimbang

(oveload), tidak tepat sasaran dan

sebagainya.

Apabiia perencanaan strategi

dapat bermanfaat bagi peningkatan

nilai perusahaan, maka,diharapkan

adanya peningkatan kepuasan kerja

daripara karyawan. Bila yang terjadi

sebaliknya, kemungkinan

perencanaan strategi tidak sesuai

dengan tujuan, kebutuhan dan

motivasi pribadi maka akan terjadi

berkurangnya tingkat kepuasan kerja

karyawan. Dapat disimpulkan bahwa

berkualitasnya suatu perusahaan

ditentukan oleh interaksi antara

kebutuhan individu dengan

perencanaan strategi perusahaan.

Agar kepuasan kerja karyawan

berjalan secara konsisten. maka

diperlukan perhatian antara

pemimpin dan karyawan untuk

pencapian hasil kerja yang lebih baik



dan kepuasan kerja dapat tercapai

dan dapat dipertahankannya,

tamasuk dalam capaian hasil kerja

suatu petusahaan atau organisasi

Pendapat Bryson dalam

Roofiah (2011 : 2l) menyatakan

bahwa perencanaan stmtegis adalah

inovasi manajemen yang dapat

beftahan lama, karena perencanaan

skategis dibangun di atas pembuat

keputusan politik. Memunculkan dan

memecahl(an isu-isu penting adalah

inti pembuatan perencanaan strategis.

PeLencaraan staategis berkaitan

dengan pencarian kesesuaian yang

terbaik dan paling menguntungkan

antara organisasi dan lingkungannya

yang didasarkan pada pemahaman

mendalam. Dengan memaksimalkan

kekuatan internal dan meminimalkan

atau mengatasi kelemahan intemal

untuk mendapatkan keuntungan dari

peluang eksteftal dan meminimalkan

atau mengatasi ancaman ekstemal.

Koefisien determinasi atau

a]ilgka R Square adalah sebesar

0,522. Nilai ini nenunjukan bahwa

sebesar 52,2%o variabilitas Kinerja

Perusahaan Pegawai

dipengaruhi oleh Perencanaan

Sfategis yang ada di peNsahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Kota

Gorontalo, sedangkan sisanya

sebesar 47,80% dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini. Faktor-faktor lain

te$ebut dapat berupa sistem

pengendaiian intern, pengembangau

SDM, audit operasional serta

penggunaan sistem jnlbrmasi

manajemen.

Keberhasilan pencapaian

strategik yang nenjadi basis

pengukuran kinerja pcrlu ditentukan

ukurannya, dan ditentukan inisiatif

strategik untuk mewujudkan sasaran-

sasaEn tersebut. Sasaran strategik

besefta ukumnnya kemudian

digunakan untuk meDentukan target

yang di.jadikan basis perilaian

kinerja. Oleh karena itu, penguklrran

kinerja adalah tindakan pengukurarl

yang dapat dilakukan terhadap

aktivitas dari ber.bagai rantai nilai

yang ada pada perusahaan. Hasil

pengukuran tersebut ken1Lldian

digunakan sebagai umpan balik yang

akan memberikan inlormasi tentang

pelaksanaan suatu rencana di nlana

perusahaan memerlLlkan pen)'esuaian

pada

Perusahaan Daerah Air. Minunt

(PDAM) Kota Gorontalo dapat

@



atas aktivitas perencanaan dan

pengendalian tersebut. Mubarok

(2011) mengungkapkan bahwa

perencanaan strategi mempunyai

pengaruh terhadap kinerja

Daerah Air Minum (PDAM)

Kota Gorontalo masih belurr

begitu optimal sehinggr perlu

untuk dilakukan pembenahan.

Sementara hasil analisis SWOT

ditemllkan bahwa posisiperusahaan

Sehingga dengan demikian

penelitian ini sejalan dengan temuan

penelitian terdahulu yakni pellelilian

yang dilakukan oleh Setyo Pantalvis

(2003) yang berjudul Pengaruh

Intensitas Perencanaan Strategik

Terhadap Kinerja Perusahaan . Hasil

penelitian menunjukan bahwa

adanya pengaruh yang signifikaa dari

perubahan lingkungan dan strategi

pertunbuhan terhadap intensitas

perencanaan strategik dan

implikasinya terhadap kinerja

perusdhaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan di atas, maka dapat

ditarik simpulan bahwa:

1. Perencanaan Stategis adalah

sebesar 76,26% yang berada pada

letegori yang "cukup baik". Hal

ini menunjukan bahwa

perencanaan strategis yang

dilakukan oleh Perusahaan

Strategis

Perusahaan Daerah Air Minunl

(PDAM) Kota Corontalo saat ini

berada pada kuadran 2. Hal

tersebut merupakan strategi yang

dilakukan l<arena adanya

kekuatan yang secara internal

dominan dimiliki oleh

, Perencanaan

Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Gorontalo dalam

menanggulangi berbagai

ancaman yang datang dari luar

perusahaan. Dengan strategi ini

maka perlu bagi Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM)

Kota Gorontalo untuk

meningkatkan kinerjanya

terutama dalam aspek keuangan

yang

menyebabkan banyaknya air'

yang terbuang percuma karena

kebocoran pipa

2. Hasil pengujian hipotesis

ditemukan bahrva terdapat

pengaruh yang signifika| da: i

ndan opeiasional

m



Perencanaan Strategis

Perusahaai Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Gorontalo

terhadap KlDeqa Perusahaan

Pegawai pada Perusahaan Daerah

Air Minuh (PDAM) Kota

Gororrtalo. koefi sien determinasi

atau angka R Square adalah

sebesar 0,522. Nilai ini

menunjukan bahwa sebesar

52,2% variabilitas l(inerja

Perusahaan Pegawai pada

Perusahaaf Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Gorontalo dapat

dipengaruhi oleh Perencanaan

Strategis yang ada di Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM)

Kota Gorontalo, sedangkan

sisanya sebesar 4'7,8%

dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak diteliti dalam

penelitian ini. Faktor-faktor lain

tersebut dapat berupa sistem

pengendalian intern,

pengembangan SDM, audit

operasional serta penggunaan

sistem infomasi manajemen

SARAN

Berdasarkal simpulan yang

telah diuraikan di atas, maka peneliti

mernberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya bagi Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Kota

Gorontalo untuk meningkatkan

kinerjaiya terutama dalam aspek

keuangan dan opemsional karcna

hal ini belum begitu optimal.

2. Perlunya bagi Perusahaan Dae.ah

Air Minum (PDAM) Kota

Gdrontalo untuk

mengembangkan strategi dalam

peningkatan kinerja perusahaan

dengan mengacu pada tenluan

BPKP dan audit opelasional.

3, Bagi peneliti selaniutnya

dihalapkan untul(

mengembangkan penelitian,

terutama terkait dengan variabel

lain secara teori dapat

mempengaruhi kinerja

perusahaan.
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