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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

      Berdasarkan penjabaran bab sebelumnya tentang penetapan tarif air serta 

dampak yang terjadi pada kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung dan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Malang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penetapan besaran tarif air PDAM berpedoman pada Permendagri No. 23 

Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air 

minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. 

2. Tarif air PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung lebih tinggi 

dibandingkan PDAM Kabupaten Malang, yaitu sebesar Rp 2.500 per m3, 

dikarenakan harga pokok penjualan sebagai biaya operasional perusahaan 

masih tinggi, dan jumlah pelanggan yang terlayani masih sebagian kecil dari 

populasi penduduk Kabupaten Tulungagung.  

3. Tarif air PDAM Kabupaten Malang sebesar Rp 1.500 per m3 tergolong 

rendah dikarenakan pertimbangan pada kondisi pelanggan PDAM 

Kabupaten malang yang lebih dari 95% adalah sambungan rumah tangga 

dan memiliki cakupan pelayanan dua kali lipat lebih luas dari PDAM 

Kabupaten Tulungagung. 

4. Hasil perbandingan kinerja aspek keuangan PDAM Kabupaten Malang 

dikatakan lebih baik dari PDAM Kabupaten Tulungagung dengan nilai 
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Current Ratio, Profit Margin dan Retrun On Investmen (ROI) yang lebih tinggi 

dibanding PDAM Kabupaten Tulungagung karena PDAM Kabupaten Malang 

telah mampu menghasilkan laba sedangkan PDAM Kabupaten Tulungagung 

masih dalam kondisi merugi.  

5. Nilai Operating Ratio PDAM Kabuapten Malang lebih rendah dari pada 

PDAM Kabupaten Tulungagung karena hasil penjualan air lebih tinggi dan 

terjadi peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Nilai Operating Ratio 

PDAM Kabupaten Tulungagung secara bertahap menurun karena 

pertambahan jumlah penjualan yang diakibatkan dari pertambahan jumlah 

pelanggan baru. 

 

5.2 Saran 

      Berdasarkan hasil analisi dan kesimpulan diatas terdapat keterbatasan penelitian 

dan saran yaitu antara lain: 

1. Penetapan atau perubahan tariff sebaiknya dilakukan secara berkala 

untuk menyesuaikan kondisi daerah maupun kenaikan harga bahan baku 

dan kemampuan membayar pelanggan dan sebelum melakukan 

perubahan tarif sebaiknya PDAM melakukan sosialisai kepada 

masyarakat dan pelanggan untuk menjelaskan tentang alasan adanya 

perubahan tarif serta rencana perusahaan terkait dengan perubahan tarif. 

2. PDAM Kabupaten Tulungagung perlu adanya perbaikan aspek keuangan 

yang didukung dengan menambah jumlah pelanggan baru dengan 

mengadakan promosi atau marketing yang lebih menarik perhatian 

masyarakat. Sedangkan PDAM Kabupaten Malang agar kinerja 
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perusahaan tetap baik dan sehat harus menjaga kondisi perusahaan 

dengan menyesuaikan tarif dengan harga pasar sehingga ada 

peningkatan laba dan pembagian laba pada Pemda. 

3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang hanya berfokus pada 

keuangan untuk melihat pertumbuhan perusahaan tanpa memasukkan 

faktor kinerja lainnya seperti halnya kepuasan pelanggan dan karyawan, 

kinerja karyawan dan faktor internal lainnya.  Sehingga untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan mampu mengangkat faktor non keuangan untuk 

melihat kinerja serta pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. 


