
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab bab sebelumnya, penelitian yang dilakukan pada 

PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus selama periode penelitian 2009-2011, 

menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat keberhasilan kinerja PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus 

berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 selama periode penelitian 

yaitu tahn 2009-2011 adalah kurang. 

2. Kinerja aspek keuangan dikategorikan kurang karena rendahnya angka rasio 

pada 8 (delapan) indikator kinerja keuangan yaitu rasio laba terhadap aktiva 

produktif,rasio laba terhadap penjualan, rasio aktiva lancar terhadap utang 

lancar, rasio total aktiva terhadap total utang, rasio biaya operasi terhadap 

pendapatan operasi, rasio laba operasi sebelum biaya penyusulan terhadap 

angsuran pokok danbunga jatuh tempo, jangka waktu penagihan, dan 

efektivitas penagihan. 

3. Kinerja aspek operasional juga dikatakan kurang karena rendahnya cakupan 

pelayanan, kontinuitas air yang belum terpenuhi, tingginya tingkat kehilangan 

air, peneraan meter air yang belum berjalan, lamanya kecepatan 

penyambungan baru, serta jumlah pegawai yang melebihi batas yang 

ditentukan. 



4. Kinerja aspek administrasi juga dikatakan kurang karena rencana jangka 

panjang, rencana organisasi dan uraian tugas, prosedur operasi standar (SOP), 

gambaran nyata laksana, dan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 

yang belum sepenuhnya dipedomani, tidak adanya pedoman penilaian kinerja 

karyawan, opini auditor independen yang tidak menyatakan pendapat dan 

hasil temuan dari instansi pemeriksa hanya sebagian ditindaklanjuti. 

 

5.2 Saran 

Setelah memperjatikan hasil pembahasan simpulan dan uraian pada bab 

sebelumnya, maka peneliti menyarankan: 

1. Sebaiknya PDAM Way Agung meningkatkan profesionalisme pengawasan 

dengan meningkatakan kinerja Badan Pengawas sehingga dapat 

meningkatkan kinerja PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus dari setiap 

aspek yang diteliti. 

2. Untuk meningkatkan kinerja aspek keuangan dapat dilakukan hal-hal berikut 

ini: 

a. PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus perlu melakukan efisiensi 

terhadap biaya operasi, hal ini dikarenakan selama periode penelitian yaitu 

2009-2011 terlihat biaya operasi lebih besar dibandingkan pendapat 

operasi.Beban hutang lancar yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 

aset lancar yang ada juga cukup mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. 

b. PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus perlu melakukan manajemen 

kas dengan baik, karena selama periode penelitian, PDAM Way Agung 



selalu mengalami kerugian, sedangkan saldo kas neraca akhir tahun cukup 

besar nilainya. 

3.  Untuk meningkatkan kinerja aspek operasional dapat dilakukan hal-hal 

berikut ini: 

a. PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus perlu meningkatkan cakupan 

pelayanan dengan memperluas jaringan distribusi. 

b. PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus perlu meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas produksi dan distribusi air dengan menekan tingkat 

kehilangan air dengan memelihara jaringan distribusi dan mengganti water 

meter pelanggan yang rusak, serta melaksanakan penertiban operasi 

pelanggan untuk mencegah pencurian air. 

c. PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus perlu melaksanakan peneraan 

meter air sehingga pengukuran penggunaan volume air dapat dilakukan 

dengan tepat. 

4. Untuk meningkatkan kinerja aspek administrasi dapat dilakukan hal-hal berikut 

ini: 

a. PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus perlu membuat Prosedur 

Operasi Standar untuk semua bidang, sehingga tugas pokok dan fungsi yang 

dilaksanakan oleh setiap karyawan dapat terlaksana dengan baik. 

b.  PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus perlu membuat pedoman 

penilaian kinerja karyawan, sehingga ada media yang menjadi tolok ukur 

perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya. 

c. PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus perlu meningkatkan kompetensi 

karyawan, dengan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan-pelatihan 



sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dengan meningkatnya 

kompetensi karyawan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja PDAM Way 

Agung Kabupaten Tanggamus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


