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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Simpulam 

Kinerja merupakan sebuah pencapaian hasil dan ukuran sejauh mana 

organisasi telah mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Terlebih 

bagi PDAM yang memiliki tujuan memberikan pelayanan air minum bagi 

seluruh masyarakat secara adil, dan merata, serta memenuhi syarat-syarat 

kesehatan. Dalam rangka pemenuhan misi tersebut dan atas pencapaian 

kinerja yang belum menunjukkan hasil memuaskan, PDAM di wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur harus terus melakukan perbaikan.  

PDAM merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah 

selain terkait tujuan pelayanan kepada masyarakat, juga untuk memperoleh 

keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 

Sebagai bentuk komitmen terhadap tujuan ini, pemerintah daerah di wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyertaan modal kepada PDAM 

serta melakukan pengawasan atas efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

manajemen perusahaan dalam bentuk pengukuran pencapaian kinerja setiap 

tahunnya, baik pada aspek keuangan, operasional, maupun administrasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyertaan modal 

pemerintah daerah, tingkat efisiensi, besaran tarif, kompetensi SDM, dan 

implementasi pengendalian internal terhadap kinerja PDAM di wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2014-2016. Berdasarkan 
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hasil analisis data yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Koefisien determinasi (R-squared) yang diperoleh dari hasil 

pengujian regresi adalah sebesar 88,13%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi 

variabel independen dalam penelitian ini, yaitu penyertaan modal pemerintah 

daerah, tingkat efisiensi, besaran tarif, kompetensi SDM, dan implementasi 

pengendalian internal mampu menjelaskan sebesar 88,13% dari variabel 

dependen berupa kinerja PDAM. Pengaru  h sebesar 11,87% dijelaskan oleh 

variabel lain yang belum disertakan dalam penelitian ini. 

Dengan mengacu pada hasil uji F, maka dapat diyakini bahwa 

penyertaan modal pemerintah daerah, tingkat efisiensi, besaran tarif, 

kompetensi SDM, dan implementasi pengendalian internal secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja PDAM. Oleh karena itu peningkatan kinerja 

PDAM masih dapat ditingkatkan dengan memperhatikan variabel variabel 

tersebut. 

2. Penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh negatif dan 

signifikanterhadap kinerja PDAM diwilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar -3.750238. Angka ini lebih kecil 

daripada nilai t tabel penelitian ini yaitu sebesar 2,0345. Selain itu, nilai 

probabilitas variabel penyertaan modal pemerintah daerah juga lebih besar 

daripada tingkat signifikansi penelitian yaitu 5%. Indikasi yang dapat 

diperoleh adalah belum optimalnya pemanfaatan penyertaan modal yang 

justru digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan bukan pada 
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investasi produktif yang dapat ditunjukkan dengan perkembangan ROI 

PDAM yang cenderung rendah dan konstan. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi secara parsial 

juga tidak berpengaruh  signifikan terhadap kinerja PDAM yang ditunjukkan 

dengan nilai t hitung sebesar 1.796834 yang lebih kecil daripada nilai t tabel 

penelitian. Nilai probabilitas variabel ini juga lebih besar dari nilai α 

penelitian yaitu sebesar 5%. Tidak berpengaruhnya variabel ini 

mengindikasikan bahwa aspek non produksi memberikan pengaruh yang 

lebih besar terhadap kinerja PDAM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur 

dibandingkan aspek produksinya. 

4. Besaran tarif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja PDAM dengan nilai t tabel sebesar 5.860887 yang melebihi 

t tabel penelitian. Selain itu, nilai probabilitas variabel besaran tarif juga lebih 

kecil daripada tingkat signifikansi. PDAM yang telah meningkatkan tarifnya 

memiliki capaian kinerja yang lebih baik dibanding PDAM yang masih 

menerapkan tarif lama yang jauh lebih rendah. 

5. Hasil analisis regresi menghasilkan kesimpulan variabel kompetensi 

SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja PDAM dengan t hitung 

sebesar -0.810403  yang lebih kecil dari nilai t tabel penelitian ini. Selain itu, 

nilai probabilitas variabel juga lebih besar daripada tingkat signifikansi. Hal 

ini dapat disebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan pada pegawai PDAM terutama pada pemerataan peserta diklat 



92 
 

 
 

sehingga kegiatan ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi 

peningkatan kinerja perusahaan. 

6. Berdasarkan hasil analisis regresi, implementasi pengendalian 

internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja PDAM dengan nilai 

absolut t hitung variabel implementasi pengendalian internal adalah sebesar 

1.975663 dan lebih kecil daripada nilai t tabel penelitian ini. Selain itu, nilai 

probabilitas variabel implementasi pengendalian internal juga lebih besar 

daripada tingkat signifikansi. 

 

B. Implikasi 

1. Peningkatan kinerja PDAM dapat ditingkatkan dengan 

memperhatikan variabel variabel penelitian berupa penyertaan modal 

pemerintah, efisiensi produksi, tarif, pengembangan sumber daya manusia 

dan implementasi SPI. 

2. PDAM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan 

pemanfaatan penyertaan modal pemerintah daerah untuk pembiayaan 

investasi produktif seperti aset tetap maupun pengembanganm teknologi 

sehingga mampu meningkatkan pendapatan PDAM dan menunjang 

efektivitas penyelenggaraan proses bisnisnya. 

3. Untuk dapat meningkatkan kinerjanya, manajemen PDAM di 

wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan perbaikan lebih pada 

aspek non produksi, misal aspek keuangan atau administrasi. Adapun untuk 

mengatasi kondisi inefisiensi penyelenggaraan proses produksi yang terjadi, 
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PDAM dapat mencegah dan mengurangi penyebab kebocoran serta kapasitas 

menganggur (idle). 

4. Pemerintah daerah perlu mengkaji besaran tarif air yang tepat dan 

tidak memberatkan masyarakat sehingga PDAM dengan tarif sangat rendah 

tidak terus menerus mengalami kerugian dan berkinerja kurang. 

5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hendaknya dilakukan 

secara optimal terutama dengan pemerataan pelaksanaan diklat pada seluruh 

pegawai PDAM, sehingga meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

6. Pengendalian internal perusahaan khususnya pada aspek penilaian 

risiko perlu diimplementasikan oleh PDAM sehingga dampak positif dan 

negatif risiko tersebut dapat dimanfaatkan maupun diantisipasi sehingga tidak 

menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Karena keterbatasan data dan waktu, penelitian ini hanya menggunakan 

data penyertaan modal pemerintah daerah, tingkat efisiensi, besaran tarif, 

tingkat kompetensi SDM, dan implementasi pengendalian internal. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer ataupun dengan 

memasukkan variabel lain yang mampu memberikan pengaruh yang lebih 

besar pada kinerja PDAM. 


