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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian pada bab pembahasan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang likuid dan 

mampu menghasilkan laba, yang artinya PDAM Kota Kupang dapat 

membiayai hutang lancarnya dengan menggunakan  aktiva lancar yang 

dimiliki dan juga dapat menghasilkan laba dengan modal yang dimilki 

oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang baik itu 

modal sendiri maupun modal asing. 

2. Tingkat likuiditas berpengaruh terhadap rentabilitas. Pada tahun 2016 

tingkat likuiditas yang diukur menggunakan current ratio, quick ratio 

dan cash ratio mengalami penurunan, hal ini berpengaruh terhadap 

tingkat rentabilitas sehingga pada tahun yang sama tingkat rentabilitas 

yang dimiliki oleh PDAM kota Kupang juga mengalami penurunan. 

Pada tahun 2017 tingkat likuiditas mengalami peningkatan yang cukup 

besar, namun tingkat rentabilitasnya mengalami penurunan yang cukup 

besar pula. Hal ini dikarenakan nilai piutang usaha pada aktiva lancar 

sangat besar, sehingga terdapat piutang usaha yang tak tertagih yang 

dihitung dan dimasukkan ke beban penyisihan piutang dalam neraca, 

hal ini mengakibatkan menurunnya laba yang dimiliki oleh perusahaan 

karena bertambahnya beban usaha. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka penulis 

mengemukakan saran bagi manajemen PDAM Kota Kupang sebagai 

berikut: 

1. Disarankan agar perusahaan tetap mempertahankan kinerjanya dalam 

melunasi hutang dan menghasilkan laba. 

2. Sebaiknya PDAM Kota Kupang meningkatkan efektivitas penagihan 

piutang rekening air dengan lebih memperketat lagi pengendalian 

penagihan piutang rekening air, terutama pemberian sanksi biaya 

keterlambatan pembayaran. Diharapkan, beban penyisihan piutang 

dapat berkurang sehingga beban yang dimiliki oleh PDAM Kota 

Kupang berkurang dan laba yang diperoleh meningkat.  
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