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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian internal di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirtawening Kota Bandung secara umum sudah baik, tetapi ada beberapa 

hal yang sebaiknya diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas 

pengendalian dan aktivitas pemantauan. Aktivitas pengendalian dalam hal 

ini informasi sensitif masih kurang dibatasi untuk karyawan tertentu saja. 

Sistem rotasi karyawan masih belum dilakukan secara berkala. Aktivitas 

pemantauan dalam hal ini penilaian pengendalian masih kurang dilakukan 

dari waktu ke waktu.  

2. Kualitas pelayanan jasa di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirtawening Kota Bandung secara umum sudah baik. Keandalan dalam 

pelayanan jasa yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirtawening Kota Bandung sudah baik. Daya tanggap dalam pelayanan 

jasa juga sudah baik dengan kemampuan yang memadai, serta kredibilitas 

yang tinggi. Tingkat empati sebaiknya lebih ditingkatkan oleh karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung 

kepada kosumennya. Empati dalam hal ini karyawan Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung masih kurang 
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memberikan perhatiannya secara pribadi ke konsumen. 

3. Pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas 

pelayanan jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening 

Kota Bandung, semakin baik pengendalian internal akan berdampak pada 

semakin baik juga kualitas pelayanan jasa.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pengendalian internal terhadap 

kualitas pelayanan jasa di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening 

Kota Bandung, peneliti mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan 

pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, antara lain: 

1. Satuan pengawas intern maupun unit lain yang berhubungan langsung 

dengan pengendalian internal di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirtawening Kota Bandung sebaiknya melakukan pemantauan secara 

berkala. Kualitas identifikasi tuntutan konsumen dan berbagai risiko yang 

akan dihadapi sebaiknya ditingkatkan dengan cara pemetaan risiko, serta 

ditetapkan beberapa kegiatan pengendalian yang lebih efektif dan efesien 

untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung.  

2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung 

sebaiknya mendokumentasikan dengan lebih baik terhadap kebijakan dan 

prosedur yang telah dibuat dan ditetapkan. Karyawan Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung sebaiknya ikut dilibatkan 
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dalam pengendalian internal perusahaan dengan koridor kerja tertentu dan 

dilakukannya rotasi karyawan secara berkala. Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung sebaiknya dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan, untuk itu tingkat responsivitas Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirtawening Kota Bandung perlu ditingkatkan. Keluhan-keluhan 

yang masuk perlu ditangani dengan baik dan memberikan informasi yang 

jelas kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan puas dengan 

pelayanan yang diberikan sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi 

perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan, khususnya 

disediakan software dan hardware yang dapat membantu melakukan 

pembayaran secara online. Tingkat empati karyawan Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung sebaiknya ditingkatkan, 

dalam hal ini konsumen sebaiknya lebih diperhatikan secara pribadi.  

3. Konsumen yang masih belum terpenuhi akan janji pelayanan yang akan 

diberikan sebaiknya lebih diperhatikan agar dapat terlaksana secara tepat 

waktu sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen. Pelayanan 

yang akan diberikan kepada konsumen sebaiknya diinformasikan terlebih 

dahulu kapan waktu pelaksanaanya, sehingga konsumen dapat mengerti 

kapan mereka akan mendapatkan pelayanan. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengganti objek dan tempat 

penelitian ke perusahaan jasa lainnya agar bisa menjadi perbandingan 

pengendalian internal terhadap kualitas pelayanan jasa mana yang lebih 
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efektif dan efisien. Hasil olah data penelitian menunjukkan bahwa adjusted 

R
2
 sebesar 51,5% berdasarkan hal ini peneliti selanjutnya disarankan untuk 

manambahkan variabel moderating, misalnya Komitmen Karyawan 

Terhadap Perusahaan. 

 


