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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Provinsi Banten periode 2008-2012, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.) Harga  air yang di gambarkan oleh data harga air dalam satuan m3 (liter) dari tahun 2008-

2012 di PDAM masing-masing kabupaten di Banten memiliki korelasi positif terhadap 

permintaan air di PDAM. Hal tersebut menandakan bahwa harga air yang meningkat 

tidak menyebabkan permintaan air menurun tetapi justru meningkat sehingga dapat 

disimpulkan bahwa harga air tidak terlalu tinggi bagi masyarakat dan masyarakat masih 

mampu untuk membeli dengan harga air yang sudah ditentukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan untuk melanjutkan hidup. Ketika harga air naik Rp 1 maka 

jumlah permintaan air bersih di PDAM juga ikut meningkat 1,17 m3. 

2.) Jumlah penduduk yang di gambarkan oleh data jumlah penduduk di Bantenmenurut jenis 

kelamin tahun 2008-2012 memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap jumlah 

permintaan air. Hal tersebut menandakan setiap kenaikan jumlah penduduk tentu akan 

mengakibatkan jumlah permintaan air ikut meningkat. Ketika jumlah penduduk naik 1 

orang maka jumlah permintaan air naik 4,04 m3. 

3.) PDRB perkapita yang digambarkan oleh data PDRB perkapita dalam satuan rupiah pada 

masing-masing kabupaten di Banten tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap permintaan air di PDAM. Hal tersebut dapat terjadi karena air merupakan 
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kebutuhan pokok yang konsumsinya akan menetap sesuai dengan kebutuhan manusia, 

sehingga meskipun terjadi kenaikan PDRB perkapita tiap tahunnya hal itu tidak membuat 

jumlah permintaan air akan ikut meningkat pula karena kubutuhan manusia akan air tidak 

akan ikut bertambah. 

 

3.7 Implikasi  

1.) Jumlah permintaan air bersih di PDAM setiap tahunnya mengalami kenaikan bahkan 

ketika harga air di PDAM meningkat. Itu menandakan bahwa masyarakat menambah 

penggunaan air tanpa memandang harga airnya. Itu artinya masyarakat masih mampu 

membeli air dengan pendapatan yang mereka miliki meski harganya terus meningkat. 

Akan tetapi walaupun permintaan air yang terus meningkat memberikan penerimaan 

yang lebih bagi pemerintah dalam bentuk laba dari PDAM namun jumlah permintaan air 

tidak bisa dibiarkan terus meningkat karena meskipun air merupakan sumber daya alam 

yang diperbaharui namun kuantitas air bersih di dunia ini jumlahnya terus berkurang  

 

sehingga pemerintah dan masyarakat harus lebih menghemat penggunaan air meskipun 

mampu membeli air hingga harga yang cukup tinggi. 
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2.) Jumlah penduduk yang terus meningkat juga menyebabkan permintaan air bersih akan 

terus mengalami peningkatan sehingga saat ini sudah seharusnya pemerintah lebih 

berusaha keras dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, karena tidak hanya di 

provinsi Banten saja yang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk tetapi di 

Indonesia sendiri penongkatan jumlah penduduk masih sangat tinggi.  

3.) PDRB perkapita yang tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan air di Provinsi 

Banten sebenarnya merupakan dampak yang baik itu artinya manusia hanya 

menggunakan sir sesuai dengan kebutuhannya tanpa membuang-buang air yang tidak 

diperlukan hanya karena PDRB perkapita meningkat, sehingga hal ini seharusnya 

dipertahankan untuk kedepannya agar pemerintah dapat terus berupaya untuk 

meningkatkan PDRB tanpa memikirkan adanya dampak penggunaan air yang berlebih 
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