
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa : 

1. Prosedur penyusunan anggaran pendapatan operasional dan biaya 

operasional pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Bandung terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang terdiri dari 

perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengesahan anggaran. 

Anggaran disusun melalui koordinasi antara seluruh pejabat dan staf di 

lingkungan PDAM yang terdiri dari Direksi dan Kepala-Kepala Bagian 

yang terkait dengan penyusunan anggaran. Prosedur penyusunan 

anggaran pendapatan operasional dan biaya operasional PDAM telah 

dilaksanakan dengan baik. 

2. Pelaksanaan anggaran pendapatan operasional dan biaya operasional 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung. Anggaran 

pendapatan operasional pada PDAM Kota Bandung terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu : 

a. Pendapatan Air Bersih 

b. Pelayanan Air Kotor 

c. Pendapatan Non Air 
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Anggaran biaya operasional pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Bandung terbagi menjadi enam bagian yaitu : 

a. Biaya Produksi Air Tanah 

b. Biaya Air Baku 

c. Biaya Produksi Air Permukaan 

d. Biaya Transmisi dan Distribusi 

e. Biaya Operasional Air Kotor 

f. Biaya Administrasi dan Umum 

Pelaksanaan anggaran pendapatan operasional dan biaya operasional pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung telah berjalan 

cukup baik, ini terlihat dari data yang diperoleh mengenai perbandingan 

antara anggaran dengan realisasinya tidak menyimpang jauh dari yang 

dianggarkan. 

a. Pada tahun 2005 secara keseluruhan terjadi peningkatan pendapatan 

operasional yang dianggarkan sebesar Rp.88.466.508.000 dan 

realisasinya sebesar Rp.88.563.997.802 dengan selisih positif sebesar 

Rp.97.489.802. sehingga diketahui bahwa tingkat pencapaian 

anggaran pendapatan tahun 2005 sebesar 98 %. Dan pada anggaran 

biaya operasional yang dianggarkan sebesar Rp.27.192.178.000 dan 

realisasinya sebesar Rp.25.115.323.192 dengan selisih positif 

Rp.2.322.774.627 sehingga diketahui tingkat pencapaian anggaran 

biaya operasional tahun 2005 sebesar 92,4 %. 
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b. Pada tahun 2006 pendapatan operasional mengalami penurunan yang 

dianggarkan sebesar Rp.99.337.164.000 dan realisasinya sebesar 

Rp.87.387.826.062 dengan selisih negatif sebesar Rp.11.949.337 atau 

88% yang artinya tingkat pencapaian anggarannya tidak tercapai. Hal 

tersebut diakibatkan karena adanya penyesuaian tarif, adanya kenaikan 

Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada anggaran biaya operasional tahun 

2006 dianggarkan sebesar Rp.37.092.647.000 dan realisasi 

Rp.38.847.094.840 dengan selisih negatif Rp.1.754.447.840 atau 

105%, sehingga diketahui bahwa PDAM Kota Bandung banyak 

pengeluaran pada biaya-biaya operasional dan tingkat pencapaian 

anggarannya belum berhasil. 

3. Hambatan-hambatan dan solusinya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

dan realisasi anggaran pendapatan operasional dan biaya operasional 

pada PDAM Kota Bandung, diantaranya : 

 Hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran 

pada PDAM Kota Bandung adalah adanya revisi/ perubahan 

anggaran pada setiap pertengahan tahun. Solusinya adalah sebaiknya 

Tim Penyusun anggaran PDAM Kota Bandung harus dapat lebih 

matang dalam penyusunan anggarannya, dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan 

anggaran. Misalnya adanya kenaikan harga Bahan Bakar 

Minyak(BBM), tarif dasar listrik, harga bahan-bahan kimia, dan 
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lainnya. Seharusnya dengan adanya faktor-faktor tersebut harus bisa 

mengestimasi rencana penyusunan anggarannya.  

 Tidak tepat waktu dalam pelaksanaan anggarannya, solusinya adalah 

setiap Unit Kerja harus mempunyai komitmen terhadap jadwal 

pelaksanaan kegiatan anggaran. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal 

yang penulis ingin sampaikan dan mudah-mudahan ini dapat dijadikan masukan 

dan bermanfaat bagi PDAM, yaitu : 

1. Pada dasarnya anggaran telah disusun dan dilaksanakan dengan baik serta 

telah mengikuti proses prosedur penyusunan anggaran pendapatan 

operasional dan biaya operasional sebagaimana mestinya. Untuk itu 

diharapkan agar PDAM Kota Bandung harus mempunyai perencanaan yang 

lebih matang, sehingga dapat memperkecil selisih antara anggaran dengan 

realisasi yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran. 

2. Melakukan review anggaran sebelum anggaran diajukan dan 

mempertimbangkan kembali factor-faktor yang sekiranya dapat 

mempengaruhi terjadinya perubahan dalam penyusunan anggaran. 

3. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan pengawasan terhadap unit-unit kerja 

yang berhubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini 

dimaksudkan agar target-target perusahaan dalam pelaksanaan anggaran 

dapat tercapai. 
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