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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan  

 

1. Model regresi antara jumlah penduduk (X1), pendapatan perkapita (X2), 

biaya pemasangan awal (X3) dan tarif (X4)  terhadap  jumlah permintaan 

jasa air bersih pada PDAM Limau Kunci (Y) adalah Y = -16138381.72 + 

2.427200*X1 + 0.673316*X2 + 0.109465*X3 - 0.246937*X4 . 

2. Model regresi yang diperoleh mempunyai R
2
 sebesar 96,61% . Hal ini 

menjelaskan bahwa variabel jumlah penduduk (X1), pendapatan perkapita 

(X2), biaya pemasangan awal (X3) dan tarif (X4) dapat mempengaruhi 

variabel jumlah permintaan jasa air bersih pada PDAM Limau Kunci 

sebesar 96,61 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,39% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

3. Berdasarkan uji F, didapat nilai Fhitung > Ftabel, berarti variabel jumlah 

penduduk (X1), pendapatan perkapita (X2), biaya pemasangan awal (X3) 

dan tarif (X4) mempengaruhi secara nyata jumlah permintaan jasa air 

bersih pada PDAM Llimau Kunci. 

4. Berdasarkan uji T variabel jumlah penduduk (X1)  mempunyai nilai Thitung  

> Ttabel, dengan demikian variabel X1 mempunyai pengaruh secara parsial 

terhadap permintaan jasa air bersih pada PDAM Limau Kunci. Variabel 
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pendapatan perkapita (X2), biaya pemasangan awal (X3) dan tarif (X4) 

mempunyai Thitung  > Ttabel (positif) atau Thitung  > - Ttabel (negatif), dengan 

demikian variabel X2, X3, dan X4 tidak  mempunyai pengaruh secara 

parsial terhadap permintaan jasa air bersih pada PDAM Limau Kunci.  

5. Dari koefisien regresi yang diperoleh, jumlah penduduk (ß1) = 2.427200 , 

pendapatan perkapita(ß2) = 0.673316, dan biaya pemasangan awal (ß3) =  

0.109465 bernilai positif. Hal ini menendakan jika jumlah penduduk, 

pendapatan perkapita, dan biaya pemasangan awal bertambah, maka 

permintaan jasa air bersih pada PDAM Limau Kunci bertambah. 

Sementara koefisien regresi untuk tarif (ß4) = -0.246937 bernilai negatif. 

Hal ini menendakan jika tarif bertambah, maka permintaan jasa air bersih 

pada PDAM Limau Kunci akan berkurang. 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dari perhitungan serta kesimpulan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. PDAM  Limau kunci sebaiknya lebih meningkatkan kembali sistem 

pelayanan yang layak bagi konsumen, seperti kebijakan untuk menaikan 

tarip PDAM agar lebih memperlihatkan kemampuan atau daya beli 

konsumen. 

2. Permintaan konsumen terhadap jasa air bersih pada PDAM Limau Kunci 

masih rendah, karena kualitas air kurang memenuhi persyaratan air bersih 

serta meningkatkanya biaya –biaya yang dikenakan bagi pelanggan PDAM. 
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Untuk itu kualitas air , sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan . 

peningkatan kualitas air, sarana dan prasarana bisa dilakukan dengan cara 

memperhatikan tempat pengolahan air bersih agar kualitas air tetap terjaga 

dan  memperhatikan saluran air berupa pipa-pipa sebagai sarana penyalur 

air ke pelanggan agar tetap terjaga baik dan mengantinya bila terjadi 

kerusakan. 

3. Guna meningkatkan  permintaan jasa air bersih pada PDAM Limau kunci,                  

maka kualitas air serta pelayanan teknisi perlu dijadikan sebagai indikator  

utama dalam menilai mutu pelayanan jasa air bersih di PDAM Limau Kunci  

4. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita, maka 

permintaan jasa air bersih pun meningkat, walaupun pada kondisi musim 

hujan, permintaan jasa air bersih tetap meningkat. 

 

 


