
44 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis jumlah penggunaan air dengan metode Aritmatik 

diperoleh hasil pada tahun 2021 sebesar 4,209,507 m3/tahun dan 

diperkirakan akan terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2030 diperoleh 

hasil sebesar 4,719,942 m3/tahun. Untuk metode Geometrik pada tahun 2021 

diperoleh nilai sebesar 4,216,226 m3/tahun dan diperkirakan akan terus 

mengalami kenaikan sampai tahun 2030 diperoleh hasil sebesar 4,802,027 

m3/tahun. 

2. Hasil analisis jumlah pelanggan air dengan metode Aritmatik diperoleh hasil 

pada tahun 2021 sebanyak 25,813 pelanggan dan pada tahun 2030 

diperkirakan sebanyak  32,577 pelanggan. Pada metode Geometrik diperoleh 

hasil 26,074 pelanggan pada tahun 2021 dan pada tahun 2030 diperkirakan 

sebanyak 35,537. 

3. Pada analisis produksi air yang harus disedikan pada ditahun 2021 diperoleh 

hasil sebesar 3,115,885 m3/tahun untuk tahun 2030 diketahui produksi air 

sebesar 1,893,640m3/tahun. 

4. Berdasarkan analisis kebutuhan air diperoleh hasil pada tahun 2021 sebesar 

4,236,513 m3/tahun dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan 

sampai pada tahun 2030 dengan nilai yang diperoleh sebesar 4,819,866 

m3/tahun. 

5. Dari tabel neraca air diketahui bahwa produksi air pada tahun 2021 sampai 

2030 tidak akan mencukupi kebutuhan air, sehingga diperlukan debit air 
tambahan agar dapat memenuhi kebutuhan air. 

6. Dari semua hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dari kelima 

metode yang digunakan hanya empat metode yang efisien yaitu metode 

geometrik, regresi, moving average dan metode exponential smoothing, 

untuk metode aritmatik dapat dikatakan kurang efisisen dikarenakan hasil 

yang diperoleh lebih kecil dari metode yang lain. 
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5.2 Saran 

1. Untuk perusahaan daerah air minum Tirta Bumi Wibawa diwaktu yang akan 

datang dapat menyediakan lebih banyak sumber air sumur bor dalam (SBD) 

untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah pelayanan, sehingga diharapkan 

tidak terjadi lagi kasus kekurangan air bersih. 

2. Untuk pelanggan air bersih PDAM diharapkan dapat bijak dalam penggunaan 

air dikarnakan seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah pelanggan 

debit air yang didistribusikan akan semakin sedikit. 

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan ditambah perhitungan kehilangan 

debit air akibat kebocoran pipa distribusi maupun akibat penyadapan illegal. 

 


