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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan mengenai pengaruh harga, pendapatan rumah tangga dan 

jumlah anggota keluarga  terhadap permintaan Air bersih  di Kelurahan Sikumana. 

Adapun kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut : 

1. Harga dan pendapatan rumah tangga  secara parsial berpengaruh positif dan 

singnifikan terhadap permintaan Air bersih di Kelurahan Sikumana. 

2. Harga dan pendapatan konsumen, secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan Air bersih Di Kelurahan Sikuana. 

3. Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0.115989 artinya bahwa 0,115% variabel 

permintaan ai bersih  dijelaskan oleh variabel-variabel bebas Jumlah Angota 

Keluarga  (X1), pendapatan keluarga  (X2), Dan Harga air bersih  (X3). 
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6.2 Saran 

            Berdasarkan pada pengamatan situasi dan kondisi di lokasi penelitian, maka 

penulis memberikan saran-saran yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepeningan. Adapun hal-hal yang dapat penulis sarankan adalah sebagai 

berikut :  

1. Perlu adanya penghematan dalam penggunaan air bersih oleh rumah tangga 

sehingga biaya yang di keluarkan untuk membeli air bersih tidak begitu besar 

tiap bulan. 

2. Pemilik usaha Air bersih  di Kelurahan Sikumana agar menetapkan harga atau 

tarif Air bersih sesuai dengan  daya beli masyarakat sehingga permintaan akan 

Air bersih akan meningkat.  

3. Peningkatan jumlah air bersih . 
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