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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

             Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka dapat disimpulkan: 

1) Metode perhitungan harga pokok yang digunakan oleh PDAM Bekasi 

adalah metode harga pokok proses. Sedangkan untuk penentuan harga 

pokok produksinya PDAM Bekasi menggunakan metode pendekatan full 

costing. Metode perhitungan dan penentuan harga pokok pada PDAM 

Bekasi masih terdapat kekurangan, karena PDAM Bekasi masih 

menyatukan unsur biaya tenaga kerja langsung yang mengolah sumber air  

kedalam bagian biaya sumber air dan juga memasukan unsur biaya umum 

dan administrasi, seharusnya biaya tersebut tidak dimasukan ke dalam 

perhitungan laporan biaya operasi atau biaya produksi karena tidak 

berkaitan dengan proses produksi. 

2) Penetapan tarif yang dilakukan PDAM Bekasi ada yang telah sesuai dan 

belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada perusahaan Air 

Minum. Hal ini dapat dilihat dari: 

(1) Tarif yang dibebankan kepada pelanggan terdiri dari tarif rendah, 

tarif dasar dan tarif penuh masih terdapat kesalahan karena 

perhitungan tarif belum sesuai dengan ketentuan akuntansi yang 

berlaku. 
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(2) PDAM Bekasi melakukan pembedaan tarif bagi tiap golongan 

pelanggan telah sesuai dengan Permendagri No 23 Tahun 2006, 

agar masyarakat dapat menggunakan air bersih dengan tarif yang 

terjangkau. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keterjangkauan 

masyarakat. 

(3) Pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan 

subsidi silang antar kelompok pelanggan. Sedangkan efisiensi 

pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif. 

Dengan adanya pengenaan tarif progresif maka pelanggan akan 

lebih efisien dalam memanfaatkan air bersih. 

(4) Sesuai dengan Permendagri No 23 Tahun 2006, PDAM Bekasi 

tidak menetapkan menetapkan tarif secara langsung, dikarenakan 

tarif yang diberlakukan kepada pelanggan harus melalui persetujuan 

dari Kepala Daerah.  

4.2 Saran 

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan atas penelitian ini, 

penulis memiliki beberapa saran yang perlu untuk disampaikan, adalah sebagai 

berikut: 

 Saran untuk PDAM: 

1) Peningkatan cakupan pelayanan kepada pelanggan, tidak hanya dilihat dari 

aspek kuantitas saja, tetapi juga harus diimbangi dengan aspek kualitas. 

2) Mengenai tingkat kehilangan air, perlu dilakukan pengawasan secara ketat 

agar persentase tingkat kehilangan air bisa lebih diperkecil. 
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Saran untuk penulis selanjutnya: 

1. Penulis harus mengetahui perhitungan yang di lakukan oleh PDAM 

terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. 

2. Penulis juga harus mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang pedoman penetapan Tarif Air Minum, apakah masih 

menggunakan peraturan No 23 Tahun 2006 atau sudah di ganti dengan 

peraturan yang baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




