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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada PDAM Kota Bandung serta pembahasan 

berdasarkan teori, penulis mengambil simpulan bahwa sistem pengolahan data 

elektronik pencatatan meter air pada PDAM Kota Bandung sudah efektif, dengan 

alasan sebagai berikut: 

1. Adanya sistem pengolahan data elektronik pencatatan meter air yang 

memadai. Hal ini tercermin dari elemen-elemennya sebagai berikut: 

a) Terdapatnya perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan 

manusia (brainware) yang memadai. Adanya perangkat keras, hal yang 

mendukung adalah dimilikinya Processor yang sesuai dengan kemajuan 

teknologi dan kebutuhan perusahaan, dan dimilikinya perangkat keras 

pendukung lainnya seperti harddisk, keyboard, mouse, printer, monitor. 

Selain itu software yang dimiliki PDAM adalah software yang dirancang 

khusus untuk melaksanakan sistem pencatatan meter air secara elektronik, 

software yang digunakan adalah software PDAM.  

b) Terdapatnya metode pengolahan data elektronik pencatatan meter air 

secara batch processing. Metode ini diterapkan karena sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang memiliki volume data pelanggan yang cukup 

besar dan diperkirakan akan terus bertambah setiap bulannya.  

c) Terdapatnya pengendalian umum dan aplikasi yang efektif. Hal ini dapat 

dibuktikan dari beberapa hal, diantaranya: perusahaan telah melakukan 

pemisahan fungsi, adanya otorisasi atas keluar-masuknya data pencatatan 

meter air, adanya penggunaan password untuk mengakses data pencatatan 

meter air, adanya pemeliharaan terhadap data pencatatan meter air dan 

perangkat keras yang digunakan untuk sistem pencatatan meter air. 

Adanya pengecekkan kembali data pencatatan meter air yang telah 

terkumpul di Pusat Pengolah Data PDAM Kota Bandung. 
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d) Dengan sudah terpenuhinya tujuan sistem pengolahan data elektronik 

pencatatan meter air secara efektif. 

Namun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sistem 

pengolahan data elektronik pencatatan meter air pada PDAM,   yaitu: 

1. Tugas operator komputer dan tugas pengolah data dilakukan oleh petugas 

yang sama atau oleh orang yang sama. 

2. Tidak adanya pengawasan langsung terhadap petugas lapangan pencatat meter 

air.  

 

1.2 Saran 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pelaksanaan sistem 

pengolahan data elektronik pencatatan meter air pada PDAM, penulis 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Sebaiknya petugas operator komputer dan petugas Pengolah Data dilakukan 

oleh dua orang yang berbeda, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya 

penyelewengan seperti manipulasi data dalam sistem pencatatan meter air 

secara elektronik, agar data yang dihasilkan akan lebih akurat dan 

terkoordinasi. 

2. Sebaiknya petugas lapangan mendapat pengetahuan yang layak mengenai 

berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan, seperti meteran air tidak 

disegel, meter kubik (m3) tidak jalan meskipun berbeban, putaran meter kubik 

(m3) mundur, indikasi adanya pelanggaran (pencurian/ levering), meter kubik 

(m3) jalan terus tanpa beban, dan lain-lain. 

3. Sebaiknya ada pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pencatatan 

meter air oleh petugas pencatat meter air. 

 

 

 

 

 

 


