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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian mengenai pengaruh 

penyertaan modal pemerintah daerah terhadap profitabilitas dengan kinerja 

pelayanan sebagai variabel intervening pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) di Indonesia tahun 2014-2016 sebagai berikut: 

1. Penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap profitabilitas 

PDAM. Artinya semakin meningkat jumlah penyertaan modal pemerintah 

daerah terhadap PDAM, diprediksikan akan meningkatkan profitabilitas 

PDAM. 

2. Penyertaan modal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas melalui kinerja pelayanan. Artinya peningkatan penyertaan 

modal pemerintah daerah terhadap PDAM, tidak serta merta mempengaruhi 

keuntungan atau laba yang didapatkan PDAM melalui peningkatan kinerja 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM pada tahun 

2014 – 2016 terus meningkat signifikan, sebaiknya pemerintah daerah 

dalam melakukan penyertaan modal mempertimbangkan historis kinerja 

PDAM pada tahun sebelumnya agar menjadi bahan evaluasi apakah dengan 

melakukan penyertaan modal kepada PDAM, PDAM dapat meningkatkan 

kinerjanya atau tidak. 

2. PDAM perlu meningkatkan kinerja yang belum baik, khususnya kinerja 

pelayanan yang tidak mengalami kenaikan selama tahun 2014 – 2016 dan 

kinerja keuangan yaitu ROE yang terus mengalami penurunan selama tahun 

2014 – 2016. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan 

dalam penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penyertaan modal 

pemerintah daerah terhadap profitabilitas dengan kinerja pelayanan sebagai 

variabel intervening. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambahkan atau menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

profitabilitas/kinerja keuangan PDAM seperti nilai investasi, loyalitas 

pelanggan, dan kinerja non-keuangan lainnya. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian selain PDAM. 

 


