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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Geografis dan Keadaan Penduduk Liwa Lampung Barat 

 

 

Kota Bandar Lampung nerupakan ibukota Provinsi Lampung. Liwa Lampung 

Barat juga merupakan pusat kegiatan pemerintah, pusat kegiatan sosial, politik, 

pendidikan kebudayaan dan juga sebagai pusat kegiatan perekonomian dari 

Provinsi Lampung. 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusar Statistik (BPS), Daerah Liwa Lampung Barat 

mempunyai luas wilayah 192,03 km
3 

yang meliputi areal daratan seluas 181,68 

km
3
, yang sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Lampung Timur, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Tanggamus, sebelah Timur berbatasan dengan 

kabupaten Lampung Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

Daerah kota Liwa Lampung Barat secara geografis terletak pada kedudukan : 

Timur-Barat antara :   5
0 

- 20
0   

Bujur Timur 

5
0
-31

0    
Bujur Timur 

Utara Selatan antara :   1
0
-28

0
-39

0
  Lintang Selatan 

1
0
-37

0
-43

0
  Lintang Selatan 
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Liwa Lampung Barat merupakan daerah yang kepadatannya tertinggi dari Daerah 

Kabupaten lainnya di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 3.490 jiwa/km
2
 pada 

Tahun padatnya penduduk ini karena Liwa Lampung Barat merupakan pusat 

kegiatan ekonomi terbesar di Provinsi Lampung, sehingga migrasi penduduk 

relatif lebih tinggi dibanding Daerah Kabupaten lainnya. 

 

Liwa Lampung Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga 

memiliki luas 192.03 km
2
. Memiliki 13 (tigabelas) Kecamatan, dengan jumlah 

desa atau Kelurahan sebanyak 84. Jumlah tersebut dibagi dalam desa atau kota, 

yaitu trediri dari 49 daerah perkotaan dengan jumlah penduduk sebesar 482.351 

jiwa atau 71,95 persen dan 35 daerah pedesaan dengan jumlah penduduk sebesar 

188.046 jiwa atau 28,05 persen, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga 

sebesar 5,1 orang, total keseluruhan penduduk Liwa Lampung Barat tahun 

2007/2008 yaitu 670.392 jiwa. 

 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Liwa Lampung Barat kegiatan 

perekonomian semakin berkembang dan industri juga bertambah yang 

mengakibatkan kebutuhan akan air juga sangat diperlukan untuk mejunjang 

kegiatan tersebut. 

 

 

B. Sejarah Singkat PDAM Limau Kunci Lampung Barat 

 

 

Sistem penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Liwa Lampung Barat sejak 

zaman Pemerintah Belanda yaitu sejak tahun 1917 dengan mengusahakan atau 

memanfaatkan sumber mata air “Limau Kunci” yang berkapasitas produksi 

dengan tujuan untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Liwa 
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Lampung Barat dan sekitarnya. Setelah merdeka, pengelolaan sarana dan 

prasarana air bersih dilaksanakan oleh seksi Air Minum Pemerintah Dareah 

Tingkat II Liwa Lampung Barat. Status perubahan ini belum memenuhi 

pertumbuhan dan perkembangan seksi air minum, mengingat status kelembagaan 

belum mendukung untuk menambah modal kerja guna perluasan dan 

pengembangan jaringan akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tingkat II. 

 

 

C. Lokasi Penelitian  

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Liwa. Pemilihan kabupaten liwa sebagai 

lokasi penelitian karena PDAM kabupaten Liwa mempunyai pelanggan yang 

cukup banyak, di samping itu,masih banyaknya terjadi keluhan para pelanggan 

yang merupakan ciri pelayanan yang belum maksimal. 

 

 

D. Objek Penelitian  

 

 

Objek penelitian hanya di batasi pada permintaan air bersih, jumlah penduduk.  

 

E. Identifikasi Varibel 

 

Variabel di kelompokkan menjadi dua, yaitu variabel independent (bebas) dan 

varabel dependen (terikat).dalam penelitian ini yang menjadi variabel indevenden 

(bebas), yaitu permintaan air bersih. Sebaliknya,variabel dependent (terikat) 

adalah jumlah penduduk  PDAM kabupaten Liwa.  
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F. Jenis dan Sumber Data 

 

jenis data menurut sifatnya (sugiono,1993:13)dikelompokan menjadidua, yaitu 

sebagai berikut : 

a.  Data kuantitatif  adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau    

numerik,yaitu data jumlah pelanggan,dan data perkembangan  pelanggan,dan 

data jumlah pegawai PDAM kabupaten liwa. 

b.  Data kualitatif adalah data yang  dinyatakan dalam bentuk kategori atau bukan 

angka, yaitu jawaban responden sangat memuaskan. 

Jenis data menurut sumbernya (matra 2001:47) ada dua jenis,yaitu sebagai 

berikut: 

a. Data sekunder adalah data yang berasal dari beberapa insrtansi yang 

berkedudukan sebagai penyebar informasi, yaitu data jumlah penduduk 

kabupaten Lampung Barat, data jumlah pegawai,jumlah pelanggan,dan 

perkembangan pelanggan PDAM  kabupaten Lampung Barat. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan jasa air bersih terhadap PDAM Limau Kunci di Liwa 

Lampung Barat digunakan model Regresi sebagai berikut . 

digunakan model regresi berganda : 

 Y = b0 + b1 + X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + E 

Keterangan : 

Y = Jumlah permintaan air bersih (pelanggan) 
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X1 = Jumlah penduduk (jiwa) 

X2 = Pendapatan perkapita per tahun (Rupiah/tahun) 

X3 = Biaya pemasangan awal (Rupiah) 

X4 = Tarif (Rupiah) 

a = Konstanta 

b 1,2,3,4 = Koefesien Regresi 

et = Puak Galat/Error Term 

 

 

 

A. Uji Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F untuk pengujian secara 

menyeluruh dan uji t untuk pengujian secara parsial. 

1. Pengujian secara parsial dengan uji t yang digunakan untuk mellhat pengaruh 

masing-masing peubah bebas terhadap peubah terikat dengan pada tingkat 

kepercayaan 95% (α=0,025) dengan derajat bebas (df) sebesar (n-k), adalah 

sebagai berikut : 

 

Ho : b1  0 Tidak berpengaruh nyata 

Ha : b1 = 0 Berpengaruh nyata 

Apabila : thitung > ttabel : Ho ditolak dan Ha diterima 

thitung ≤ ttabel : Ho diterima dan Ha ditolak 

2. Pengujian secara keseluruhan atau serempak terhadap hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji  F (Fisher) pada tingkat kepercayaan 95% (0,025) 

dengan derajat bebas dfl = (k-1) dan df2 = (n-k), adalah sebagai berikut : 

Ho : bi = 0 Tidak berpengaruh nyata 
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Ha : bi = 0 Berpengaruh nyata 

Apabila : Fhitung > Ftabel ditolak dan Ha diterima 

Fhitung ≤ Ftabel : Ho diterima dan Ha ditolak  

(J. Supranto, 1983 :411k 

 

B. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan jika sampel yang digunakan kurang dari 30. Uji 

ini berguna untuk melihat error term terdistribusi secara normal. Uji ini 

disebut uji Jarque-bera Test. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat 

probality darque-berg Test.  

H0 : error term terdistribusi normal 

H I : error term tidak terdistribusi normal 

Kriteria uji: 

Probability (P- Value) < taraf nyata (α), maka tolak Ho 

Probability (P- Value) > taraf nyata (α), maka terima Ho 

Jika terima H0 maka persamaan tersebut tidak memiliki error term 

terdistribusi normal dan sebaliknya, jika tolak H0 (terima H1) maka 

persamaan tersebut memiliki error term terdistribusi normal. 

b. Multikolinearitas 
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Multikolinearitas mengacu pada kondisi dimana terdapat korelasi linear 

diantara variabel bebas sebuah model. Jika dalam suatu model terdapat 

multikolinear akan menyebabkan nilai R2 yang tinggi dan lebih banyak 

variabel bebas yang tidak signifikan dari pada variabel bebas yang 

signifikan atau bahkan tidak ada satupun. Masalah multikolinearitas dapat 

dilihat melalui correlation matrix, dimana batas tidak terjadi korelasi 

sesama variabel yaitu dengan uji Akar Unit sesama variabel bebas adalah 

tidak lebih dari │0.80 │ (Gujarati, 1997). Melalui correlation matrix ini 

dapat pula digunakan Uji Klein dalam mendeteksi multikolinearitas. 

Apabila terdapat nilai korelasi yang lebih dari │10.80│ maka menurut uji 

Klein multikolinearitas dapat diabaikan selama nilai korelasi tersebut tidak 

melebihi nilai R-squared (Adj) atau R2- nya. 

c. Heteroskedastisitas 

Kondisi heteroskedastisitas merupakan kondisi yang melanggar asumsi 

dari regresi linear klasik. Heteroskedastisitas menunjukkan nilai varian 

dari variabel bebas yang berbeda, sedangkan asumsi yang dipenuhi dalam 

linear klasik adalah mempunyai varian yang sama (konstan) 

homoskedastisitas. Pengujian masalah heteroskedasitas dilakukan dengan 

menggunakan uji White Heteroscedasticity Test (Gujarati, 1997). 

Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat probabilitas Obs*R-squared-

nya.  

HO :  0 

HI :  = 0 
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Kriteria uji 

Probability Obs*-Square < taraf nyata (α), maka terima Ho 

Probability Obs*- Square> taraf nyata (α), maka tolak Ho 

Tolak H0 maka persamaan tersebut tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas. Begitu sebaliknya, jika terima H0 maka persamaan 

tersebut mengalami gejala heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang 

diurutkan menurut waktu atau ruang. Masalah autokorelasi dapat diketahui 

dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. 

HO: ∂ = 0  

HI : ∂ ≠ 0  

Kriteria uji: 

Probability Obs *- Square < taraf nyata (α), maka terima Ho 

Probability Obs* - Square > taraf nyata (α), maka tolak Ho 

Apabila nilai probabilitas Obs*R-squared-nya lebih besar dari taraf nyata 

tertentu (tolak H0), maka persamaan itu tidak mengalami autokorelasi. 

Bila nilai Obs*R- 

squared-nya lebih kecil dari taraf nyata tertentu (terima HO) maka 

persamaan itu mengalami autokorelasi.  


