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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Liwa sebagai kabupaten Lampung Barat merupakan pusat pertanian, budaya, dan 

pendidikan. Disamping itu, juga merupakan tujuan wisata utama di Lampung 

Barat. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan meningkatnya kegiatan 

masyarakat akan berdampak pada penyediaan kebutuhan masyarakat seperti air 

bersih. Konsekuensi dari hal itu adalah meningkatnya kebutuhan air, baik untuk 

memenuhi kebutuhan pokok maupun untuk kegiatan lainnya. Disatu sisi 

meningkatnya kebutuhan air dihadapkan pada kendala makin terbatasnya sumber 

air yang ada. Di sisi lain akan dapat mengganggu pemenuhan kualitas pelayanan 

akan kebutuhan terhadap air.  

 

PDAM kabupaten liwa telah mengupayakan memberikan pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih, namun dalam perjalanannya sering mendapat 

keluhan dari masyarakat atau pelanggan. Keluhan masyarakat tentang semakin 

sulitnya untuk mendapatkan air bersih tampaknya masih menjadi kendala yang 

sepenuhnya belum dapat diatasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini PDAM 

kabupaten liwa. Di satu pihak permintaan masyarakat akan air bersih semakin 

meningkat, namun kualitas pelayanan yang di berikan belum sebanding dengan 

pemenuhan permintaan masyarakat tersebut.  
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Di pihak lain pelayanan kepada pelanggan yang sudah terpasang belum optimal. 

Keluhan-keluhan terhadap pelayanan PDAM  kabupaten liwa, baik dari pelanggan 

maupun calon pelanggannya yang menyebabkan pelanggannya menjadi kurang 

puas, antara lain kontinuitas air yang belum memenuhi target atau standar 

pelayanan, lokasi atau tempat pembayaran, hanya berada di tempat-tempat 

tertentu, serta kecepatan penanganan keluhan yang kurang efektif, sehingga 

membutuhkan waktu lebih dari yang diharapkan oleh pelanggan. 

 

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan 

tidak puas menjadi pelanggan yang puas. Proses penanganan keluhan yang efektif 

mulai identifikasi disertai dengan penentuan sumber yang menyebabkan 

pelanggan tidak puas dan mengeluh. Pelanggan PDAM kabupten Liwa dari tahun 

ke tahun ada kecendrungan mengalami peningkatan . untuk mengantisipasi 

peningkatan jumlah pelanggan sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk, 

PDAM kabupaten Liwa telah mengupayakan beberapa potensi sumber air dalam 

rangka memenuhi kebutuhan akan air bersih. 

 

Air memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia tidak saja 

untuk kehidupan sehari-hari. Seperti mandi, cuci, masak dan minum namun juga 

untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.  

 

Syarat air bersih adalah : 

1. Syarat Fisik  

a. Air harus bersih dan jernih  

b. Tidak berwarna  

c. Tidak berbau dan tidak berasa 
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2. Syarat Kimia  

Tidak mengandung bahan-bahan kimia yang dapat mengganggu segi 

pemakaian maupun segi kesehatan.  

 

Fungsi air bersih sangatlah besar artinya bagi kepentingan masyarakat pada 

umumnya maupun industri-industri yang bahan produksinya tergantung dengan 

air bersih sebagai penunjang utama untuk lancarnya bidang usaha. Kebutuhan 

akan adanya air bersih akan selalu meningkat dalam kehidupan masyarakat. 

 

Untuk memenuhi kebutuhan air minum rakyat, pemerintah mendirikan bahan 

usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk perusahaan-perusahaan air minum 

daerah. Perusahaan-perusahaan tersebut memproses air sungai atau air danau 

menjadi air bersih yang kemudian dialirkan kekonsumen yang membutuhkan. 

Pada tahap awal perusahaan tersebut bersifat non protif motif, namun dalam 

perkembangannya perusahaan dituntut untuk mendapatkan keuntungan memadai 

guna menjadi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Perusahaan daerah air minum (PDAM LIMAU KUNCI  KABUPATEN LIWA 

LAMPUNG BARAT)  merupakan salah satu perusahaan daerah yang bergerak 

dalam penyedian air bersih dan sebagai upaya penigkatan taraf hidup yang sehat 

secahtera dan merata,peningkatan kegiatan ekonomi dan penyedian lapangan 

kerja. Untuk memenuhi kebutuhn air bersih,PDAM limau kunci mengambil dari 

beberapa sumber mata air yaitu,dari mata air sungai dalapai. Mata air adalah  yang 

berada di perut bumi dan muncul secara alamiah di atas permukaan tanah, seperti 

mata air Way sinda  dan limau kunci. PDAM  limau kunci mengambil sumber-

sumber air tersebut sebagai upaya memenuhi permintaan penduduk  
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Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan air bersih yang di produksi oleh PDAM 

limau kunci yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, dimana PDAM  limau 

kunci merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang air minum yang 

mengutamakan kepentigan hajat hidup orang banyak, maka didalam melakukan 

kegiatan usahanya harus dilaksanakan terus menerus. PDAM limau kunci harus 

dapat meyediakan baik kuantitas maupun kualitas yang memenuhi persyaratan air 

bersih.  

 

Masalalah penyedian air bersih merupakan suatu yang paling peka berhubungan 

dengan tekanan penduduk yang semakin bertambah. Jumlah pendudk yang besar 

merupakan potensi pembangunan, tetapi bukanlah jaminan keberhasilan 

pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk yang besar tanpa adanya 

peningkatan pembangunan justru merupakan bencana dan dapat menimbulkan 

gangguan terhadap program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan. 

Dengan bertambahnya jumlah pendudk maka bertambah pula konsumen atau 

pelanggan PDAM limau kunci untuk setiap tahunnya.  Tapi tidak semua 

penduduk yang ingin menjadi konsumen/pelanggan PDAM  limau kunci. Mereka 

lebih memilih air sumur biyasa, karna dianggap tidak meluarkan biaya atau lebih 

ekonomis. Untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan pelanggan 

PDAM limau kunci di kabupaten Liwa dapat dilihat pada tabel 1.1.1 
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Tabel 1.Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pelanggan PDAM  Limau   

  Kunci di Liwa Tahun 2002-2011. 

 

Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Pertumbuhan 

Penduduk 

(persen) 

Jumlah 

Pelanggan 

(KK) 

Pertumbuhan 

Jumlah 

Pelanggan 

(persen) 

2002 656.454 - 11.942 - 

2003  666.708 1.56 12.873 7.80 

2004 677.121 3.15 14.249 10.69 

2005 687.687 4.76 14.473 1.57 

2006 698.439 6.40 22.138 52.96 

2007 709.349 8.06 28.155 27.18 

2008 720.428 9.75 29.202 3.72 

2009 731.681 11.46 31.527 7.96 

2010 743.109 13.20 32.363 2.65 

2011 754.847 14.99 32.666 0.94 

Rata-rata 704.583,20 8.15 24.182,89 12.83 

Sumber : Biro Pusat Statistik Lampung, 2011 

   PDAM Limau Kunci, 2011 

 

Tabel 1. memperlihatkan bahwa jumlah penduduk dikabupaten liwa lampung 

barat yang menjadi pelanggan PDAM Limau Kunci setiap tahun terus bertambah. 

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah pelanggan 

PDAM Limau kunci tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 0.94% dan pada 

tahun berikutnya pertumbuhan jumlah pelanggan mengalami penurunan walaupun 

jumlah pelanggan terus meningkat. 

 

Nilai atau manfaat air minum per satuan unit akan sangat berarti bagi kehidupan 

manusia sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu : Bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai dan dipergunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat ke suatu 

barang ditentukan oleh banyak faktor. Diantara faktor-faktor tersebut yang 

terpenting adalah : harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain yang 

mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan dalam masyarakat, 
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cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan dimasa yang 

akan datang. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang 

dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, dalam teori permintaan yang dianalisis 

adalah perkaitan antara permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut, 

misalkan “faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan” atau cateris paribus. Hal 

ini tidak berarti bahwa kita mengabaikan faktor-faktor yang tetap tersebut, 

misalkan bahwa harga adalah tetap dan bagaimana jika permintaan suatu barang 

akan dipengaruhi oleh faktor lainnya. Untuk itu diketahui bahwa bagaimana 

permintaan suatu barang akan berubah apabila cita rasa pendapatan atau harga 

barang-barang lain mengalami perubahan (Sadono Sukirno, 1995:76) 

 

Untuk melihat laju pendapatan masyarakat di Kabupaten Liwa Lampung Barat 

adalah pendapatan perkapita seperti pada tabel 1.1.2 berikut : 

 

Tabel 2. Pendapatan Per Kapita (Atas dasar harga konstan tahun 2003) di  

  Liwa-Lampung Barat Tahun 2002-2011 

 

Tahun Pendapatan Per Kapita  

(Rp) 

(Persen) 

% 

2002 1.205.975 - 

2003 1.303.972 8.13 

2004 1.361.899 43.02 

2005 1.936.979 3.86 

2006 2.465.320 27.28 

2007 2.619.304 6.25 

2008 2.202.018 - 15.93 

2009 2.244.720 1.94 

2010 2.277.395 1.46 

2011 2.312.133 1.53 

Rata-Rata  8.61 

Sumber : BPS Propinsi Lampung 2011 
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Pendapatan per kapita di kabupaten liwa Lampung barat dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2008 turun menjadi Rp 2.202.018,00 

dengan penurunan pertumbuhan sebesar – 15.93 % pertahun. Tahun 2011 naik 

lagi menjadi Rp 2.312.133,00 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,53% per tahun. 

 

Untuk distribusi pemakaian air beserta nilai rupiahnya dapat dilihat pada tabel 3 

berikut ini : 

 

Tabel 3. Diatribusi Pemakaian Air (M
3
) dan Nilai Rupiahnya pada PDAM  

Limau kunci Tahun 2002-2011. 

 

Tahun Distribusi Pemakaian 

(M
3
) 

Nilai 

(Rp) 

2002 348.656 148.721.395 

2003 365.578 152.663.615 

2004 419.082 246.822.150 

2005 426.554 260.425.550 

2006 616.522 358.132,850 

2007 725.325 420.812.515 

2008 819.713 618.981.935 

2009 809.097 575.923.045 

2010 789.244 572.563.445 

2011 813.736 1.029.784.020 

Sumber: PDAM Limau kunci, 2011 

Pada tabel diatas, terlihat bahwa distribusi pemakaian air beserta nilai rupiahnya 

dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Distribusi pemakaian air terendah 

adalah pada tahun 2001 sebanyak 106.350 M
3
. Sedangfkan distribusi pemakaian 

tertinggi tahun 2008 yaitu sebesar 819.713 M
3
. Untuk nilai rupiahnya, tahun 2001 

merupakan jumlah terendah yaitu sebesar Rp. 10.778.950,00 sedangkan nilai 

rupiah tertinggi yaitu pada thun 2008 sebesar Rp. 618.981.935,00.  
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Dalam hukum permintaan dijelaskan bahwa : semakin rendah harga suatu barang, 

semakin banyak jumlah barang yang diminta, sebaliknya semakin tinggi harga 

suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. (Sadono Sukirno, 

1995:77). 

 

Dalam hal penetapan biaya pemasangan awal yang ditentukan bagi perlanggan, 

PDAM Limau kunci menetapkan untuk tarif non niaga berbeda dengan Niaga. 

Adapun biaya pemasanagan awal yang ditetapkan terlihat pada tabel 1.1.4 sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4. Biaya Pemasangan Awal pada PDAM Limau Kunci Tahun 2002-  

2011. 

 

Tahun Non Niaga 

(Rp) 

Pertumbuhan 

(%) 

Niaga 

(Rp) 

Pertumbuhan 

(%) 

2002 84.400 - - - 

2003 84.400 - - - 

2004 228.400 170,62 258.000 - 

2005 229.500 31,13 401.500 55.62 

2006 229.500 - 401..500 - 

2007 229.500 - 401.500 - 

2008 229.500 - 580.000 44,45 

2009 350.000 16,86 655.000 12,93 

2010 415.000 18,57 655.000 - 

2011 415.000 - 655.000 - 

Rata-Rata 277.520,00 29.65 500.937,50 16,14 

Sumber PDAM Limau Kunci 2011 

 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa tahun 2002-2003  biaya pemasangan awal 

masih dikelompokan dalam non niaga saja. Biaya pemasangan awal untuk non 

niaga dari tahun 2002-2003 tetap tidak mengalami kenaikan yaitu Rp. 84.400,00. 

Hal ini juga dialami pada tahun 2005-2008 yaitu Rp. 299.500,-. Biaya 

pemasangan terbesar pada tahun 2011 sebanyak Rp. 415.000,00. Hal ini 
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mencerminkan bahwa biaya pengadaan dan pengelolaan jasa pelayanan air bersih 

serta biaya oprasionalnya meninggkat. Peningkatan biaya tersebut bisa menjadi 

pertimbangan bagi calon pelanggan. 

Dalam penulisan yang dijadikan variabel adalah biaya pemasangan pada 

kelompok non niaga. Tarip air bersih yang dikenakan  PDAM Limau Kunci 

kepada pelanggan berdasarkan keputusan  Bupati Liwa Nomor 10 tahun 2007 

tanggal 21 juli 2007yang disyahkan dengan keputusan Guburnur kepala Daerah 

tingkat 1 Lampung Nomor 133 tahun 2007 tanggal 15 September 2007 dapat 

Dilihat pada tabel berikut :  

 

Tabel 5. Tarif Pemakaian PDAM Limau Kunci Liwa-Lampung Barat Tahun  

2002-2007 (Rupiah) Berdasarkan SK Bupati No 10 Tahun 2007 

 
Klasifikasi 

Konsumsi 

Air (M3) 

Golongan Pelanggan 

Non Niaga Niaga Sosial Industri Pelabu

han RT.A RT.B IP/RSP NK NB SK SU IK IB 

0 – 15 325 350 525 - - 295 285 - - - 

16 – 30 525 550 650 1.050 1.400 295 375 1.050 1.850 - 

31 – 50 725 925 1.050 1.400 1.750 295 550 1.750 2.850 3.500 

 50 1.050 1.225 1.400 1.750 2.100 295 750 2.800 3.850 5.250 

Sumber : PDAM Limau Kunci, 2011 

Keterangan :  

RT.A  : Rumah Tangga A (Rumah Sederhana) 

RT.B  : Rumah Tangga B (Rumah Mewah ) 

IP/RSP  : Instansi Pemerintah / Rumah Sakit Pemerintah 

NK  : Niaga Kecil 

NB   : Niaga Besar 

SK  : Sosial Khusus 

SU  : Sosial Umum  

IK  : Industri Kecil 

IB  : Industri Besar 
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Tabel di atas memperlihatkan bahwa tarif tidak dikenakan secara rata- rata,tetapi 

mengalami kenaikan sesuai dengan jumlah pemakaian. Untuk pemakaian air pada 

golongan pelanggan Non niaga terdiri dari Rumah tangga A,Rumah tangga B dan 

intansi Pemerintah/Rumah sakit Pemerintah sebanyak 0-15 M
3 

masing-masing 

tarifnya Rp 350,00/M
3 

untuk Rumah tangga A dan B, Rp 525,00/M
3 

untuk instansi 

Pemerintah/Rumah sakit Pemerintah. penggunaan air sebanyak 16 – 30 M
3
 

masing- masing dikenakan tarif Rp 525,00 /M
3
 Untuk RT A dan B, Rp 700,00 M

3
 

Untuk IP/RSP. DAN penggunaan sebanyak 31 -50 M
3 

 masin –masing di kenakan 

tarif Rp 700,00/ M
3
 untuk RT.A, Rp 875.00/M

3
 Untuk RT.B, Rp 1.050,00 /M

3 

untuk IP/RSP.  Kemudian untuk penggunaan air lebih dari 50 M
3
  masing –

masing dikenakan tarif Rp 1.050,00 M
3
 untuk RT A, Rp 1.225,00 /M

3
 untuk RT.B 

dan Rp 1.400,00/ M
3
  untuk IP/RSP, biaya tersebut masih di tambah biaya 

adminstrasi untuk setiap golongan pemakaian air bersih sebesar Rp 500,00   

Berdasarkan Keputusan Bupati Liwa lampung Barat No. 39 Tahun 2011 tanggal 

23 Maret 2011 tentang penetapan Tarif Air Bersih PDAM Limau Kunci 

kabupaten  liwa lampung barat dan telah oleh DPD Kabupaten Liwa No. 

03.3/379/2011 tanggal 19 maret 2011, maka PDAM limau kunci menetapkan tarif 

baru bagi pelanggan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

 

1. PDAM dikelola berdasarkan prinsip prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap 

memperhatikan fungsi sosialnya. 

2. kenaikan biaya listrik,bahan dan bahan kimia. 

3. meningkatnya biaya operasional,pemeliharaan sarana dan prasarana PDAM. 

4. tarif yng berlakusaat ini sudah tidak dapat menutupi biaya produksi  dan 

pengolahan. 
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Adapun tarif baru yang di tetapkan  terlihat pada Tabel 1.1.6 : 

 

Tabel 6. Tarif pemakaian Air Bersih pada PDAM Limau Kunci Liwa   

Lampung Barat Tahun 2010- 2011 (Rupiah) Berdasarkan SK  

Bupati Liwa Lampung Barat No 39 Tahun 2011 

 

TARIF BARU 

Klasifikasi 

Konsumsi 

Air (M3) 

GOLONGAN PELANGGAN 

Kel.I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kel V 

S1 S2 R1 K1 R2A R2B K2 N1 N2 I1 R3 N3 I2 PL 

0 – 10 M3 250 250 350 300 350 650 1000 1450 1500 1750 1800 1850 1250 1500 

11 – 2- M3 250 250 400 400 550 750 1250 1500 1600 1800 1950 2000 1500 1500 

>20 M3 285 250 400 600 500 950 1500 1600 2000 2200 2300 2350 2000 1500 

Sumber : PDAM Limau Kunci 2011 

Keterangan : 

S1 : Sosial Umum 

S2 : Sosial Khusus 

R1 : Rumah Sangat Sederhana 

K1 : Kantor Pemerintah Tingkat Kelurahan dan kecamatan 

R2A : Rumah Sederhana 

R2B : Rumah Tanggan Menengah 

K2 : Kantor Pemerintah dan ABRI 

N1 : Niaga Kecil 

N2 : Niaga Khusus 

I1 : Industri rumah Tangga 

R3 : Rumah Mewah 

N3 : Niaga Besar 

I2 : Industri  

PL : pelabuhan Laut  

 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa tarif dikenakan berdasarkan kelompok 

pelanggan dan klasifikasi konsumsi air yang berbeda dari daftar tarif yang berlaku 

sebelumnya. 
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B. Rumusan Masalah  

 

Peranan air bersih sangat penting bagi masyarakat karena kebutuhan masyarakat 

mengkonsumsi air bersih semakin bertambah seiring jumlah penduduk dan 

pendapatan masyarakat yang terus meningkat. Guna menjaga perkembangan 

perusahaannya, PDAM Limau Kunci mengenakan biaya pemasangan awal dan 

tarif, yang juga terus meningkat kepada pelanggan. Walaupun pelayanan yang 

diberikan kurang memuaskan pelanggan seperti kenaikkan biaya-biaya di atas, 

juga keluhan pelanggan terhadap air yang terkadang kotor, bau, berwarna dan 

distribusi air yang tidak lancar kurang ditanggapi, namun pada kenyataannya 

jumlah pelanggan terus bertambah (Tabel 1). Berdasarkan uraian tersebut maka 

permasalahan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah berapa besar pengaruh 

perkembangan jumlah penduduk, pendapat per kapita, biaya pemasangan awal 

dan tarif terhadap permintaan jasa air bersih pada PDAM Way Rilau Bandar 

Lampung. 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh perkembangan jumlah penduduk, 

pendapatan perkapita, biaya pemasangan awal dan tarif terhadap pemintaan jasa 

air bersih pada PDAM Limau Kunci Liwa Lampung Barat. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam pengembangan 

teori, khususnya tingkat kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang 

diberikan oleh PDAM kabupaten Liwa, yaitu untuk melihat tingkat 

pelayanan sebagai akibat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi 

keandalan, ketanggapan, keyakinan, emphati dan berwujud. 

b. Secara praktis penelitianini bermanfaat untuk memberikan informasi atau 

gambaran yang lebih riil, khusunya tentang kondisi pelayanan PDAM 

kabupaten Liwa dengan kepuasan yang diterima oleh pelanggan sehingga 

dapat menemukan faktor-faktor yang menyyebabkan belum optimalnya 

tingkat pelayanan yang diberikan. Oleh karena itun dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam penyusunan kebijakan oleh pemerintah dan pihak 

terkait dalam upaya memberikan pelayanan publik secara maksimal. 

 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang dinamis 

dan dilakukan secara terus-menerus untuk menuju pada suatu keadaan yang lebih 

baik dari satu tahap ke tahap berikutnya. Pembangunan yang dilaksanakan 

disegenap sektor adalah merupakan pembangunan jangka panjang di mana 

peranan pemerintah sangat diperlukan yaitu penyediaan barang-barang konsumsi, 

memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk 

stabilitas ekonomi (Suparmoko, MA.1987). 
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Pernbangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional secara 

keseluruhan. Pembangunan daerah turut menentukan berhasil tidaknya 

nasional. Salah satu faktor dari pembangunan adalah sumber daya alam yaitu air. 

Air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dan kebutuhan air bersih terus 

mcningkat, seiring berkembangnya jumlah penduduk. Sedangkan air alam yang 

tersedia jumlahnya tetap bahkan kualitasnya dapat mengalami penurunan karena 

pencemaran yang disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk tersebut. 

 

Mengingat perannya begitu penting, pernerintah mendirikan BUMD dalam bentuk 

PDAM. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang 

penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada 

daerah, maka pelayanan air minum diserahkan kcpada Pemerintah Daerah Tingkat 

II sebagai urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah 

diserahkan pelaksanan kepada perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai 

perusahaan yang mempunyai mini menyediakan pelayanan air minum kepada 

masyarakat juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus 

dikelola secara baik atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, dengan tetap 

memperhatikan fungsisosial. 

 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Liwa Lampung Barat maka  

kegiatan perekonomian semakin berkembang dan industri juga bertambah yang 

mengakibatkan kebutuhan akan airpun meningkat sehingga banyak menciptakan 

pelanggan bagi PDAM. Dan walaupun dalam keadaan musim hujan, permintaan 

konsumen terhadap kualitas air bersih tidak berubah. Akan tetapi, terdapat 
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keluhan dari pelanggan mengenai kualitas air bersih yang tidak memenuhi 

persyaratan yaitu air bersih. 

 

F. Hipotesis 

Dari  kerangka berfikir maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh signifikan secara bersama-sama, jumlah penduduk, 

pendapatan per kapita, biaya pemasangan awal dan tarif terhadap jumlah 

permintaan air bersih. 

2. Jumlah penduduk (jiwa) berpengaruh terhadap jumlah permintaan air 

bersih. 

3. Pendapatan perkapita per tahun (Rupiah/tahun) berpengaruh terhadap 

jumlah permintaan air bersih. 

4. Biaya pemasangan awal (Rupiah) berpengaruh terhadap jumlah 

permintaan air bersih. 

5. Tarif (Rupiah) berpengaruh terhadap jumlah permintaan air bersih. 

G. Sistematika Penulisan 

 

Bab I      =  Pendahuluan yang berisikan Latar belakang, permasalahan, tujuan  

   penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, atas    

   analisis dan pengujian hipotesis dan sistematika penulisan. 

Bab II      = Landasan Teori yang berisi teori-teori yang berhubungan dengan 

     penulisan, yang terdiri dari Aspek Sumber Daya Daerah,fasa Air   

     Minum, Pengertian dan Fungsi PDAM. 

Bab III    = Gambaran umum, menggambarkan tentang Geografis dan keadaan 

penduduk di Lampung Barat, sejarah singkat perusahaan, kedudukan 

dan tugas serta fungsi Perusahaan Daerah, Struktur Organisasi. 
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Bab IV    = Hasil perhitungan dan pembahasan, berisikan tentang hasil  

perhitungan koefesien determinasi, uji F, uji t, analisa dan 

pembahasan hasil perhitungan. 

Bab V    = Simpulan dan saran. 


