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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 
 
Pada Bab Kajian Pustaka menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan dan menjasi dasar dilakukannya penelitian. Tinjauan 

pustaka meliputi kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan, sistem penyediaan 

air bersih, willingness to pay PDAM, faktor-faktor yang mempengaruhi 

willingness to pay masyarakat dan sintesa variabel. 

2.1 Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Perkotaan 

Air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat khususnya 

masyarakat perkotaan.  Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 

1990, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. 

Permintaan akan air bersih yang semakin lama semakin meningkat dipengaruhi 

oleh meningkatnya jumlah penduduk terutama di wilayah perkotaan. 

Meningkatnya jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di perkotaan maka 

meningkat pula jumlah kebutuhan air bersih di perkotaan. Kebutuhan air di 

bedakan menjadi dua jenis yaitu kebutuhan air domestik dan non domestik. 

Menurut Pedoman/Petunjuk Teknik Dan Manual Bagian 6: Air Minum 

Perkotaan, Kimpraswil dalam Naway (2013), kebutuhan air domestik adalah 

kebutuhan air bersih bagi para penduduk untuk kepentingan kehidupan sehari-

hari. Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan pada besarnya kebutuhan air 

dari setiap pelayanan sambungan. Sedangkan kebutuhan air non-domestik adalah 

kebutuhan air bersih untuk sarana dan prasarana daerah yang teridentifikasi ada 

atau bakal ada berdasarkan rencana tata ruang. Sarana dan prasarana yang 

dimaksud yaitu seperti pendidikan, peribadatan, kesehatan, pariwisata, industri, 

transportasi, serta memenuhi keperluan industry komersial.  

Dalam merencanakan air bersih untuk perkotaan dan perdesaan terdapat 

beberapa kriteria perencanaan berdasarkan kategori yang diuraikan didalam tabel 

berikut ini:  
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Tabel 2.1 Kriteria Perencanaan Air Bersih 

URAIAN 

KATEGORI KOTA BERDASARKAN JUMLAH 
PENDUDUK (JIWA) 

>1.000.000 
500.000 

s/d 
1.000.000 

1000.000 
s/d 

500.000 

20.000 
s/d 

100.000 

<20.00
0 

KOTA 

METROPOLITAN 

KOTA 
BESAR 

KOTA 
SEDAN

G 

KOTA 
KECIL 

DESA 

1 2 3 4 5 6 

1. KONSUM
SI Unit 
Sambunga
n Rumah 
(SR) 
(liter/org/h
ari) 

>150 150-120 90-120 80-120 60-80 

2. Konsumsi 
Unit 
Hidran 
(HU) 
(liter/org/h
ari) 

20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 

3. Konsumsi 
Unit Non 
Domestik 
a. Niaga 

Kecil 
(liter/u
nit/hari
) 

b. Niaga 
Besar 
(liter/u
nit/hari
) 

c. Industri 
Besar 
(liter/de
tik/ha) 

d. Pariwis
ata 
((liter/d
etik/ha) 

 

 

600-900 

 

1000-5000 

 

0.2-0.8 

 

0.1-0.3 

 

600-900 

1000-
5000 

0.2-0.8 

0.1-0.3 

  

600 

1500 

0.2-0.8 

0.1-0.3 
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URAIAN 

KATEGORI KOTA BERDASARKAN JUMLAH 
PENDUDUK (JIWA) 

>1.000.000 
500.000 

s/d 
1.000.000 

1000.000 
s/d 

500.000 

20.000 
s/d 

100.000 

<20.00
0 

KOTA 

METROPOLITAN 

KOTA 
BESAR 

KOTA 
SEDAN

G 

KOTA 
KECIL 

DESA 

4. Kehilangan 
Air (%) 

20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 

5. Faktor hari 
Maksimum 

1.15 - 1.25 

*harian 

1.15 - 
1.25 

*harian 

1.15 - 
1.25 

*harian 

1.15 - 
1.25 

*harian 

1.15 - 
1.25 

*harian 

6. Faktor Jam 
Puncak 

1.75 - 2.0 

*harian maks 

1.75 - 2.0 

*harian 
maks 

1.75 - 2.0 

*harian 
maks 

1.75 - 
2.0 

*harian 
maks 

1.75 - 
2.0 

*harian 
maks 

7. Jumlah 
Jiwa per 
SR (Jiwa) 

5 5 5 5 5 

8. Jumlah 
Jiwa Per 
HU 
(Jumlah) 

100 100 100 100 100 

9. Sisa Tekan 
di 
penyediaan 
Distribusi 
(meter) 

10 10 10 10 10 

10. Jam 
Operasi 
(jam) 

24 24 24 24 24 

11. Volume 
Reservoir 
(% Max 
Day 
Demand) 

12 - 25 12 - 25 12 - 25 12 - 25 12 - 25 

12. SR : HU  50 : 50 

s/d 

80 : 20 

50 : 50 

s/d 

80 : 20 

80 : 20 70:30 70:30 
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URAIAN 

KATEGORI KOTA BERDASARKAN JUMLAH 
PENDUDUK (JIWA) 

>1.000.000 
500.000 

s/d 
1.000.000 

1000.000 
s/d 

500.000 

20.000 
s/d 

100.000 

<20.00
0 

KOTA 

METROPOLITAN 

KOTA 
BESAR 

KOTA 
SEDAN

G 

KOTA 
KECIL 

DESA 

13. Cakupan 
Pelayanan 
(%) 

90 90 90 90 70 

       Sumber: bpsdm.pu.go.id 
 

Standar kebutuhan air bersih setiap individu berbeda-beda. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal, jumlah kebutuhan air pokok minimal 60 L/orang/hari. Angka 

tersebut berarti bahwa jumlah kebutuhan air yang harus terpenuhi untuk satu 

orang dalam satu hari yaitu minimal 60 L. Dengan pemakaian rata-rata rumah 

tangga di perkotaan di Indonesia sebesar 144 liter setiap orang perharinya. 

(Poejastanto, 2006) 

 

2.2  Sistem Penyediaan Air Besih 

Adapun sistem penyediaan air berih dibedakan menjadi dua: 

1. Sistem Perpipaan 

2. Sistem Non-Perpipaan  
 

2.2.1 Sistem Perpipaan 

Sistem perpipaan menggunakan pipa dalam pendirstribusian air bersih 

dengan menggunakan unit pelayanan Sambungan Rumah (SR), Kran Umum (KU) 

dan Hidran Umum (HU). Menurut Permen PU No: 18/Prt/M/2007, Sambungan 

Rumah adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai airnya langsung ke 

rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi air melaui meter 

air dan instalasi pipanya di dalam rumah. Berdasarkan Buku Pedoman Ditjen 
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Cipta Karya, Kran Umum meliputi pekerjaan perpipaan dan pemasangan mater 

air. Sedangkan pengertian Hidran Umum menurut Permen PU No: 18/Prt/M/2007 

adalah jenis pelayanan pelanggan sistem air minum perpipaan atau non perpipaan 

dengan sambungan per kelompok pelanggan dan tingkat pelayanan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan air minum, dengan cara pengambilan oleh masingmasing 

pelanggan ke pusat penampungan.  

Untuk mendistribusikan air bersih dengan perpipaan terdapat beberapa 

system pengaliran, tergantung pada keadaan topografi, lokasi sumber air baku, 

beda tinggi daerah pengaliran atau daerah layanan. Adapun sistem pengaliran air 

bersih sebagai berikut: 

a. Pengaliran Gravitasi  

Pengaliran gravitasi digunakan apabila sumber air memiliki elevasi yang 

lebih tinggi dari pada daerah pelayanan, sehingga dapat menghasilkan 

tekanan yang tinggi yang dapat mengalirkan air tanpa menggukanan pompa.  

Pengaliran gravitasi ini cukup ekonomis karena memanfaatkan ketinggian 

dari sumber ke daerah pelayanan (Kusuma,2011 dalam Pardosi 2018) 

b. Pengaliran Pempmpaan dengan Elevated Reservoir 

Pengaliran Pemompaan dengan elevated reservoir dilakukan untuk 

menampung air kedalam reservoir yang memiliki elevasi yang lebih tinggi 

dari daerah pelayanan. Dimana apabila air yang sudah dipompa ke reservoir 

akan didistribusikan dengan memanfaatkan tekanan akibat elevasi reservoir 

yang lebih tinggi dari daerah pelayanannya (Rosadi, 2011 dalam Pardosi, 

2018) 

c. Pengaliran Pemompaan Langsung  

Distribusi air ke daerah layanan dengan mengandalkan tekanan dari pompa, 

yang disesuaikan dengan tinggi tekanan minimum. Rangkaian pipa dalam 

distribusi air bersih/minum disebut jaringan pipa (Kusuma,2011 dalam 

Pardosi 2018) 
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2.2.2 Sistem Non Perpipaan 

Sistem non perpipaan merupakan system yang tidak menggunakan pipa 

sebagai sarana pendistribusian air. Sistem non perpipaan akan dijelaskan dalam 

tabel dibawah ini 

 
Tabel 2.2 Sistem Non Perpipaan 

      Sumber: Buku 4 Dinas P 

 
 
 
 
 

Jenis Non Perpipaan Penjelasan 

Perlindungan Mata 
Air (PMA) 

Mata air yang terlindung adalah yang memiliki 
bangunan 

Sumur Gali Sumur Gali yang terlindung adalah sumur yang 
memiliki emplasemen/peralatan di sekitar sumur yang 
disemen, serta memilki saluran pembuangan air bekas 
yang dialirkan ke sumur resapan/drainase 

Sumur Pompa 
Tangan (SPT) 

Dangkal/Dalam 

Sumur Pompa Tangan yang Terlindungi adalah yang 
memiliki emplasemen/pelataran di sekitar sumur yang 
disemen, serta memiliki saluran pembuangan air bekas 
yang dialirkan ke sumur resapan/drainase 

Sumur Dalam Sumur Dalam adalah sumur bor/pompa adalah sumur 
terlindungi yang menggunakan pompa listik untuk 
menaikkan airnya, dengan sumber airnya berasal dari 
tanah pada kedalaman di atas 25 meter 

Sistem Instalasi 
Pengolahan Air 

Sederhana (SIPAS) 

Merupakan bangunan pengolahan air yang mampu 
mengolah air baku menjadi air bersh untuk pelayanan 
secara komunal 

Penampungan Air 
Hujan 

Penampungan air hujan (PAH) adalah tempat 
penampungan air hujan yang akan digunakan sebagai 
sumber air bersih dengan bahan fiber glass atau 
pasanagan batu basta sebagai cetakan pebuantan 
bangunan penampung air hujan 

Jenis Non Perpipaan Penjelasan 

Saringan Rumah 
Tangga 

Merupakan sarana pengolahan air dengan menggunakan 
teknologi sederhana dengan skala individual / rumah 
tangga berupa suau wadah yang dipasir/kerikil/arang 
batok kepala dengan ukuran butir tertentu dan berfungsi 
menyaring atau menurunkan kekeruhan 
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2.3 Willingness to Pay terhadap Pelayanan PDAM 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang willingness to pay terhadap 

Pelayanan PDAM berkaitan dengan konsep willingness to pay secara umum dan 

willingness to pay terhadap pelayanan PDAM itu sendiri.  

 

2.3.1 Konsep Willingness to Pay secara Umum 

Menurut Zhao & Kling (2005) WTP adalah harga maksimum dari suatu 

barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada waktu tertentu. Sedangkan menurut 

Hanley dan Spash (1993) dalam Sandhyavitri, dkk (2016), Willingness to Pay 

merupakan kesediaan individu untuk membayar suatu kondisi lingkungan atau 

penilaian terhadap sumberdaya alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki 

kualitas lingkungan. Dengan kata lain, WTP merupakan kesediaan masyarakat 

untuk membayarkan produk atau pelayanan yang diberikan dengan jumlah harga 

yang telah ditetapkan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam analisis WTP 

yaitu pendekatan berdasarkan persepsi masyarakat terhadap tarif yang harus 

dibayarkan suatu layanan atau produk tersebut (Anonim, 2009). 

 

2.3.2 Willingness to Pay terhadap Pelayanan PDAM 

Menurut Hanley dan Spash (1993) dalam Sandhyavitri, dkk (2016), 

Willingness to Pay merupakan kesediaan individu untuk membayar suatu kondisi 

lingkungan atau penilaian terhadap sumberdaya alam dan jasa alami dalam rangka 

memperbaiki kualitas lingkungan. Pelayan  jasa alami yang dimaksud salah 

satunya yaitu pelayan air bersih oleh PDAM. Pelayanan PDAM merupakan salah 

satu jenis pelayanan publik yang menggunakan tarif. Kesediaan masyarakat dapat 

menjadi acuan dalam penentuan tarif layanan PDAM. Persepsi tersebut 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan faktor internal. Dengan analisis WTP 

dapat diketahui besaran tarif yang akan diterapkan oleh PDAM berdasarkan 

kesediaan membayar pelanggan.  
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2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi WTP Pelayanan PDAM 

Menurut Sabri dan Amelia (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

Analisis Willingness to Pay (WTP) dan Kebutuhan Air di Kecamatan Merawang, 

menjelaskan bahwa keinginan membayar pelanggan PDAM dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya yaitu kualitas air PDAM, pendidikan terakhir, 

poengeluaran rumah tangga per bulan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, 

jumlah konsumsi air, kepadatan penduduk, kurangnya lahan kosong dalam 

kawasan tempat tinggal, dan terbatasanya sumber air tanah di wilayah tempat 

tinggal. Penelitiannya mengguanakan analisa korelasi dan regresi dimana yang 

paling berpengaruh yaitu kualitas air PDAM. Namun, terdapat tiga varibel yang di 

pilih oleh peneliti dikarenakan memiliki korelasi terbesar terhadap Willingess to 

Pay. Tiga variable tersebut yaitu Kualitas Air PDAM, pendidikan terakhir, dan 

pengeluaran rumah tangga per bulan. 

Berdasarkan penelitian Lestari, Mulyani, dan Kartini (2014) dalam 

penelitiannya yang berjudul Analisis Willingness to Pay Masyarakat Terhadap 

Peningkatan pelayanan PDAM di Jalan Danau Sentarum dan Sekitarnya, terdapat 

permasalahan pendistribusian air PDAM ke perumahan warga masyarakat. 

Permasalahan tersebut berupa air yang keruh, macetnya dalam pengaliran air ke 

rumah-rumah warga hingga pendistribusian air yang tidak berjalan sama sekali, 

tetapi tetap harus membayar iuran PDAM tiap bulannya. Dalam penelitiannya, 

peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan masyarakat 

dala membayar iuran air tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi willingness 

to pay pelayanan PDAM di Jalan Danau Sentarum dan sekitarnya yaitu jenis 

kelamin, status pernikahan, tingkat pendapatan, luas pekarangan, tingkat 

pengetahuan dan biaya pengeluaran rata-rata pelanggan rumah tangga.  

Dalam penelitian Sri Winarna (2003) yang berjudul Analisis Konsumsi Air 

Bersih Pelanggan Rumah Tangga Berasarkan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya (Studi Kasus pada PDAM Kabupaten Karanganyar) tahun 

2003, dijelaskan bahwa adanya factor yang mempengaruhi wtp masyarakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kemauan membayar masyarakat di 

Kabupoaten Karanganyar yaitu pendapatan keluarga, pengeluaran rata-rata 

terhadap konsumsi air bersih PDAM, dan jumlah anggota keluarga. Faktor 
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tersebut mempunyai hubungan secara positif. Sedangkan faktor yang mempunyai 

hubungan negatif yaitu ada tidaknya sumber lain di luar PDAM.  

Menurut Sandhyavitri, dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

Analisis Kesediaan Masyarakat untuk Membayar (Willingness to Pay) Biaya 

pengadaan Air Bersih (PDAM) di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi dalam Willingness to Pay.Faktor-faktor tersebut didapat dari hasil 

analisis karakteristik sosial ekonomi WTP.Karakteritik sosial ekonomi yang 

dimaksud yaitu tingkat pendidikan penduduk, kondisi rumah, jumlah anggota 

keluarga, akumulasi pendapatan rumah tangga penduduk, sumber air penduduk, 

kualitas air sumur penduduk, dan jumlah konsumsi air. Hasil dari penelitian 

menjukkan bahwa faktor jumlah anggota keluarga dan jumlah pendapatan 

keluarga menjadi factor yang mempengaruhi. 

Menurut Yolinda dan Pharmawati, K (2019) dalam penelitiannya yang 

berjudul Analisis Willingness to Pay Sistem Penyediaan Air Minum 

Menggunakan Contigent Valiation Method di Kota Bandung (Studi Kasus 

Pelanggan IPA Dago Pakar),  dijelaskan bahwa kesediaan pelanggan domestik 

terhadap sistem pelayanan air minum PDAM Kota bandung diduga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor. Faktor tersebut antara lain usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan, jumlah orang dalam satu KK, penghasilan dan rata-rata tagihan 

PDAM perbulan. Peneliti menjelaskan bahwasanya faktor-faktor tersebut dapat 

mempengaruhi penilaian terhadap tiga aspek yaitu; aspek kuantitas, kualitas dan 

kontinuitas. 
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2.5 Sintesa Penelitian 

Sintesa penelitian ini merupakan tahap dalam menentukan variabel sasaran 

kedua dalam penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay 

masyarakat untuk menggunakan pelayanan PDAM Way Rilau.  

 

Tabel 2.3 Faktor yang Mempengaruhi Willingness to Pay  Masyarakat 
untuk Menggunakan Pelayanan PDAM Berdasarkan Penelitian 

Terdahulu 

Sumber Tahun Faktor Sub-Faktor 

Sabri dan 
Amelia 

2016 Internal  Pendidikan terakhir 

 Pekerjaan 

 Pengeluaran per bulan 

 Jumlah anggota keluarga 

 Jumlah konsumsi air 

Eksternal  Kualitas air PDAM 

 Kurangnya lahan kosong 

 Keterbatasan sumber air tanah 

Lestari, 
Mulyani, 
dan kartini 

2014 Internal 

 

 Jenis kelamin 

 Status pernikahan 

 Tingkat pendapatan 

 Tingkat pengetahuan 

 Biaya pengeluaran rata-rata 
pelanggan rumah tangga 

Ekesternal  Luas pekarangan 

Sri Winarna 2003 Internal  Pendapatan keluaraga 

 Pengeluaran rata-rata terhadap 
konsumsi air bersih 

 Jumlah anggota keluarga 

Sandhyavitri 2016 Internal  Tingkat pendididkan 



  

28 
 

Sumber Tahun Faktor Sub-Faktor 
, dkk 

 Kondisi rumah 

 Sumber air 

 Kualitas air sumur 

 Jumlah konsumsi air 

 Jumlah anggota keluarga 

 Pendapatan rumah tangga  

Yolinda dan 
Pharmawati, 
K 

2019 Internal  Usia 

 Jenis kelamin 

 Pekerjaan  

 Pendidikan  

 Jumlah anggota keluarga 

 Penghasilan per bulan 

 Tagihan PDAM per bulan 
         Sumber: Penelitian terdahulu 

 

2.5.1 Identifikasi Faktor 

Pada tahap identifikasi faktor akan dilakukan penstrukturan dari hasil 

pengelompokan faktor berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan faktor yang dianalisis lebih 

lanjut dan menjadi fokus penelitian adalah bagian sub-fakor penelitian terdahulu. 

Hasil identifikasi sub-faktor dijelaskan dalam tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Pengelompokkan Faktor yang mempengaruhi Willingness to Pay 
Masyarakat dalam pelayanan PDAM  

No Faktor A B C D E 

1 
Pendidikan terakhir 

        

2  
Pekerjaan 
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No Faktor A B C D E 

3 
Pengeluaran per bulan rumah tangga 

        

4 
Jumlah anggota keluarga 

        

5 Jumlah konsumsi air        

6 
Kualitas air PDAM 

      

7 Kurangnya lahan kosong       

8 Keterbatasan sumber air tanah       

9 Jenis kelamin        

10 Status pernikahan       

11 Tingkat pendapatan rumah tangga          

12 Tingkat pengetahuan       

13 Luas pekarangan        

14 Kondisi rumah       

15 Sumber air       

16 Kualitas sir sumur       

17 Usia        

18 Tagihan PDAM per bulan       

          Sumber: Penelitian terdahulu 

 

Keterangan: (A). Sabri dan Amelia (2016)  (B). Lestari, Mulyani, dan 
Kartini (2014)   (C).Sri Winarna (2003)  (D). Sandhyavitri, dkk (2016)  (E). 
Yolinda dan Pharmawati, K (2019) 

 
 

2.5.2 Proses Verifikasi Faktor 

Faktor yang telah diidentifikassi dari penelitian terdahulu tidak 

selouruhnya akan digunakan dalam analisis faktor yang mempengaruhi 

willingness to pay masyarakat dalam menggunakan pelayanan PDAM Way Rilau. 

Adanya kemungkinan kesamaan antar sub-faktor maka perlu dilakukannya 
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verifikasi sub-faktor. Verifikasi faktor dilakukan dengan cara eliminasi sub-faktor 

yang memiliki kesamaan disertai justifikasi pada masing-masing verifikasi. 

 

Tabel 2.5  Hasil Tahap Verifikasi Faktor yang Mempengaruhi Willingness to Pay 
Masyarakat dalam Pelayanan PDAM 

No Faktor Justifikasi Verifikasi 

1. Pendidikan terakhir Sub-faktor ini sangat 
berpengaruh pada willingness to 
pay  masyarakat terhadap 
pelayanan PDAM serta untuk 
mengetahui tingkatan 
pemahaman masyarakat 
terhadap PDAM dan kualitas air 
bersih berdasarkan pendidikan 
terakhir  

Sub faktor 
pendidikan 
terakhir dan 
tingkat 
pengetahuan akan 
dilebur menjadi 
faktor Pendidikan 
terakhir 

2. Tingkat pengetahuan 

3. Pekerjaan Sub-faktor ini sangat 
mempengaruhi besaran 
penggunaan air rumah tangga 
serta mengetahui willingness to 
pay  masyarakat terhadap 
pelayanan PDAM 

Dipilih menjadi 
sub-faktor yang 
dianalisis 

4. 
Jenis kelamin 

Menurut Lestari, dkk (2014), 
jenis kelamin dapat 
mempengaruhi willingness to 
pay masyarakat karena apabila 
banyak responden yang berjenis 
kelamin pria yang mana mereka 
sebagai kepala keluarga  

Dipilih menjadi 
sub-faktor yang 
dianalisis 

4. 
Jumlah anggota 
keluarga 

Menurut Lestari, dkk (2014), 
status pernikahan dapat 
mempengaruhi banyaknya debit 
air yang digunakan dalam 
sehari-hari karena penggunaan 
air responden yang belum 
menikah lebih sedikit dibanding 
yang sudah menikah dan 
memiliki jumlah anggota 
keluarga yang lebih banyak.  

Dipilih menjadi 
sub-faktor yang 
dianalisis 

5. Status pernikahan Menurut Lestari, dkk (2019), 
status pernikahan dapat 
mempengaruhi WTP karena 
kebutuhan akan air bersih antara 
masyarakat yang belum 
menikan dengan yang seudah 
menikah berbeda 

Dipilih menjadi 
sub-faktor yang 
dianalisis 

6. Kondisi rumah Kondisi rumah sangat 
berpengaruh terhadap 

Dipilih menjadi 
sub-faktor yang 
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No Faktor Justifikasi Verifikasi 

willingness to pay masyarakat 
karena rumah dengan ukuran 
lebih besar lebih banyak dalam 
pnggunaan air bersih 
dibandingkan rumah dengan 
ukuran lebih kecil.  

dianalisis namun 
akan muncul sub-
faktor baru yaitu 
status 
kepemilikan 
rumah  

7. Keterbatasan sumber air 
tanah 

Keterbatasan sumber air tanah 
dapat menjadi alasan 
masyarakat untuk beralih 
menggunakan pelayanan PDAM  

Sub-faktor 
keterbatasan 
sumber air tanah 
dan sumber air 
akan dilebur 
menjadi  faktor  
sumber air  

8. Sumber air 

9. Pengeluaran per bulan 
rumah tangga 

Menurut Lestari, dkk (2014), 
pengeluaran rumah tangga per 
bulan dapat berpengaruh 
terhadap penggunaan air dalam 
rumah tangga 

Dipilih menjadi 
sub-faktor yang 
dianalisis 

10. Tingkat pendapatan 
rumah tangga 

Tingkat pendapat dapat menjadi 
peluang masyarakat dalam WTP 
pelayanan PDAM 

Dipilih menjadi 
sub-faktor yang 
dianalisis 

11. Luas pekarangan  Menurut Lestari, dkk (2014), 
luas perkarangan responden 
bervariasi sehingga 
mempengaruhi kebutuhan air 
bersih yang digunakan untuk 
keperluan seperti menyiram 
tanaman atau membersihkan 
rumah.  

Sub-faktor luas 
pekarangan dan 
kuranganya lahan 
kosong akan 
dilebur menjadi  
faktor  luas 
bangunan rumah 

12. Kurangnya lahan 
kosong 

13. Kualitas air sumur Kualitas air yang baik akan 
memberi peluang terhadap 
willingness to pay masyarakat 
untuk mengunakan pelayanan 
PDAM. Selain kualitas, 
kuantitas juga dirasa 
berpengaruh dalam wtp. 

Dipilih menjadi 
sub-faktor yang 
dianalisis namun 
menjadi sub-
faktor kualitas air 
sumber air 
sekarang 

14. Usia  Menurut Lestari, dkk (2014), 
tingkat usia seseorang 
mencerminkan tingat 
kedewasaan seseorang dalam 
mengambil keputusan atau 
tindakan yang berhubungan 
dengan dirinya 

Dipilih menjadi 
sub-faktor yang 
dianalisis 

        Sumber: Peneliti, 2020 
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2.5.3 Penetapan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Willingness to Pay 

Masyarakat terhadap Pelayanan PDAM 

Hasil dari tahap identifikasi hingga tahap verifikasi pada sub-faktor 

terpilih 15 sub-faktor yang dapat digunkan sebagai variabel analisis willingness to 

pay masyarakat terhadap pelayanan PDAM serta faktor yang mempengaruhinya. 

Berikut adalah penetapan faktor serta benjabaran sub-faktor.  

 

Tabel 2.6 Hasil Penetapan Faktor yang Mempengaruhi Willingness to Pay 
Masyarakat Terhadap Pelayanan PDAM 

 Faktor Keterangan Jenis Data Item 

Internal Usia Usia responden Ordinal Dalam angka 

 Jenis 
kelamin 

Jenis kelamin 
responden  

Nominal  Laki-laki  

 Perempuan  

 Tingkat 
pendidikan 

Pendididikan 
terakhir 
responden 

Ordinal  SD 

 SMP 

 SMA 

 Diploma/ Sarjana 

 Jenis 
pekerjaan 

Jenis pekerjaan 
responden  

Nominal   Pegawai negeri 

 Pegawai swasta 

 Wirausaha 

 Buruh 

 Pelajar 

 Ibu Rumah 
Tangga 

 Tingkat 
Pendapatan 
Rumah 
Tangga 

Total penghasilan 
keluarga dalam 
satu rumah per 
bulan  

Ordinal   Rp 500.00-Rp 
1.500.000 

 Rp 1.500.00-Rp 
2.500.000 

 Rp 2.500.00-Rp 
3.500.000 

 >Rp 3.500.00 

 Pengeluaran 
rumah 
tangga per 
bulan  

Total pengeluaran 
keluarga dalam 
satu rumah per 
bulan 

Ordinal   Rp 500.00-Rp 
1.500.000 

 Rp 1.500.00-Rp 
2.500.000 

 Rp 2.500.00-Rp 
3.500.000 

 >Rp 3.500.00 

 Jumlah 
anggota 

Jumlah anggota 
keluarga dalam 

Ordinal   1 

 2 
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 Faktor Keterangan Jenis Data Item 

keluarga satu rumah   3 

 4 

 >4 

 Status 
pernikahan  

Status pernikahan 
responden  

Nominal  Menikah 

 Belum menikah  

 Status 
kepemilikan 
rumah  

Status 
kepemilikan 
rumah responden 

Nominal  Milik sendiri 

 Kontrak 

Eksterna
l 

Sumber air  Sumber air yang 
saat ini digunakan 
responden 

Nominal   Sumur bor 

 Sumur timba 

 Tanki air bersih 

 Mata air gunung 

 Bendungan 

 Kualitas air  Kualitas air yang 
saat ini digunakan 
responden 

Nominal   Sangat baik 

 Baik  

 Cukup baik  

 Kurang baik  

 Luas 
Bagunan 
Rumah 

Luas bangunan 
rumah responden  

Nominal  Kurang dari 
36m2 

 Lebih dari 36m2 
dan kurang dari 
100m2 

 Lebih dari 100m2 
Sumber: Peneliti, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


