
Lampiran 1. Kuisioner 
 
 
 

 
ANALISIS WILLINGNESS TO PAY MASYARAKAT TERHADAP 

PENINGKATAN KUALITAS AIR BERSIH ( RUMAH TANGGA) PADA 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  

WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG 
(Kasus : Kelurahan Sidodadi) 

 
 
 
 
 
Kepada Yth, 

Bapak/Ibu/Sdr/I …………….. 

 
 
 

 
Dengan hormat, 

Dalam rangka untuk melihat WTP terhadap peningkatan kualitas penyediaan air 

bersih pada PDAM Way Rilau Bandar Lampung, kami memohon partisipasi anda 

secara sukarela untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut secara jujur dan 

benar. Atas peran anda, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih 

 
 
Pendidikan : 
 
Alamat  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAGIAN I 
 
 
1. Berapakah Umur anda sekarang ? 

 
2. Apakah pekerjaan anda ? 

a. PNS/Pegawai Swasta/Anggota TNI-Polri 

- Instansi/Perusahaan   : ......................................... 

- Jabatan/Posisi    : ......................................... 

b.   Wiraswata, bergerak dibidang : ......................................... 

c.    Lainnya, sebutkan   : ......................................... 

 
3. Berapakah Jumlah anggota keluarga anda ? 

a. > 6 orang 

b. 6 orang 

c. 5 orang 

d. 4 orang 

e. 3 orang 

 
4. Berapakah jumlah pendapatan anda setiap bulan ? 

a. > Rp. 2.000.000, 

b. Rp. 2.000.000, 

c. Rp. 1.500.000, 

d. Rp. 1000.000, 

e. < Rp. 1000.000, 

 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN II 

Pertanyaan Mengenai Tingkat Penyaluran Air dan Kualitas Air yang 

Disediakan Oleh PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.  

 
1. Menurut Anda, apakah penyaluran air bersih ke tempat tinggal anda yang 

dilakukan oleh PDAM Way Rilau sudah lancar ? …. 

a. Sangat Lancar   d.   Kurang lancar 

b. Lancar    e.   Tidak lancar 

c. Kadang-kadang 

 
2. Apakah anda dan keluarga anda selalu mudah/tidak mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan air bersih yang disediakan oleh PDAM Way Rilau ?... 

a. Sangat mudah   d.   Kurang mudah 

b. Mudah    e.   Tidak mudah 

c. Cukup mudah  

 
3. Bagaimanakah tingkat kebersihan dan kejernihan air bersih yang disediakan oleh 

PDAM Way Rilau ?.... 

a. Sangat bersih/jernih  d    Kurang bersih/jernih 

b. Bersih/jernih   e.   Tidak bersih/jernih 

c. Cukup bersih/jernih 

 
4. Dengan biaya bulanan sebesar Rp. 22.500, Apakah menurut anda sudah sesuai 

dengan penyaluran dan kualitas air yang anda konsumsi ?.... 

a. Ya, sangat sesuai  d   Kurang sesuai 

b. Sesuai    e.  Tidak sesuai 

c. Cukup sesuai 

 

 

 



5. Menurut anda, Apakah secara keseluruhan antara penyaluran air dan kualitas air 

yang disediakan oleh PDAM Way Rilau sudah baik 

a. Sangat baik  d   Kurang baik  

b. Baik   e.  Tidak baik 

c. Cukup baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN III 

Pertanyaan Mengenai Frekuensi (Tingkat) Penggunaan Air 

1. Pada saat kapan anda mengkonsumsi air bersih PDAM Way Rilau ?.... 

a. Setiap hari 

b. 3-4 kali seminggu 

c. 2 kali seminggu 

d. Seminggu sekali 

e. Tidak mengkonsumsi 

 

2. Pada saat anda memenuhi kebutuhan akan air bersih, anda dan keluarga anda 

sering menggunakan air yang disediakan oleh PDAM Way Rilau ?.... 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Cukup sering 

d. Tidak sering 

e. Sangat tidak sering 

 

3. Apakah air bersih yang disediakan oleh PDAM Way Rilau Kota Bandar 

Lampung sudah layak dan menunjang untuk anda dan keluarga anda konsumsi ? 

…. 

a. Sangat menunjuang 

b. Menunjang 

c. Cukup menunjang 

d. Kurang menunjang 

e. Sangat tidak menunjang  

 

 

 



BAGIAN IV 

Willingnes To Pay 

Jika PDAM Way Rilau meningkatkan kualitas (kelancaran penyaluran air dan 

kebersihan/kejernihan air) dengan baik, berapakah anda sanggup dan bersedia 

membayar upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada PDAM Way Rilau ?.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


