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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Analisis Laporan Keuangan 

a. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Penyajian Laporan Keuangan PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung 

mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor: 8 

Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. 

Selain itu, tahun 2002 Direksi PDAM telah meneribitkan pedoman akuntansi 

tentang Perkiraan Akuntansi PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, yang 

pada dasarnya merupakan salinan secara utuh dari Pedoman Akuntansi 

PDAM yang diterbitkan oleh Meneg OTDA  

b. Kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

a) Informasi Trend 

Pendapatan PDAM Tirta Raharja Kabupaten bandung dalam kurun waktu 

5 tahun terakhir cenderung meningkat. Mulai tahun 2002 perusahaan 

mampu menghailkan laba. Kinerja perusahaan 3 tahun terakhir 

berdasarkan penilaian BPKP, berada dalam tingkat penilaian yang cukup 

baik. 

b) Perubahan teknologi 

Pencatatan pembukuan di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang 

awalnya secara manual, kini telah berubah menjadi terkomputerisasi. 

c) Perubahan selera konsumen 

Perubahan selera konsumen belum dapat diketahui karena perusahaan 

belum mengadakan tanya jawab langsung dengan konsumen, dan 

rencananya akan dilakukan pada tahun 2006 ini.
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d) Perubahan pendapatan perkapita 

Perubahan pendapatan perkapita dapat merubah perubahan pemakaian air 

oleh konsumen. 

e) Perubahan tingkat bunga 

Perubahan tingkat bunga tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Karena 

hutangnya bersifat jangka panjang sehingga tarif bunganya flat. 

f) Perubahan tingkat inflasi 

Adanya perubahan tingkat inflasi dapat mempengaruhi harga bahan baku 

dan bahan kimia, jika perubahan harga ini telah melebihi tarif penjualan 

air, maka akan diadakan penyesuaian tarif yang baru oleh perusahaan 

g) Perubahan posisi manajemen kunci 

Mutasi pegawai merupakan wewenang direksi. Perubahan posisi direktur, 

ditetapkan oleh bupati selama 4 (empat) tahun sekali. 

c. Review Laporan Keuangan 

Penerapan Pedoman Akuntasi PDAM dalam laporan keuangan PDAM Tirta 

Raharja Kabupaten Bandung terlihat pada penyajian neraca dan laporan laba 

rugi yang konsisten dari tahun ke tahun. 

d. Analisis Laporan Keuangan 

Metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan PDAM Tirta 

Raharja Kabupaten Bandung adalah analisis horizontal. Teknik yang 

dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan yaitu analisis rasio.  

2. Kinerja PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung dilihat dari aspek keuangan 

berdasarkan Sirat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 47 Tahun 1999 

tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Analisis Rasio Likuiditas 

1. Likuiditas perusahaan sangat rendah yaitu dibawah 1, nilai rasio lancar 

mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 yaitu berturut-turut sebesar 

0,22 kali; 0,25 kali; dan 0,72 kali. Dengan nilai  rasio yang seperti itu, 

berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dari aktiva 
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lancar dapat dikatakan masih buruk, karena utang lancar tidak dapat 

ditutupi dengan segera.  

b. Rasio Solvabilitas 

1. Rasio total utang jangka panjang terhadap ekuitas. 

Nilai rasio tahun 2002 sebesar 0,56, tahun 2003 sebesar 0,39 dan tahun 

2004 sebesar 0,87. Perolehan kinerja tahun 2002 sebesar 4, tahun 2003 

sebesar 5, tahun 2005 yaitu 2. Kondisi rasio total utang jangka panjang 

terhadap ekuitas perusahaan dapat dikatakan buruk untuk tahun 2004 

dibanding tahun 2002 dan 2003. 

2. Rasio Total aktiva terhadap total utang 

Rasio total aktiva terhadap total utang perusahaan berturut-turut dari tahun 

2002 sampai dengan tahun 2004 yaitu sebesar 1,65; 1,66; 1,75. Nilai yang 

diperoleh oleh perusahaan pada tahun 2002 dan 2003 yaitu sebesar 3, pada 

tahun 2004 perusahaan memperoleh nilai yang lebih tinggi yaitu 4. Ini 

berarti kemampuan perusahaan untuk membayar total utang dari total 

aktiva mengalami peningkatan. 

c. Rasio Profitabilitas  

1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif 

Rasio Laba terhadap aktiva Produktif dari tahun 2002 sampai tahun 2004, 

yaitu sebesar 1,72%; 3,32%; dan 12,78%. Nilai kinerja yang diperoleh 

tahun 2002 yaitu 2, tahun 2003 memperoleh nilai 3, dan tahun 2004 

memperoleh nilai 5. Karena rasionya mengalami peningkatan, maka 

perusahaan mendapat nilai bonus yaitu sebesar : 1,6% dan 9,46%. Kondisi 

tahun 2004 ini dapat dikatakan sangat memuaskan. 

2. Rasio Laba terhadap Penjualan air 

Rasio laba terhadap penjualan air PDAM juga mengalami peningkatan 

yaitu sebesar: 7,02%; 9,49%; dan 25,96%. Nilai kinerja tahun 2002 dan 

2003 sebesar 3, tahun 2004 sebesar 5. Dengan adanya peningkatan nilai 

rasio ini maka PDAM memperoleh nilai bonus yaitu sebesar: 2,47% dan 
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20,64%. Nilai kinerja atas nilai bonus yaitu 1 dan 5. Kondisi perusahaan 

dilihat dari rasio ini untuk tahun 2004 sangat baik, jika dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. 

3. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi 

Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi tahun 2002 sampai tahun 

2004 yaitu sebesar: 1,00; 0,94; dan 0,82. Penurunan nilai rasio ini 

merupakan sesuatu yang baik karena berarti adanya peningkatan 

pendapatan operasi, walaupun memang terjadi pula peningkatan biaya 

operasi, namun peningkatan pendapatan operasi lebih besar dibanding 

peningkatan biaya operasi. Sehingga nilai kinerja yang diperoleh 

mengalami peningkatan yaitu sebesar: 1; 2; dan 3. Kondisi perusahaan 

dilihat dari rasio ini untuk tahun 2004 cukup baik. 

4. Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok 

bunga jatuh tempo 

Perolehan nilai rasio ini dari tahun 2002 sampai tahun 2004 yaitu sebesar: 

0,60; 0,54; dan 2,94. Nilai kinerja yang diperoleh yaitu: tahun 2002 dan 

2003 memperoleh nilai 1, tahun 2004 memperoleh nilai 5.  Dengan 

adanya peningkatan yang besar ini maka kondisi perusahaan pada rasio ini 

dapat dikatakan sangat baik. 

5. Rasio aktiva Produktif terhadap Penjualan 

Nilai rasio aktiva produktif terhadap penjualan dari tahun 2002 sampai 

2004 yaitu sebesar: 4,04; 2,86; dan 2,36. Oleh karena itu nilai kinerja yang 

diperoleh oleh perusahaan pun mengalami peningkatan yaitu tahun 2002 

memperoleh nilai 3, tahun 2003 dan 2004 memperoleh nilai 4. 

d. Rasio Aktivitas 

1. Jangka Waktu Penagihan Piutang 

Jangka waktu penagihan piutang PDAM Tirta Raharja Kabupaten 

Bandung dari tahun 2002 sampai tahun 2004 yaitu sebesar:  53,37 hari; 

73,60 hari; dan 57,42 hari.  Nilai kinerja yang diperoleh perusahaan tahun 
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2002 sebesar 5, tahun 2003 sebesar 4, dan tahun 2004 memperoleh nilai 5. 

Dengan demikian jangka waktu penagihan piutang dapat dikatakan sangat 

baik. 

2. Efektivitas Penagihan 

Efektivitas penagihan tahun 2002 sampai tahun 2004 yaitu sebesar 

81,60%; 80,24% dan 117,18%. Nilai kinerja yang diperoleh tahun 2002 

dan 2003 sebesar 3, tahun 2004 memperoleh nilai 5. Jadi kondisi 

efektivitas penagihan PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung untuk 

tahun 2002 dan 2003 dapat dikatakan cukup baik, dan untuk tahun 2004 

dapat dikatakan sangat baik. 

 

5.2 SARAN 

Saran yang diberikan agar dapat memperbaiki kondisi perusahaan diantaranya: 

1. Perusahaan sebaiknya mengurangi tingkat kebocoran/kehilangan air, dengan cara 

memperbaiki pipa-pipa distribusi dan mengganti jaringan distribusi dan instalasi 

yang sudah usang agar target penjualan air dapat tercapai. 

2. PDAM Tirta Raharja harus meningkatkan pendapatan dari piutang air dengan 

cara menagih kepada pelanggan yang menunggak serta kepada Pemkot Cimahi 

agar dapat meningkatkan pendapatan penjualan air. 

3. Perusahaan harus dapat mengurangi pinjaman luar negeri agar beban bunga tidak 

terlalu berat dan agar tidak mengganggu likuiditas perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


