
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data 

serta kondisi yang ada di PDAM Wayrilau Kota Bandarlampung adalah: 

 

1. Untuk mencapai luas produksi optimal dengan mempergunakan persamaan 

MR = MC, maka PDAM Wayrilau Kota Bandralampung setiap bulannya 

harus berproduksi sebesar 2.234.979 meter kubik air minum, yang akan 

memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.618.000 per bulan atau Rp. 

67.416.000 per tahun. 

2. Berdasarkan analisis data pada PDAM Wayrilau Kota Bandarlampung Tahun 

2011 dapat disimpulkan bahwa air minum pada Tahun 2011 belum mencapai 

luas produksi optimal, karena perusahaan berproduksi di bawah luas produksi 

optimal yaitu sebesar 20.863.000 meter kubik. Kapasitas mesin yang dimiliki 

PDAM Wayrilau Kota Bandarlampung untuk Tahun 2011 adalah sebesar 990 

liter per detik. Dengan produksi rata-rata 24 jam per hari maka kapasitas 

mesin dalam satu tahun adalah sebesar 31.220.640.000 liter atau 31.220.640 

m
3
 air minum dengan asumsi 1 tahun adalah 365 hari. 

3. Kegiatan produksi PDAM Wayrilau Kota Bandarlampung belum 

memperhatikan segi perencanaan yang tepat mengenai jumlah barang yang 

akan diproduksi, karena selama ini dalam menentukan kebijaksaan produksi 
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hanya menggunakan pengalaman tahun-tahun sebelumnya bukan berdasarkan 

teori atau metode tertentu sehingga luas produksinya belum optimal dan laba 

yang diperoleh belum optimal.  

 

B. Saran 

 

1. PDAM Wayrilau Kota Bandarlampung dalam menentukan jumlah produksi 

hendaknya berpedoman pada luas produksi optimal, yaitu sebesar 26.819.748 

meter kubik air minum per tahun atau sebesar 2.234.979 meter kubik air 

minum per bulannya, karena jumlah produksi sebesar itu akan memberikan 

keuntungan yang maksimal. 

2. PDAM Wayrilau Kota Bandarlampung dalam melaksanakan proses produksi 

harus memperhatikan penggunaan faktor-faktor produksi dan jumlah 

permintaan masyarakat agar perusahaan dapat bekerja atau berproduksi 

secara mangkus dan sangkil. 

3. PDAM Wayrilau Kota Bandarlampung harus dapat menekan sekecil mungkin 

tingkat kebocoran pada saluran distribusi, agar jumlah air minum yang 

diproduksi dapat didistribusikan secara maksimal sehingga penjualan air 

minumnya dapat semaksimal mungkin.  

4. PDAM wayrilau Kota Bandarlampumg dalam melaksanakan produksi dari 

pendistribusian air sampai masyarakat Bandarlampung, agar memperhatikan 

masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga perusahaan dapat 

memperbaiki kinerja perusahaan yang belum efektif dan efisien.  

 


