
1 
 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 
Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa 

harus tersedia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk 
konsumsi, mencuci maupun kebutuhan mandi. Tersedianya air 
bersih sangat diharapkan masyarakat untuk menunjang aktivitas 
kehidupan sehari-hari yang tidak dapat terlepas dari kebutuhan 
air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dapat 
menggunakan air yang bersumber dari sumur dan jasa 
pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ada di 
berbagai daerah. Keberadaan PDAM di berbagai daerah 
merupakan perusahaan pemerintah yang pengelolaannya 
dibawah tanggung jawab pemerintah daerah yang diharapkan 
dapat melayani masyarakat, namun pada kenyataannya tidak 
semua organisasi pemerintah yang bergerak dalam bidang dalam 
bidang jasa layanan air minum dapat memenuhi kebutuhan air 
bersih sesuai dengan yang diharapkan masyarakat (Marfai, 
2012). 

Pulau Mandangin merupakan suatu pulau di Kabupaten 
Sampang dengan jumlah penduduk yang cukup padat. 
Kepadatan penduduk di pulau ini tidak diimbangi dengan 
ketersediaan air bersih yang cukup, ini dibuktikan dengan 
penggunaan air hujan sebagai kebutuhan air bersih sehari-hari. 
Masyarakat di pulau ini membangun penampungan air hujan 
dengan  kedalaman sekitar 1-2 meter dan menahannya dengan 
beton agar tidak terjadi kebocoran. Penampungan tersebut dapat 
memenuhi persediaan air bersih selama musim kemarau bahkan 
penampunga tersebut dapat menjadi lahan bisnis dengan 
menjualnya kepada sesama warga mandangin yang 
membutuhkan dengan harga Rp 1000 - Rp 3000 per 18 Liter atau 
setara satu galon. Keberadaan PDAM di pulau Mandangin 
sebagai perusahaan penyedia air minum dengan program 
penyulingan air laut atau sea water reserve osmosis (SWRO) 
merupakan salah satu program sebagai upaya untuk mengatasi 
kelangkaan ketersediaan air minum di daerah terpencil. 
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Masyarakat di pulau ini sebelumnya mengkonsumsi air hujan dan 
air galon yang dibeli dengan harga tinggi untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Harapan PDAM adalah hasil produksi air 
yang didistribusikan ke masyarakat dapat secara langsung 
menghasilkan pendapatan pada bulan berikutnya, namun pada 
kenyataannya masih banyak dari masyarakat yang belum 
mampu menggunakan air PDAM tersebut akibat ketidak 
seimbangan antara harga dengan pendapatan masyarakat. 

PDAM sebagai perusahaan yang dalam kegiatan usahanya 
adalah memproduksi air bersih dan menjual air ke masyarakat, 
maka dalam proses produksi selain harus mengeluarkan biaya 
investasi juga biaya-biaya untuk menghasilkan air bersih 
(BAPPENAS, 2012). 

Sebagai suatu industri penyedia air minum yang 
memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memproses suatu input 
dan mengeluarkan output, maka PDAM harus mempunyai 
beberapa ketentuan dan kebijakan dalam hal biaya distribusi 
agar harga air yang ditetapkan dapat menguntungkan 
perusahaan dan sesuai dengan kemampuan masyarakat di 
daerah tersebut. Oleh karena itu, saya mengajukan tugas akhir 
untuk membantu keseimbangan antara keuntungan yang didapat 
oleh pihak PDAM dengan pendapatan masyarakat di pulau 
Mandangin agar seluruh lapisan masyarakat di pulau tersebut 
dapat menikmati air bersih. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

 
Rumusan masalah yang diteliti meliputi, 
1. Berapakah besarnya total biaya investasi yang 

diperlukan serta manfaat atau benefit yang diperoleh 
dari proyek sistem jaringan distribusi air bersih di Pulau 
Mandangin? 

2. Bagaimana rincian penggunaan biaya hasil distribusi air 
bersih yang telah diterapkan oleh pemerintah kepada 
masyarakat? 

3. Berapakah nilai parameter kelayakan ekonomi pada 
rencana penyediaan sistem jaringan air bersih ini 
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berdasarkan indikator Benefit Cost Ratio (B/C), Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan 
Analisis Sensitivitas? 
 

1.3 Tujuan 
 
Tujuan dari penelitian ini meliputi, 
1. Mengetahui besarnya total biaya investasi yang 

diperlukan serta manfaat atau benefit yan diperoleh dari 
proyek sistem jaringan distribusi air bersih di pulau 
mandangin 

2. Mengetahui rincian penggunaan biaya hasil distribusi air 
bersih yang telah diterapkan oleh pemerintah kepada 
masyarakat 

3. Mengetahui nilai parameter kelayakan ekonomi pada 
rencana penyediaan sistem jaringan air bersih ini 
berdasarkan indikator Benefit Cost Ratio (B/C), Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), titik 
impas investasi (pay back periode) dan Analisis 
Sensitivitas. 
 

1.4 Manfaat 
 
Dilaksanakannya penelitian ini agar dapat diambil 

manfaatnya yang meliputi, 
1. Sebagai informasi bagi publik yang dapat dijadikan 

bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam 
mengenai analisa biaya pada PDAM pulau Mandangin 

2. Dapat mengetahui biaya total proyek yang dikeluarkan 
sehingga penentuan harga distribusi lebih mudah 

3. Membantu masyarakat sekitar untuk mempermudah 
mendapatkan air bersih dengan harga yang sesuai 

 
1.5 Batasan Penelitian 

 
Pelaksanaan penelitian ini menggunakan batasan-batasan 
sebagai berikut, 
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1. Cash Flow dihitung sampai umur ekonomis alat yaitu 6 
tahun. 

2. Pendapatan pada tahun ke 5 dan ke 6 sama dengan 
pendapatan tahun ke 4. 

3.  Kajian penetapan tarif harga jual air ke konsumen agar 
diperoleh kelayakan ekonomi dari penyediaan sistem 
jaringan distribusi air bersih di pulau Mandangin 
kabupaten Sampang 

4. Parameter yang digunakan dalam analisa perhitungan 
NPV, Net Benefit B/C Ratio, IRR dan Gross B/C dan 
analisis sensitivitas. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pertumbuhan Penduduk 
 
Pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang paling 

penting dalam perencanaan kebutuhan air bersih. Proyeksi 
jumlah penduduk digunakan sebagai dasar untuk menghitung 
pelayanan air minum yang diterima oleh masyarakat. Perkiraan 
jumlah penduduk di suatu daerah pada masa yang akan datang 
dapat ditentukan dengan metode Geometrik, Aritmatik dan 
Eksponensial (Lufira dkk, 2012) 

Kuantitas atau jumlah penduduk dapat sebagai potensi 
maupun menjadi beban bagi suatu negara. Akan menjadi potensi 
apabila jumlah penduduk seimbang dengan sumber daya yang 
lain serta mempunyai kualitas hidup yang baik. Sebaliknya, 
menjadi beban apabila jumlah penduduk melampaui kapasitas 
wilayah Negara tersebut. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 
menyebabkan ledakan penduduk, hal ini sangat mempengaruhi 
kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu 
wilayah tertentu. Kualitas hidup manusia atau masyarakat  
dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah kepadatan 
penduduk, ketersediaan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh 
negara untuk kesejahteraan masyarakat , norma yang berlaku di 
suatu daerah dan lain-lain (Charis dkk, 2012). 

Ekologi manusia oleh Philip Kristanto (2004), ada tiga 
kriteria yang bisa digunakan unuk mengukur kualitas hidup 
manusia yaiu : 

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan 
sebagai makhluk hidup hayati 
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dasar atas udara, air 
bersih, pangan, papan dan kesehatan. 

b. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan 
hidup manusiawi 
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pendidikan, 
pendapatan, transportasi, keadilan dan perlindungan 
hukum. 
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c. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memilih 
Kebutuhan ini meliputi : kebutuhan untuk memiliki 
kebebasan memilih yang dibatasi oleh hukum. 
 

2.2 Potensi dan Kebutuhan Air Bersih  

Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. 
Seeseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa air. karena itulah 
air merupakan salah satu penopang hidup bagi manusia. 
Ketersediaan air di dunia ini begitu melimpah ruah, namun yang 
dapat dikonsumsi oleh manusia untuk keperluan air minum 
sangatlah sedikit. Dari total jumlah air yang ada, hanya lima 
persen saja yang tersedia sebagai air minum, sedangkan sisanya 
adalah air laut. Selain itu, kecenderungan yang terjadi sekarang 
ini adalah berkurangnya ketersediaan air bersih itu dari hari ke 
hari. Semakin meningkatnya populasi, semakin besar pula 
kebutuhan akan air minum. Sehingga ketersediaan air bersih pun 
semakin berkurang. Seperti yang disampaikan Jacques Diouf, 
Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), 
saat ini penggunaan air di dunia naik dua kali lipat lebih 
dibandingkan dengan seabad silam, namun ketersediaannya 
justru menurun. Akibatnya, terjadi kelangkaan air yang harus 
ditanggung oleh lebih dari 40 persen penduduk bumi. Kondisi ini 
akan kian parah menjelang tahun 2025 karena 1,8 miliar orang 
akan tinggal di kawasan yang mengalami kelangkaan air secara 
absolut. Kekurangan air telah berdampak negatif terhadap semua 
sektor, termasuk kesehatan. Tanpa akses air minum yang 
higienis mengakibatkan 3.800 anak meninggal tiap hari oleh 
penyakit. Begitu peliknya masalah ini sehingga para ahli 
berpendapat bahwa pada suatu saat nanti, akan terjadi 
“pertarungan” untuk memperbuatkan air bersih ini. Sama halnya 
dengan pertarungan untuk memperebutkan sumber energi 
minyak dan gas bumi (Suripin, 2008). 

Ketersediaan air dalam penertian sumberdaya air pada 
dasarnya berasal dari air hujan (atmoserik), air permukaan dan 
air tanah. Hujan yan jatuh di atas permukaan pada suatu Daerah 
Aliran Sunai (DAS) atau Wilayah Sunai (WS) sebaian akan 
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menuap kembali sesuai dengan proses iklimnya, sebaian akan 
menalir melalui permukaan dan sub permukaan masuk ke dalam 
saluran, sunai aau danau dan sebaian lai akan meresap jatuh ke 
tanah sebaai penisian kembali (rechare) pada kandungan air 
tanah yang ada (Ahira, 2006).  

Total volume air yang ada, air asin dan air tawar adalah 
1.385.984.610 km3, terdiri atas (Armiaty, 2005), air laut 

1.338.000.000     atau 96,54%, lainnya (air tawar + asin) 

47.984.610     atau 3.46% , air asin di luar air laut 12.995.400 

    atau 0.93%, air tawar 35.029.210     atau 2.53%.  
Potensi air permukaan Indonesia lebih kurang 1.789 milyar 

  /tahun, dengan sebaran: Irian Jaya 1.401 milyar   /tahun, 

Kalimantan 557 milyar   /tahun dan Jawa 118   /tahun. Potensi 

total air tanahnya 4,7 milyar   /tahun, tersebar di 224 cekungan 

air. Sebarannya: 1,172 milyar   /tahun di Jawa-Madura (60 

cekungan), 1milyar   /tahun di Sumatera (53 cekungan), 358 

juta   /tahun di Sulawesi (38 cekungan), Irian Jaya 217 juta 

  /tahun (17 cekungan), Kalimantan 830 juta    tahun (14 

cekungan) dan sisanya 1,123 juta   /tahun tersebar di beberapa 
pulau (Hasibuan, 2000). 

Kebutuhan air sendiri terdiri atas (Kadariah, 2001): (1) 
Kebutuhan Air Irigasi Pola tanam akan memberikan gambaran 
tentang jenis dan luas tanaman yang akan diusahakan dalam 
satu tahun. Pola tata tanam yang direncanakan untuk suatu 
daerah irigasi merupakan jadual tanam yang disesuaikan dengan 
ketersediaan airnya. Berbagai jenis tanaman mempunyai 
kebutuhan air yang bervariasi, bergantung pada jenis dan tahap 
pertumbuhan tanaman. (2) Kebutuhan Air Rumah tangga adalah 
air yang diperlukan untuk rumah tangga, biasanya diperoleh dari 
sumur dangkal, perpipaan dan hidran umum. (3) Kebutuhan Air 
Industri adalah air yang digunakan untuk pengelolaan pabrik atau 
proses produksi. (4) Kebutuhan air perikanan adalah ar yang 
digunakan untuk sektor budidaya perikanan air tawar. 
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2.3 Aspek Finansial 
 
Aspek finansial membahas tentang kebutuhan modal dan 

investasi yang diperlukan dalam pendirian atau pengembangan 
usaha yang direncanakan (Herjanto, 2007). Tujuan analisis 
dalam asfek ekonomi  dan keuangan menurut Subagyo (2008), 
untuk mengevaluasi keseluruhan pembahasan tiap-tiap aspek 
yang membutuhkan dana dan modal kerja kedalam analisis 
investasi yang ditinjau dari payback periode (waktu 
pengembalian modal), return of investment (tingkat 
pengembalian investasi) dan tingkat net present value (nilai 
sekarang bersih).Tiga konsep yang sering dijumpai dalam 
kelayakan ekonomi, yaitu (Djunaedi, 2000): kriteria yang terlihat 
dan tidak terlihat, dapat atau tidak dapat diukur secara moneter, 
dan langsung atau tidak langsung diukur dengan analisis biaya-
keuntungan (cost benefit analysis). 

Aspek finansial menurut Nugroho (2009), meliputi data 
yang berhubungan dengan biaya produksi Harga Pokok Produksi 
(HPP). Umar (2004), menambahkan metode yang umumnya 
digunakan dalam mengkaji kelayakan aspek finansial suatu 
proyek dan bisnis adalah sebagai berikut, 

 
1. Break Event point  (BEP) 

Break Event Point menurut Primyastanto (2011), 
merupakan keadaan dimana suatu usaha pada posisi tidak 
memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. 
Perencanaan keuntungan analisa BEP merupakan profit planning 
approach yang mendasarkan pada hubungan antara biaya (cost) 
dan penghasilan penjualan (revenue). BEP dirumuskan sebagai 
berikut: 

 

BEP Unit =
  

    
…………………………………………(2-1) 

Dimana:  
FC : Fixed Cost (biaya tetap) 
P : Price (harga jual) 
VC : Variable Cost (biaya tidak tetap)  
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2. Payback Periode  (PP) 
Payback Periode  merupakan perhitungan atau 

penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutupi modal 
awal dari suatu proyek dengan menggunakan arus kas masuk 
yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Rumus umum yang 
digunakan untuk menghitung Payback Periode adalah sebagai 
berikut (Nugroho,2009), 

 

PP=(t+
   

   
)x12 bulan..............................................(2-1) 

 
Keterangan: 
T         :tahun terakhir dimana komulatif net cash belum mencapai 

initial investment 
b : initial investment (modal awal) 
c :kumulatif net cash inflow pada waktu ke t 
d : kumulatif net cash inflow pada waktu ke t+1 
 
3. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) merupakan selisih anatara nilai 
sekarang (present value) dan nilai biaya sekarang (present value 
cost) selama umur proyek dengan tingkat bunga tertentu. NPV 
dirumuskan sebagai berikut (Maryah, 2010), 

 

                   
 

   
 k )…………………(2-3) 

Dimana: 
Bt : manfaat proyek pada tahun t 
Ct : biaya proyek pada tahun t 
n :umur ekonomis proyek 
I :tingkat bunga 
T :tahun  

Dari perhitungan tersebut, apabila diperoleh: 
NPV> 0, maka layak diteruskan  
NPV<0, maka proyek tidak layak diteruskan 
NPV=0, maka proyek akan mengembalikan tepat sebesar tingkat 
bunga yang sedang berlaku. 
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4. Internal Rate Of Return (IRR) 
Internal Rate Of Return (IRR) adalah nilai diskon i yang 

membuat NPV daripada proyek menjadi 0. Besarnya IRR 
diketahui dengan rumus (Kadariah, 2001): 

 

       
    

          
         ………………………..(2-4) 

Dimana: 
IRR :tingkat keuntungan internal 
NPV’   :nilai Rp pada tingkat bunga terendah dengan NPV positif 
NPV’’  :nilai Rp pada tingkat bunga terendah dengan NPV negatif 
i’         :tingkat bunga terendah yang memberikan nilai NPV positif 
I :tingkat bunga terendah yang memberikan nilai NPV 

negatif 
Dari perhitungan IRR apabila diperoleh: 

IRR>i, maka NPV>0, maka proyek layak diteruskan 
IRR<i, maka NPV<0, maka proyek tidak layak diteruskan 
IRR=i, maka NPV=0, maka akan cukup terus menutupi seluruh 
biaya dengan bunga yang sedang berlaku. 
 
5. Propitability Index (PI) 

Propitability Index (PI) adalah hasil yang didapatkan dari 
perbandingan antara nilai sekarang dari rencana penerimaan-
penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang dengan nilai 
sekarang dari investasi yang telah dilakukan. Jadi secara 
sederhana Propitability Index (PI) dirumuskan sebagai berikut 
(Umar, 2004), 

 

PI=  
            

             
…………………………........................…..(2-5) 

Kriteria penilaian: 
Jika PI >1 maka usulan dikatakan menguntungkan. 
 
6. Analisa Kelayakan 

Penentuan layak atau tidaknya suatu proyek dapat dilihat 
dari segi financial benefit yang ada dalam proyek tersebut yaitu 
dengan melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang dikaji. 
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Adapun kriteria kelayakan finansial (finansial benefit Criteria) 
yang digunakan untuk menganalisis adalah Metode Efisiensi 
Usaha. 

analisis efisiensi usaha adalah perhitungan R/C ratio. R/C 
ratio adalah kepanjangan dari Return Cost Ratio. R/C ratio 
merupakan perbandingan antara TR (Total Revenue) atau total 
penerimaan dengan TC (Total Cost) atau total biaya produksi. 
R/C dirumuskan sebagai berikut, 

 

R/C= 
  

  
…………………………………………………....(2-6) 

Dengan: 
TC  = TFC+TVC  
TR  =PxQ 
Keterangan: 
TR : Total Revenue (jumlah seluruh penerimaan yang 
diperoleh) 
P : Price (harga) 
Q :  jumlah unit 
TC : Total Cost (jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan) 
Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan rumus R/C ratio 
adalah: 
R/C<1 : Usaha tidak efisien dan merugikan 
RC=1 : Usaha tidak menguntungkan dan tidak merugikan 
R/C>1 : Usaha efisien dan menguntungkan 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Lokasi penelitian dilakukan di PDAM pulau Mandangin 

Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, pada koordinat Garis 
Lintang 7° 8’ 49.60” S dan Garis Bujur 113° 13’ 7.87” T sebelah 
selatan pulau Madura. Penelitian dilakukan pada bulan Januari – 
Februari 2015. Berikut merupakan peta Pulau Mandangin, 

 
    

 
Sumber :PDAM Kabupaten  Sampang 
 
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian Pulau Madangin Kabupaten 

Sampang 
 

3.2  Alat dan Bahan 
Penelitian ini membutuhkan beberapa alat dan bahan 
sebagai berikut, 
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3.2.1 Alat 
Alat yang digunakan dalam penelitian adalah PC (Personal 

Computer) yang dilengkapi dengan beberapa software dasar 
sebagai berikut: 

a. Microsoft Excel 2013 
b. Microsoft Word 

 
3.2.2 Bahan 

Bahan yang diperlukan pada penelitian ini adalah sebagai 
beriku, 
1. Data primer yang terdiri atas: 

a. Data hasil pengamatan (observasi) 
b. Data hasil wawancara 
c. Data hasil kuisioner 

 
2. Data sekunder yang terdiri atas: 

a. Data Jumlah Pelanggan PDAM 
b. Data Investasi 
c. Data Biaya Operasional 
d. Data Benefit 
e. Data Rincian Biaya 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis 
deskriptif, kualitatif dan kuantitatif yang dibatasi pada analisis 
kelayakan finansial. Aspek finansial maupun ekonomi yang 
digunakan sebagai alat ukur atau kriteria investasi sebagai 
berikut yaitu perhitungan R/C Ratio, NVP, IRR dan PP dan 
analisis sensitivitas untuk menentukan satuan harga distribusi air 
bersih yang sesuai dengan pendapatan masyarakat setempat. 

 
3.4  Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penelitian ini 
diperlukan langkah pengerjaan secara sistematis. Adapun 
beberapa langkah-langkah yang dllakukan adalah sebagai 
berikut, 
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3.4.1 Pengumpulan Data 
Pengumpulan Data dilakukan dengan mengumpulkan 

data primer dan sekunder sebagaimana berikut: 
1) data primer yang didapatkan dari: 

a. Pengamatan (observasi) secara langsung ke lokasi 
studi. 

b. Wawancara dengan Pihak PDAM 
c. Penyebaran kuisioner kepada penduduk Pulau 

Mandangin 
2) data skunder 

Data skunder yang terdiri dari data Jumlah Pelanggan, data 
Investasi, data Biaya Operasional, data Benefit sera data 
Rincian Biaya. 
 

3.4.2 Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai 
berikut, 

1. Melakukan wawancara dengan pihak PDAM kabupaten 
Sampang. 

2. Menyebarkan kuisioner kepada penduduk pulau 
Mandangin. 

3. Melakukan studi lapang dan dokumentasi. 
4. Melakukan penetapan tarif harga air bersih yang layak 

dari aspek manajemen perusahaan dan kesanggupan 
masyarakat. 

5. Melakukan perhitungan analisa ekonomi menggunakan 
perhitungan R/C Ratio, NVP, IRR dan PP dan analisis 
sensitivitas. 
 

3.5 Pengamatan dan Analisis Data 
Proses pengamatan dan analisis data dilakukan dengan 

menghitung hasil kuisioner secara statistik, menghitung jumlah 
pelanggan PDAM, data investasi, data biaya operasional, data 
benefit serta data rincian biaya menggunakan analisa ekonomi. 
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3.5.1 Jumlah Pelanggan 
Pada penelitian ini, jumlah pelanggan merupakan suatu 

data yang sangat penting dalam penentuan dalam segala aspek 
baik itu aspek finansial maupun aspek kualitas dari PDAM. 
Nantinya jumlah pelanggan akan dikalkulasikan dengan biaya 
produksi maupun keuntungan bagi pihak PDAM. 

 
3.5.2 Kelayakan Ekonomi 

Aspek finansial menurut Nugroho (2009), meliputi data 
yang berhubungan dengan biaya produksi Harga Pokok Produksi 
(HPP). Umar (2004), menambahkan metode yang umumnya 
digunakan dalam mengkaji kelayakan aspek finansial suatu 
proyek dan bisnis adalah yaitu NPV, Net B/C, IRR dan payback 
period. Selain itu juga dilakukan analisis sensitivitas untuk 
menetapkan tarif distribusi air bersih dari PDAM ke masyarakat 
sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat. 

1. Net Present Value (NPV) 
Net Present Value (NPV) merupakan selisih antara nilai 

sekarang penerimaan dengan nilai sekarang pengeluaran pada 
tingkat diskonto tertentu, yang dinyatakan dengan rumus : 

 

                          
 

   
 t)……………………(3-1) 

Keterangan :  
Bt  : manfaat yang diperoleh pada tahun t  
Ct : biaya yang dikeluarkan pada tahun t  
n  : umur ekonomis proyek  
i    : discount rate (persen)  

Penilaian kelayakan finansial berdasarkan NPV adalah 
sebagai berikut :  
1) NPV > 0, artinya secara finansial proyek layak untuk 

dilaksanakan karena manfaat yang diperoleh lebih besar 
dari biaya yang dikeluarkan.  

2) NPV = 0, artinya secara finansial proyek sulit untuk 
dilaksanakan karena manfaat yang diperoleh hanya 
cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan.  
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3) NPV < 0, artinya secara finansial proyek tidak layak untuk 
dilaksanakan karena manfaat yang diperoleh lebih kecil 
dari biaya yang dikeluarkan. 
 

2.  Net Benefit Cost Ratio (B/C) 
Net Benefit Cost Ratio (B/C) adalah perbandingan present 

value dari net benefit yang positif dengan present value yang 
negatif. Untuk menghitung indeks ini, terlebih dahulu dihitung 
              t) yang dinyatakan dengan rumus sebagai 
berikut: 

 

B/C=                 
 

   
                  

 

   
 …(3-2) 

 
Keterangan: 
Bt : manfaat yang diperoleh pada tahun t 
Ct : biaya yang dikeluarkan pada tahun t 
n  : umur ekonomis proyek 
i  : discount rate (persen) 

proyek dikatakan layak dilaksanakan jika diperoleh nilai 
Net B/C lebih besar dari satu dan tidak layak jika diperoleh Net 
B/C lebih kecil dari satu. Apabila B/C sama dengan satu, 
pengambilan keputusan diserahkan pada pihak manajemen. 

 
3. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan tingkat diskonto 
(discount rate) pada saat NPV sama dengan nol yang dinyatakan 
dalam persen, dengan rumus sebagai berikut: 

 

IRR= i1+ 
     

           
         ……………………….(3-3) 

Keterangan: 
i1 : tingkat diskonto yng rendah 
NPV 1 : nilai sekarang dari arus manfaat neto tambahan pada i1 
NPV 2 : nilai sekarang dari arus manfaat neto tambahan pada i2 

Jika IRR suatu proyek lebih besar atau sama dengan 
tingkat diskonto yang berlaku maka proyek tersebut layak untuk 
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dilaksanakan. Namun, jika IRR suatu proyek lebih kecil daripada 
tingkat diskonto yang berlaku maka proyek tersebut tidak layak 
untuk dilaksanakan. 

 
4. Analisis Ekonomi  

Pada analisis ekonomi, pada dasarnya perhitungan NPV, 
Net B/C, serta IRR sama dengan analisis finansial. Namun ada 
beberapa unsur yang berbeda dalam penilaiannya yaitu: 
1. Harga, dalam analisis ekonomi digunakan harga bayangan 

(shadow price) yang menggambarkan nilai social atau nilai 
ekonomis yang sesungguhnya darpada unsure-unsur biaya 
dan manfaat masyarakat. 

2. Pembayaran transfer dalam analisis ekonomi, pajak tidak 
dikurangkan dalam perhitungan benefit dari proyek, karena 
pajak tidak dianggap sebagai biaya tetapi merupakan hasil 
bersih proyek. Sedangkan subsidi dianggap sebagai 
pengeluaran proyek karena dianggap sebagai biaya bagi 
masyarakat 

3. Bunga, dalam analisis ekonomi bunga modal tidak dipisahkan 
atau dikurangkan dari hasil kotor. 
 

5. Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C) 
Gross B/C adalah perbandingan antara benefit kotor yang 

telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah 
didiskon. Rumus dari Gross B/C adalah sebagai berikut, 

 

Gross B/C = 
           

   

           
   

  

 

Jika nilai dari Gross B/C>1 maka, usaha tersebut layak dijalankan 

Jika nilai dari Gross B/C<1 maka, usaha tersebut layak dijalankan 

Jika nilai dari Gross B/C<1 maka, usaha tersebut layak dijalankan 

Jika nilai dari Gross B/C=1 maka, usaha tersebut berada dalam 
keadaan BEP 
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6. Analisis sensitivitas 
Dengan melakukan analisa sensitivitas, dapat 

diperkirakan dampak yang akan terjadi apabila keadaan yang 
sebenarnya terjadi sesudah proyek tidak sama dengan estimasi 
awal. 
Diagram alir penelitian terdapat pada Gambar 3.2 berikut, 
 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1   Letak Geografis Pulau Mandangin 

         Desa Pulau Mandangin adalah pulau yang terletak di 
sebelah selatan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. 
Luas wilayah Pulau Mandangin ± 90,04 h. Jumlah dusun di Pulau 
Mandangin ada tiga. Dusun barat terdiri dari 6 RT, dusun Kramat 
terdiri dari 5 RT, sedangkan dusun Candin terdiri dari 5 RT. 
Jumlah penduduk dari keseluruhan dusun sebanyak 19.507 jiwa. 
Populasi penduduk di Pulau Mandanginini tergolong padat 
dibandingkan daerah lainnya di kecamatan Sampang. Pulau 
Mandangin bebatasan langsung dengan selat Madura, maka 
tidak heran jika sumber daya laut begitu melimpah. 

       Desa Pulau Mandangin memiliki luas desa 1,65     terbagi 
menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Candin (Bagian Timur), Dusun 
Keramat (Bagian Tengah) dan Dusun Barat (Bagian Barat). 
Berikut merupakan Tabel pembagian Dusun di Desa Pulau 
Mandangin, 

            Tabel 4.1 Pembagian Letak Dusun Desa Pulau 
Mandangin 

Bagian  Dusun  

Timur Dusu Candin 
Tengah Dusun Keramat 
Barat Dusun Barat 

          Sumber : Monografi Desa Pulau Mandangin 

        Desa Pulau Mandangin merupakan dataran rendah. Adapun 
tinggi dari permukaan air laut yaitu 2,75 Meter. Sebagaimana 
daerah di Indonesia pada umumnya, Pulau Mandangin mepunyai 
iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 (dua) musim, yaitu 
musim hujan dan kemarau. Musim hujan berlangsung mulai dari 
bulan Oktober sampai dengan Maret dan musim kemarau 
berlangsung mulai dari bulan April sampai dengan September. 
         Secara geologis Pulau Mandangin merupakan kelanjutan 
bagian utara Jawa, kelanjutan dari pegunungan kapur tanpa 
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gunung berapi dan tanah pertanian lahan kering, sehingga desa 
Pulau Mandangin tidak terdapat sawah karena kondisi tanah 
yang kering (tidak subur).  
         Kepadatan penduduk Pulau Mandangin mengakibatkan 
ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan 
ketersediaan air bersih. Masyarakat Desa Pulau Mandangin 
mengonsumsi air hujan sebagai air bersih untuk kebutuan sehari-
hari. Berikut adalah Tabel jumlah penduduk dan luas wilayah 
Desa Pulau Mandangin, 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa Pulau 
Mandangin                

No Nama Ket 

1 Luas Desa 90,04 
2 Jumlah Dusun 03 
3 Jumlah RW 03 
4 Jumlah RT 16 
5 Jumlah Penduduk 19507 
6 Jumlah Laki-Laki 9324 
7 Jumlah Perempuan 10183 
8 Jumlah KepalaSomah 3966 
9 Jumlah Kepala Rumah Tangga 5838 

Sumber : Monografi Desa Pulau Mandangin 

         Luas desa menurut data yang diperoleh dari perangkat 
desa yang bernama H. Hilmi yang mempunyai kediaman di 
kampong perkasa dusun barat menjelaskan luas desa yang ada 
di pulau mandangin sampang Madura 90.04 KM. Dengan jumlah 
penduduk mencapai 19507 jiwa. Namun dengan jumlah yang 
banyak tersebut perangkat desa membagikan perwilayah dengan 
3 dusun yaitu dusun barat, dusun tengah dan dusun timur 
dengan rata-rata dan jumlah tiga RW dan 16 RT, sehingga 
perangkat desa mudah untuk mendata profil kependudukan 
masyarakat pulau mandangin sampang. Jumlah perempuan yang 
mendominasi penduduk yang ada di pulau mandangin sampang 
Madura dengan jumlah 10183 jiwa, sedangkan laki-laki 9324 jiwa 
namun, meskipun demikian tidak menimbulkan masalah yang 
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signifikan dikarenakan mayoritas semuanya bertoleransi saling 
memaafkan ketika ada masalah dengan slogan “Tretan dibik” 
atau dengan bahasa Indonesia “Saudara sendiri”. 

4.2  Proses Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) PDAM 
Pulau Mandangin 

       PDAM Pulau Mandangin merupakan salah satu dari dua 
perusahaan daerah air minum yang menerapkan proses Sea 
Water Reverse Osmosis (SWRO) setelah Kepulauan Riau yaitu 
proses penawaran air laut dengan menggunakan membran 
dalam sebuah pipa dengan dua kali proses penawaran. 
       Sumber air laut diambil dari sumur in take dengan ukuran 
panjang 4 meter, lebar 2 meter dan kedalaman 5 meter. Gambar 
4.1 berikut merupakan Gambar dari sumur in take, 

 

Gambar 4.1 Sumur in take 

       Sumur in take merupakan sumur sebagai tempat masuknya 
bahan dasar dari pengolahan SWRO yaitu sumber dari air laut 
yang kemudian akan dipompa untuk selanjutnya masuk pada 
penampungan sementara dengan tujuan mengendapkan partikel-
partikel yang terkandung pada air laut agar tidak menyumbat 
proses selanjutnya.  



22 
 

Gambar 4.2 berikut merupakan Gambar dari penampungan 
sementara, 
 

 
Gambar 4.2 Penampungan Sementara 

       Air laut dari penampungan sementara kemudian dipompa 
menggunakan Pompa Feeder  menuju Catride Nano. Kemudian 
dari Catride Nano air laut dipompa lagi menggunakan Pompa 
HPP untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Vessel dengan 
output air payau. Air payau tersebut kemudian dipompa 
menggunakan Pompa Feeder  masuk ke dalam Catride RO. 
Kemudian dari Catride RO air payau tersebut dipompa lagi 
menggunaka Pompa HPP masuk ke dalam Vessel yang 
menghasilkan output air tawar siap minum.  

 

 

 



23 
 

Berikut merupakan Gambar dari Pompa Feeder, Catride Nano, 
Pompa HPP, Vessel dan hasil outpout air tawar secara 
berurutan, 

                 

Gambar 4.3 Pompa Feeder  Gambar 4.4 Catride Nano 

 

                

Gambar 4.5 Pompa HPP          Gambar 4.6 Vessel 

 
Gambar 4.7 Output Air Tawar Siap Minum 

 
       Pada keseluruhan Catride SWRO PDAM Pulau Mandangin 
terdapat 126 saringan dimana setiap 1 Catride berisi 9 saringan 
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yang dikalikan dengan 8 Catride yang dimiliki oleh Catride Nano 
untuk menyaring air laut menjadi air payau sebagai output 
pertama dan 6 Catride RO untuk menyaring air payau menjadi air 
tawar siap minum sebagai output terakhir. Tekanan pada pipa RO 
dan Nano diatur oleh Freezer Get dengan tekanan kapasitas 
untuk RO 18 Rpm dan untuk Nano 20 Rpm. Gambar 4.7 berikut 
merupakan gambar dari Freezer Get, 
 

 
Gambar 4.8 Freezer Get 

 
       Air laut yang telah diolah menjadi air tawar kemudian 

dipompa menuju tandon distribusi dengan kapasitas 50    yang 
kemudian dipompa dengan pipa distribusi menuju pelanggan 
PDAM. Proses distribusi dan konsumsi listrik keseluruhan di 
kontrol oleh satu orang operator dan juga beberapa kontrol panel 
untuk mengatur kelancaran proses SWRO PDAM Pulau 
Mandangin. Berikut merupakan Gambar tandon, pompa distribusi 
dan ruang kontro panel SWRO PDAM Pulau Mandangin, 
 

                        
Gambar 4.9 Tandon Distribusi          Gambar 4.10 Pipa Distribusi 
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Gambar 4.11 Kontrol Panel             Gambar 4.12 Kontrol Panel  
   Distribusi             Listrik  
 
       Namun seringkali proses SWRO menuai protes konsumsi 
listrik dari masyarakat, karena tidak jarang pula masyarakat harus 
merasakan pemadaman listrik yang diikuti dengan 
ketidaklancaran distribusi air dan hal ini tidak hanya terjadi 
beberapa menit, namun sampai beberapa hari. Tarif konsumsi 
listrik SWRO PDAM Pulau Mandangin setiap bulan bisa 
mencapai 20-30 juta. Oleh karena itu, pihak PDAM menggunakan 
Genset dan juga solar sebagai pengganti listrik. Berikut 
merupakan Gambar dari Genset dan juga tangki solar milik 
PDAM, 
 

                
Gambar 4.13 Pembangkit Genset   Gambar 4.14 Tangki Solar 
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4.3   Penyediaan Air Bersih/Air Minum Di Pulau Mandangin 

         Kabupaten Sampang memiliki satu pulau yakni Mandangin 
berdiri sejajar dengan tiga kabupaten tetangga. Curah hujan yang 
relatif rendah membuat Sampang sangat sulit akan ketersediaan 
air bersih / minum. Keadaan ini semakin menyiksa ketika musim 
kemarau, salah satunya masyarakat Desa Pulau Mandangin. 
Sebagai dasar kajian dan program pelayanan, manajemen 
PDAM menggali informasi, bagaimana masyarakat Desa Pulau 
Mandangin mendapatkan air minum dan bagaimana pandangan 
masyarakat tentang tehnologi Sea Water Reverse Osmosis 
(SWRO). PDAM SWRO Pulau Mandangin ini diresmikan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum pada bulan Agustus 2012. Program 
penyebaran questioner dilakukan tanggal 6-22 September 2010, 
dengan mengambil sample secara acak sebanyak 2.250 
responden. 

Setelah diadakan pembagian kuisioner kepada penduduk 
Pulau Mandangin dengan penetapan harga awal sebesar Rp. 

8,000/   jika menggunakan pembangkit genset dan harga 

sebesar Rp. 7,000/   jika menggunakan Pembangkit Tenaga 
Listrik (PLN) serta pemasangan pipa sambungan yang tidak 
dipungut biaya. Harga tersebut berlaku selama kurun waktu 2-3 
bulan setelah pengoperasian PDAM SWRO di Pulau Mandangin, 
hingga kemudian SK Bupati Sampang Tahun 2013 
mengeluarkan peraturan kenaikan harga terjadi dari Rp. 7,000-
Rp. 8,000 per meter cubic menjadi Rp. 12,000-Rp. 12,500. 
Masyarakat Pulau Mandangin memberontak dengan adanya 
kenaikan tarif distribusi yang diberlakukan, kemudian satu 
persatu masyarakat Pulau Mandangin memutus pipa sambungan 
PDAM bahkan, jumlah pipa sambungan yang awalnya mencapai 
500 SR menjadi ± 130 SR. Tidak lama kemudian, terjadi 
Breakdown pada SK Bupati Sampang Tahun 2013 oleh 
Keputusan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 yang 
memberlakukan peraturan kewajiban bagi setiap pelanggan 

PDAM Pulau Mandangin menghabiskan minimal 3   per bulan 

dengan tarif distribusi Rp. 49,000/3   yang dijumlahkan dari tarif 
per meter cubic sebesar Rp. 12,500 dikalikan 3 ditambah dengan 
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biaya operasional dan pemeliharaan. Berikut merupakan hasil 
ketersediaan air bersih di Pulau Mandangin, 

Tabel 4.3 Hasil Angket Penyediaan Air Bersih di Pulau 
Mandangin 

   Sumber : PDAM Kabupaten Sampang, 2010 
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4.4 Hasil Sebaran Kuisioner Kepada Masyarakat Pulau 
Mandangin 

          Berdirinya PDAM dengan kemampuan Sea Water Reverse 
Osmosis (SWRO) di Pulau Mandangin mengundang banyak Pro 
dan Kontra. Terdapat beberapa masyarakat yang sangat 
mendukung usaha tersebut, namun tidak sedikit pula masyarakat 
yang tidak mendukung adanya usaha tersebut. Terjadinya Pro 
dan Kontra di Pulau Mandangin terkait pelaksanaan usaha 
PDAM SWRO melatar belakangi pembuatan kuisioner ini. 
          Sasaran daripada kuisioner ini adalah kepada masyarakat 
Non Pelanggan PDAM, masyarakat Eks Pelanggan PDAM dan 
masyarakat Pelanggan PDAM dimana masing-masing akan 
diambil sample sebanyak 10% dengan total sekitar 45 sebaran 
kuisioner.  
          Masyarakat Non Pelanggan PDAM adalah masyarakat 
yang tidak pernah berlangganan atau bahkan memasang pipa 
sambungan SR sejak awal PDAM beroperasi hingga sekarang. 
Masyarakat pelanggan PDAM adalah masyarakat yang 
memasang pipa sambungan SR sejak awal PDAM beroperasi 
hingga sekarang maupun masyarakat yang baru saja memasang 
pipa sambungan SR. Masyarakat Eks Pelanggan PDAM adalah 
masyarakat yang pernah memasang pipa sambungan SR 
kemudian memutusnya. 

4.4.1 Grafik Dampak PDAM Bagi Masyarakat Pulau 
Mandangin 

         PDAM SWRO di Pulau Mandangin memang memberi 
dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat, namun tidak 
sedikit juga yang tidak merasakan dampak tersebut. 

Dampak positif tidak begitu dirasakan oleh masyarakat Non 
Pelanggan PDAM, terbukti dengan jumlah yang sangat sedikit 
dibandingkan dengan masyarakat Eks Pelanggan PDAM yang 
masih pernah merasakan dampak positif walaupun hanya terpaut 
jumlah angka yang sedikit. Dampak positif sangat dirasakan oleh 
masyarkat Pelanggan PDAM dengan jumlah angka paling besar 
dan sangat signifikan. 
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          Dampak negatif tidak pernah dirasakan oleh masyarakat 
Non Pelanggan PDAM, justru masyarkat Eks Pelanggan PDAM 
lah yang sangat merasakan dampak negatif tersebut. Berbeda 
dengan masyarakat Pelanggan PDAM yang tidak begitu 
merasakan dampak negatif dari PDAM SWRO Pulau Mandangin. 
          Masyarakat Non Pelanggan PDAM menjadi masyarkat 
yang benar-benar tidak merasakan dampak apapun terbukti 
dengan jumlah angka yang besar, sedangkan masyarakat Eks 
Pelanggan PDAM sedikit sekali yang tidak merasakan dampak 
apapun begitu juga dengan masyarakat Pelanggan PDAM. 
Berikut Grafik hasil dampak PDAM bagi masyarakat di Pulau 
Mandangin, 

Sumber : Hasil Survei dan Analisis Perhitungan  

Gambar 4.15  Grafik Dampak PDAM Bagi Masyarakat Pulau 
Mandangin 

          Dari hasil Grafik 4.15, masyarakat Non Pelanggan PDAM 
memang tidak merasakan dampak apapun dalam usaha PDAM 
SWRO Pulau Mandangin karena mereka tidak pernah 
memasang pipa sambungan SR sehingga mereka tidak pernah 
merasakan air tawar olahan PDAM. Sedangkan masyarakat Eks 
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Pelanggan PDAM lebih banyak merasakan dampak negatif 
karena selama menjadi pelanggan, jarang sekali mereka 
merasakan lancarnya distribusi air bersih dari PDAM namun, 
jumlah pembayaran tetap dihitung sama. Sementara itu, dampak 
positif terbanyak memang dirasakan oleh masyarakat Pelanggan 
PDAM karena selain mereka merasakan air tawar yang bersih 
dari PDAM, mereka juga tidak begitu mempermaslahkan ketidak 
lancaran distribusi air bersih walaupun ada beberapa yang masih 
merasakan dampak negatif. 

4.4.2 Grafik Pendapatan Masyarakat Pulau Mandangin Per 
Bulan 

         Pendapatan perekonomian masyarakat merupakan sesuatu 
yang sangat penting bagi kelancaran usaha PDAM SWRO Pulau 
Mandangin dalam hal penentuan harga. 

Pendapatan perekonomian masyarakat Pulau Mandangin 
bisa dikatakan menengah ke bawah, hal ini dibuktikan dengan 
hampir seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat Non 
Pelanggan PDAM, masyarakat Eks Pelanggan PDAM maupun 
masyarakat Pelanggan PDAM berpenghasilan >1.000.000,00. 
Sedikit sekali masyarakat yag berpenghasilan <1.000.000,00, 
bahkan masyarakat Non Pelanggan PDAM tidak ada yang 
berpenghasilan lebih dari satu juta rupiah. Hal ini dikarenakan 
mata pencaharian masyarakat Pulau Mandangin adalah 
nelayandengan hasil yang tidak tentu (musiman). Pendapatan 
masyarakat dalam kurun waktu sehari hanya bisa mencapai 
maksimal Rp. 30.000, sehingga jika dikalikan dengan waktu 30 
hari maka pendapatan maksimal masyarakat Pulau Mandangin 
adalah Rp. 600.000 .  

 

 

 



31 
 

Berikut Grafik hasil pendapatan masyarakat Pulau 
Mandangi

Sumber : Hasil Survei dan Perhitungan  

Gambar 4.16  Grafik Pendapatan Masyarakat Pulau Mandangin  

4.4.3 Grafik Kemampuan Pembayaran Tarif PDAM Oleh 
Masyarakat 

         Tarif pembayaran PDAM SWRO Pulau Mandangin bisa 
dibilang cukup terjangkau yaitu Rp. 12.500/m2 termasuk biaya 
pemeliharaan namun, semua itu kembali kepada masyarakat 
dengan pemikiran yang berbeda-beda. Kesanggupan tarif PDAM 
yang dibayar oleh masyarakat tergantung pada pendapatan 
perekonomian yang didapat oleh masyarakat.  
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Berikut Grafik kemampuan pembayaran tarif PDAM oleh 
masyarakat Pulau Mandangin, 

Sumber : Hasil Survei dan Analisis Perhitungan  

Gambar 4.17  Grafik Kemampuan Pembayaran Tarif PDAM Oleh 
Masyarakat 

          Sesuai dengan Grafik 4.17, masyarakat Non Pelanggan 
PDAM hampir keseluruhan sanggup membayar >12.500,00. 
Berbeda dengan masyarakat Eks Pelanggan PDAM yang masih 
sanggup membayar <12.500,00 , begitupun dengan masyarakat 
Pelanggan PDAM yang hampir keseluruhan mampu membayar 
dengan tarif <12.500,00 . Grafik kesanggupan dengan grafik 
pendapatan tidak berbeda jauh dari segi hasil sehingga dapat 
disimpulkan bahwa grafik kesanggupan berbanding lurus dengan 
grafik pendapatan masyarakat, dimana semakin tinggi 
pendapatan semakin tinggi pula kesanggupan pembayaran tarif 
oleh masyarakat. 

4.4.4 Grafik Kesesuaian Tarif Pembayaran PDAM 

         Kesesuaian tarif pembayaran tergantung pada kemampuan 
pembayaran tarif yang mampu dibayar oleh masyarakat.  
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Berikut Grafik hasil kesesuaian tarif pembayaran PDAM, 

Sumber : Hasil Survei dan Analisis Perhitungan  

Gambar 4.18  Grafik Kesesuaian Tarif Pembayaran PDAM 

         Kesesuaian tarif pembayaran tergantung pada pelayanan 
dan kualitas serta kelancaran yang didapat oleh masyarakat, jika 
pelayanan, kualitas dan kelancaran sudah diperoleh maka 
kesesuaian tarif akan mengikut dengan sendirinya. Sesuai 
dengan grafik tersebut, masyarakat Non Pelanggan PDAM 
hampir seluruhnya mengaku belum sesuai hampir sama dengan 
masyarakat Eks Pelanggan PDAM walaupun ada beberapa yang 
mengaku sudah sesuai tetapi minim sekali. Berbeda jauh dengan 
masyarakat Pelanggan PDAM yang hampir keseluruhan 
menjawab sudah sesuai bahkan sedikit sekali jumlah dari 
masyarakat Pelanggan PDAM yang mengaku belum sesuai. 

4.4.5 Grafik Alasan Masyarakat Berhenti Dan Tidak 
Berlangganan PDAM 

         Jumlah pelanggan PDAM SWRO Pulau Mandangin pada 
awal beroperasi mencapai 500 sambungan SR, namun seiring 
dengan berjalannya waktu jumlah tersebut jadi berkurang 
menjadi 130 SR dengan alasan yang berbeda-beda. Berikut 
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adalah Grafik alasan masyarakat berhenti dan tidak 
berlangganan PDAM, 

 

Sumber : Hasil Survei dan Analisis Perhitungan  

Gambar 4.19 Grafik Alasan Masyarakat Berhenti dan Tidak 
Berlangganan PDAM 

         Pertanyaan ini, hanya ditujukan kepada masyarakat Non 
Pelanggan PDAM dan juga masyarakat Eks Pelanggan PDAM. 
Dari garfik tersebut, hampir keseluruhan dari ke dua masyarakat 
tersebut tidak berlangganan dengan alasan biaya pembayaran 
yang mahal. Kualitas dan Pelayanan menjadi alasan paling tinggi 
bagi masyarakat Eks Pelanggan PDAM. Hampir keseluruhan 
masyarakat Eks Pelanggan PDAM mengeluhkan pelayanan yang 
kurang baik dari pihak PDAM. 

4.4.6 Grafik Air Pengganti PDAM Yang Digunakan Oleh 
Masyarakat 

         Masyarakat Pulau Mandangin mempunyai cara tersendiri 
dalam memenuhi kebutuhan air bersih sebelum adanya PDAM 
SWRO Pulau Mandangin. Masyarakat menggunakan air hujan 
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dan menampungnya untuk kebutuhan air bersih sehari-hari 
bahkan mereka bisa menjadikannya lahan bisnis. 

Pertanyaan ini hanya ditujukan kepada masyarakat Non 
Pelanggan PDAM dan juga masyarakat Eks Pelanggan PDAM. 
Masyarakat selain menggunakan air hujan, mereka juga 
menggunakan air sumur dengan rasa asin dan hanya satu dari 
sampel masyarakat Non Pelanggan yang menggunakan air beli. 
Hampir keseluruhan masyarakat menggunakan air hujan sebagai 
pengganti air PDAM. Air sumur menjadi alternatif kedua jika 
intensitas hujan sudah mulai berkurang, selain itu masyarakat 
juga dapat membeli air minum galon dengan harga Rp. 1.0000 – 
Rp. 3.000. Berikut merupakan Grafik air pengganti PDAM yang 
digunakan oleh masyarakat, 

Sumber : Hasil Survei dan Analisis Perhitungan  

Gambar 4.20  Grafik Air Pengganti PDAM Yang Digunakan Oleh 
Masyarakat 

4.4.7 Grafik Penggunaan Air PDAM Oleh Masyarakat Pulau 
Mandangin 

Masyarakat Pulau mandangin membutuhkan air bersih 
untuk kebutuhan sehari-hari, namun tidak semua masyarakat 
menggunakan air PDAM hanya untuk kebutuhan minum saja. 
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Berikut Grafik penggunaan air PDAM oleh masyarakat Pulau 
Mandangin, 

Sumber : Hasil Survei dan Analisis Perhitungan  

Gambar 4.21  Grafik Penggunaan Air PDAM Oleh Masyarakat 
Pulau Mandangin 

          Pertanyaan ini hanya ditujukan kepada masyarakat 
Pelanggan PDAM sebagai tolak ukur seberapa besar masyarakat 
memanfaatkan air PDAM. Hasil dari grafik tersebut menunjukkan 
bahwa masyarakat lebih memanfaatkan air PDAM untuk 
keperluan Mandi Cuci Kakus (MCK), selebihnya masyarakat 
menggunakan air PDAM untuk keperluan air minum, seluruh 
kebutuhan rumah tangga dan yang terakhir adalah untuk 
kebutuhan industri. Ada 2 industri yang ikut andil dalam pengisian 
kuisioner yaitu industri Es Batu dan juga industri Ayam Pedaging.  
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Berikut merupakan Gambar dari Industri Es Batu, 

 

Gambar 4.22  Pabrik Industri Pembuatan Es Batu di Pulau 
Mandangin 

4.5   Biaya Investasi Serta Rincian Biaya PDAM Pulau 
Mandangin 

        Biaya investasi merupakan biaya awal yang digunakan oleh 
suatu perusahaan untuk mengembangkan usahanya dengan 
target tertentu dan mengembalikannya pada periode tertentu. 
      Hari Kamis 29 Desember 2011, dilakukan penyerahan 
pengelolaan biaya (investasi) berupa : Pekerjaan 
Pengadaan/Pemasangan Instalasi SWRO Lengkap Kapasitas 5 
liter/detik Termasuk Unit Air Baku sebesar Rp. 11.089.606.505,- 
(sebelas milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam 
ribu lima ratus lima rupiah) di IKK Mandangin Kabupaten 
Sampang Propinsi Jawa Timur. Tabel Rekapitulasi Cash Flow 
bisa dilihat pada lampiran 1. 

Hasil survei dan analisis perhitungan dari rincian 
penggunaan biaya oleh PDAM Pulau Mandangin serta jumlah 
benefit yang didapatkan oleh perusahaan menjelaskan bahwa 
penerimaan yang didapat tidak sesuai dengan pendapatan yang 
direncanakan, bahkan pihak perusahaan harus menutup 
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kekurangan biaya pendapatan. Dari jumlah benefit yang hampir 
keseluruhan negatif dapat disimpulkan bahwa perusahaan 
mengalami kerugian terus menerus dalam waktu setiap bulan. 
Menurut pihak PDAM sendiri kerugian perusahaan disebabkan 
oleh keterlambatan pembayaran dari pelanggan PDAM. Selain 
itu, kerugian juga disebabkan oleh jumlah penerimaan yang tidak 
sesuai dengan jumlah pendapatan, hal itu terjadi karena 
merosotnya jumlah pelanggan PDAM dimana diperkirakan 
hampir seluruh masyarakat Pulau Mandangin atau bahkan 
separuhnya menjadi pelanggan PDAM namun pada 
kenyataannya hanya sekitar 130 Sambungan Pipa SR yang 
menyambung. 

4.6   Analisa Kelayakan Ekonomi PDAM Pulau Mandangin 

Suatu perusahaan selalu menginginkan perkembangan 
pada bidang usahanya begitupula dengan Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Pulau Mandangin Kabupaten Sampang. 
Sama halnya dengan perusahaan yang lain, PDAM juga 
menemui berbagai masalah ekonomi seperti keuntungan dan 
juga kerugian serta pendapatan yang masih belum sesuai 
dengan target. 

Suatu mesin pasti mempunyai umur ekonomis dan akan 
mengalami penyusutan harga setiap tahunnya, begitu pula 
dengan mesin yang dimiliki oleh PDAM SWRO Pulau Mandangin. 
Umur ekonomis dari mesin tersebut adalah 6 tahun dengan nilai 

penyusutan alat yang didapat dari persamaan  D = 
   

 
 

Dimana: 

D : biaya penyusutan per tahun (Rp./tahun) 
P : harga awal mesin (Rp.) 
S : harga akhir mesin (Rp.) 
N : perkiraan umur ekonomis (tahun) 

Harga awal mesin adalah Rp. 11.089.606.505, sedangkan 
harga akhir mesin didapat   dari pembagian harga aset  dalam 
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keadaan baru yaitu 100% dengan jumlah perkiraan umur 
ekonomis mesin yaitu 6  tahun sehingga harga akhir mesin 
adalah 16 % dari harga awal yaitu Rp. 1.774.337.040. 
Persamaan perhitungan penyusutan pada usaha ini adalah, 

D = 
                            

   
 

D = 1.552.544.910/ tahun 

Adapun analisa kelayakan ekonomi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Net Present Value, Net Benefit Cost Ratio, 
Internal Rate of Return, Gross Benefit Cost Ratio dan Analisis 
Sensitivitas. 

1. Net Present Value (NPV) 

Perhitungan kelayakan ekonomi  indikator NPV (Net 
Present Value) dengan nilai diskonto  yang berlaku adalah 11,75 
%.dan nilai diskonto dari perusahaan sebesar 35%.  Berikut tabel 
perhitungan analisis NPV dengan nilai diskonto 11,75 % dan 
35%. Nilai pada Discount Factor didapat dari persamaan : 

 

 
 = 

 

      
 

dimana nilai i merupakan nilai diskonto yang sedang berlaku 
yaitu 11,75%. 

Nilai pada Net Benefit didapat dari hasil pengurangan 
jumlah benefit  dengan total biaya yang terdapat pada tabel 4.4, 
sedangkan nilai dari Net Present Value didapatkan dari hasil 
perkalian net benefit dengan discount factor sehingga didapat 
hasil NPV 1 negatif dengan jumlah Rp. -13.355.100.889.  

Perhitungan analisis kelayakan ekonomi selanjutnya adalah 
dengan menggunakan indikator NPV dengan nilai diskonto dari 
perusahaan atau perkiraan nilai diskonto yang mempengaruhi 
harga jual produk dari PDAM sebesar 35 %. 
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Nilai pada Net Benefit didapat dari hasil pengurangan 
jumlah benefit  dengan total biaya, sedangkan nilai dari Net 
Present Value didapatkan dari hasil perkalian net benefit dengan 
discount factor sehingga didapat hasil NPV 2 negatif dengan 
jumlah Rp. -12.406.207.941. Karena NPV1 dan NPV2 adalah 
kurang dari 1 maka usaha PDAM SWRO Pulau Mandangin 
adalah rugi. 

2. Net Benefit Cost Ratio (B/C) 

Net Benefit Cost Ratio (B/C) adalah perbandingan present 
value dari net benefit yang positif dengan present value yang 
negatif. Net Benefit Cost Ratio Dapat dihitung dengan persamaan 
: 

Net Benefit 
 

 
 = 

             
   

     
           

 

Pada hasil perhitungan, tidak didapatkan hasil positif pada 

nilai Net Present Value (NPV) tapi, nilai Net Benefit 
 

 
 pada 

penelitian ini didapatkan dari pembagian jumlah dari hasil 
Present Value tahun ke -0 dengan hasil Present Value pada 
tahun ke satu hingga tahun ke enam  yang ditulis dengan 
persamaan, 

Net Benefit 
 

 
 = 

           

            
 

= 0,204 

Hasil dari pembagian Net Benefit 
 

 
 adalah lebih kecil dari 

satu, maka usaha ini tidak layak untuk dijalankan. 

3. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan tingkat diskonto 
(discount rate) pada saat NPV sama dengan nol yang dinyatakan 
dalam persen.  
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IRR dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut, 

IRR = i1+
     

           
 x (i2 – i1) 

Diketahui :  

NPV 1 : -13355100889 

NPV 2 : -12406207941 

I1             : 11,75 % 

I2         : 35 % 

Sehingga didapatkan jumlah sebesar 3, 299 untuk IRR 
Perusahaan Daerah Air Minum Pulau Mandangin. Jumlah dari 
hasil tersebut adalah lebih kecil daripada diskonto yang berlaku 
maka usaha ini tidak layak untuk dilaksanakan. 

4. Gross Beneft Cost Ratio (Gross B/C) 

Gross B/C adalah perbandingan antara benefit kotor yang 
telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah 
didiskon. Rumus dari Gross B/C adalah sebagai berikut, 

Gross B/C = 
           

   

           
   

 

Dimana nilai Bi merupakan nilai benefit yang diperoleh dari 
perkalian nilai benefit dengan discount factor yang kemudian 
dijumlah, sedangkan nilai Ci merupakan nilai cost yang didapat 
dari perkalian nilai total biaya dengan discount fa ctor yang 
kemudian dijumlah. Hasil dari penjumlahan nilai Bi dengan nilai 
Ci kemudian dibagi dengan persaman berikut, 

Gross B/C = 
                        

                         
 

= -0,044 
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Hasil pembagian dari persamaan Gross B/C adalah kuang 
dari 1 jadi usaha PDAM SWRO Pulau Mandangin tidak layak 
dilanjutkan. 

5. Analisis Sensitivitas 

Analisis Sensitivitas dilakukan untuk memperkirakan 
dampak yang akan terjadi apabila keadaan yang sebenarnya 
tidak sesuai dengan estimasi awal. Beberapa indikator kelayakan 
finansial menunjukkan bahwa PDAM Pulau Mandangin 
mengalami kerugian. Berikut merupakan Tabel analisa kelayakan 
finanasial PDAM Pulau Mandangin, 

Tabel 4.4 Analisa Kelayakan Finansial PDAM Pulau Mandangin 

No Indikator Jumlah Keterangan 

1. NPV 1(Rp) -12.242.596.902 NPV<1 Tidak layak 
2. NPV 2(Rp) -11.775.188.316 NPV<1 Tidak layak 
3. Net Benefit 

Cost Ratio 
(B/C) 

0,204 Net Benefit Cost 
Ratio (B/C)<1 Tidak 
layak 

4. IRR 3,299 IRR<diskonto Tidak 
layak 

5. Gross Benefit 
Cost Ratio 
(B/C) 

-0,044 Gross Benefit Cost 
Ratio (B/C)<1 Tidak 
layak 

Sumber : Analisis Perhitungan 

Hasil Tabel 4.4 menyatakan jika nilai NPV 1 dan NPV 2 
adalah kurang dari 1 sehingga usaha ini tidak layak. Nilai Net 
Benefit Cost Ratio, IRR dan nilai Gross Benefit Cost Ratio juga 
kurang dari 1 sehingga menunjukkan bahwa usaha ini mengalami 
kerugian. Oleh karena itu, analisis sensitivitas diperlukan untuk 
menentukan langkah selanjutnya. 

 

 



43 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1    Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil survei, analisis perhitungan dan hasil 
analisis kelayakan finansial dapat disimpulkan bahwa : 

1. Masyarakat Pulau Mandangin belum sepenuhnya 
merasakan manfaat dari PDAM SWRO Pulau Mandangin. 

2. Masyarakat Pulau Mandangin menggunakan air hujan 
sebagai persediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-
hari. 

3. PDAM Pulau Mandangin tidak layak secara finansial 
dengan nilai NPV 1 Rp.   -12.242.596.902, nilai NPV 2 Rp. 
-11.775.188.316, nilai Net Benefit Cost Ratio (B/C) 0,204, 
nilai IRR 3,299 dan nilai Gross Benefit Cost Ratio (B/C) -
0,044 dimana seluruh nilai tersebut kurang dari batas 
kelayakan masing-masing indikator 

5.2    Saran 

         Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat 
diberikan oleh penyusun sebagai wacana pada studi ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Peningkatan jumlah pelanggan PDAM Pulau Mandangin 
untuk mengurangi kerugian. 

2. Harga distribusi yang diturunkan dan disesuaikan dengan 
perekonomian masyarakat Pulau Mandangin. 
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Lampiran 1 Rekapitulasi Cash Flow serta Jumlah Benefit PDAM Pulau Mandangin Tahun 2013-2015 

Bulan 
Pendapatan 

(Rp) 
Penerimaan 

(Rp) 

Pengeluaran 
SPPD (Rp) 

Jumlah 
Pengeluaran (Rp) 

Jumlah 
Benefit (Rp) PLN/BBM 

(Rp) 
Tenaga Kerja 

(Rp) 
Pemeliharaan 

(Rp) 

Th. 
2013     1680000   36952500 6470000 45102500 -45102500 

Jan-14       600000     600000 -600000 

Feb-14 12395000   3583205 600000     4183205 -4183205 

Mar-14 14672500 10162500 18965228 600000     29727728 -19565228 

Apr-14 20503500 8406000 10717912 600000     19723912 -11317912 

Mei-14 11070000 10164000 10482120 600000     21246120 -11082120 

Jun-14 7595000 12091500 7308292 600000     19999792 -7908292 

Jul-14 9930000 8276000 6749888 600000     15625888 -7349888 

Agu-14 6793000 6653950 5177279 600000     12431229 -5777279 

Sep-14 9479500 4381000 5177270 600000     10158270 -5777270 

Okt-14 8667500 16664300 6336511 600000     23600811 -6936511 

Nov-14 6280000 0 5177279 600000     5777279 -5777279 

Des-14 8881000 9080200 5632093 600000     15312293 -6232093 

Jumlah 116267000 85879450 86987077 7200000 36952500 6470000     
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Sumber : Hasil Analisis Perhitungan 

 

 

 

 

 

Jan-15 6893500 5889400 13287953 600000 250000 800000 20827353 -14937953 

Feb-15 5123500 7120900 35189766 600000   320000 43230666 -36109766 

Mar-15 6235500 4200700 5253678 600000     10054378 -5853678 

Apr-15 8261500 6779400 7102821 600000     14482221 -7702821 

Mei-15 7136500 7883300 6937630 600000     15420930 -7537630 

Jun-15 8882500 3448200 12284825 600000     16333025 -12884825 

Jul-15 6494500 6821300 11580670 600000     19001970 -12180670 

Agu-15 7123500 5785000 5253678 600000     11638678 -5853678 

Sep-15   6154200 13691568 600000     20445768 -14291568 

Jumlah 56151000 54082400 110582589 5400000 250000 1120000     

JUMLAH 172418000 139961850 197569666 12600000 37202500 7590000     



48 
 

Lampiran 2 Kondisi dan Suasana Pengambilan Data Kuisioner  

 

 
Gambar 1 Wawancara Penduduk Pulau Mandangin 

TengahDusun Kramat 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 
Gambar 2 Wawancara Penduduk Pulau Mandangin Timur Dusun 

Candin 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3 Wawancara Penduduk Pulau Mandangin Barat  
Dusun Barat 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Lampiran 3 Kuisioner Pelanggan PDAM 

KUISIONER PELANGGAN PDAM 

Nama  : 

Alamat : 

1. Apakah dampak yang dirasakan setelah adanya PDAM 
dengan sistem SWRO? 
a. Positif   b. Negatif  

 c. ................. 
2. Berapa pendapatan anda setiap bulan? 

a. <1.000.000,00  b. >1.000.000,00 
 c. ................. 

3. Menurut anda, berapa biaya PDAM yang seharusnya 
diterapkan? 
a. <12.500,00  b. >12.500,00  

 c. ................. 
4. Apakah biaya PDAM yang diterapkan sudah sesuai 

dengan keinginan? 
a. Sudah   b. Belum  

 c. ................. 
5. Apa alasan anda berlangganan PDAM? 

a. Untuk kebutuhan air minum b. MCK 
 c.  ................. 

6. Bagaimana saran anda untuk kemajuan PDAM? 
.............................................................................................
................................ 
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Lampiran 4 Kuisioner Eks Pelanggan PDAM 

KUISIONER EKS PELANGGAN PDAM 
Nama  : 
Alamat : 
1. Apakah dampak yang dirasakan setelah adanya 

PDAM dengan sistem SWRO? 
a. Positif   b. Negatif  

 c. ................. 
2. Berapa pendapatan anda setiap bulan? 

a. <1.000.000,00  b. >1.000.000,00 
 c. ................. 

3. Menurut anda, berapa biaya PDAM yang seharusnya 
diterapkan? 
a. <12.500,00  b. >12.500,00  

 c. ................. 
4. Apakah biaya PDAM yang diterapkan sudah sesuai 

dengan keinginan? 
a. Sudah   b. Belum  

 c. ................. 
5. Apa alasan anda berhenti berlangganan? 

a. Biaya   b. Kualitas  
 c. Pelayanan 

6. Jika anda sudah tidak berlangganan PDAM, air apa 
yang anda gunakan untuk kebutuhan sehari-hari? 
a. Air hujan  b. Air Sumur  

 c. .................. 
 

7. Bagaimana saran anda untuk kemajuan PDAM? 
.......................................................................................
............................................ 
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Lampiran 5 Kuisioner Non Pelanggan PDAM 
 

KUISIONER NON PELANGGAN PDAM 
Nama : 
Alamat : 

1. Apakah dampak yang dirasakan setelah adanya 
PDAM dengan sistem SWRO? 
a. Positif   b. Negatif  

 c. ................ 
2. Berapa pendapatan anda setap bulan? 

a. <1.000.000,00  b. >1.000.000,00 
 c. ................ 

3. Menurut anda, berapa biaya PDAM yang seharusnya 
dterapkan? 
a. <12.500,00  b. >12.500,00  

 c. ................ 
4. Apakah biaya PDAM yang diterapkan sudah sesuai 

dengan keinginan? 
a. Sudah   b. Belum  

 c. ................ 
5. Apa alasan anda tidak berlangganan PDAM? 

a. Biaya   b. Kualitas  
 c. Pelayanan 

6. Jika anda tdak berlangganan PDAM, air apa yang 
anda gunakan untuk kebutuhan sehari-hari? 
a. Air Hujan  b. Air Sumur  

 c. ................... 

 

7. Bagaimana saran anda untuk kemajuan PDAM? 
.......................................................................................
............................................ 
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Lampiran 6 Hasil Kuisioner Pelanggan PDAM 

 

  

No Nama Dampak Pendapatan 
Kemampuan Membayar 
Tarif Kesesuaian Tarif Alasan Penggunaan 

1 Salim Positif <1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai MCK 

2 H. Afandi Positif <1.000.000,00 <12.500,00 Sudah Sesuai MCK 

3 Sholeh Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Air Minum 

4 Slamet Positif >1.000.000,00 <12.500,00 Sudah Sesuai 
Seluruh Kebutuhan Rumah 
Tangga 

5 Didik Positif >1.000.000,00 <12.500,00 Sudah Sesuai MCK 

6 Romsul Positif >1.000.000,00 <12.500,00 Sudah Sesuai MCK 

7 Hj. Usriyah Negatif >1.000.000,00 <12.500,00 Belum Sesuai Air Minum 

8 Amiruddin Positif <1.000.000,00 >12.500,00 Sudah Sesuai Air Minum 

9 Idris Positif <1.000.000,00 <12.500,00 Sudah Sesuai MCK 

10 Muarifah Positif <1.000.000,00 <12.500,00 Sudah Sesuai MCK 

11 H. Rozak Positif <1.000.000,00 <12.500,00 Sudah Sesuai MCK 

12 H. Muhdlor Positif <1.000.000,00 <12.500,00 Sudah Sesuai Industri Es Batu 

13 Musyarofah Positif <1.000.000,00 25.000,00 Sudah Sesuai 
Seluruh Kebutuhan Rumah 
Tangga 

14 Fadlillah Negatif <1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Industri Ayam Pedaging 

15 H. Saiful Positif <1.000.000,00 <12.500,00 Sudah Sesuai Air Minum 
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Lampiran 7 Hasil Kuisioner Eks Pelanggan PDAM 

No Nama Dampak Pendapatan 
Kemampuan Membayar 
Tarif Kesesuain Tarif Alasan 

Air yang 
digunakan 

1 Moh. Solhut Positif <1.000.000,00 >12.500,00 Sudah Sesuai Pelayanan Air Hujan 

2 Muzaffah Positif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Sumur 

3 Zainul Positif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Pelayanan Air Hujan 

4 Musa Negatif <1.000.000,00 <12.500,00 Sudah Sesuai Biaya Air Hujan 

5 H. Musrimin Positif >1.000.000,00 <12.500,00 Belum Sesuai Pelayanan Air Hujan 

6 H. Saeni Tidak Berdampak <1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Sumur 

7 Kholis Negatif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Kualitas Air Hujan 

8 Husein Negatif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Kualitas Air Hujan 

9 H. Abdul Bari Negatif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Kualitas Air Hujan 

10 H. Yudin Positif <1.000.000,00 >12.500,00 Sudah Sesuai Biaya Air Hujan 

11 H. Mukhlas  Negatif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Kualitas Air Hujan 

12 Da'in Negatif <1.000.000,00 <12.500,00 Belum Sesuai Pelayanan Air Hujan 

13 Khodijah Negatif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Sumur 

14 Hawati Negatif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Sumur 

15 Asa Negatif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Sumur 
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Lampiran 8 Kuisioner Non Pelanggan PDAM 

No Nama Dampak Pendapatan 
Kemampuan Membayar 
Tarif Kesesuaian Tarif Alasan 

Air yang 
digunakan 

1 Salimah  Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00  Belum Sesuai Biaya Air Hujan 

2 Herman Positif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Hujan 

3 Zubair Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Kualitas Air Hujan 

4 Khomsin Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Kualitas Air Hujan 

5 
Mat 
Saleh Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Sumur 

6 Taufiq Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Sumur 

7 Lana Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Sumur 

8 Suroh Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Beli 

9 Hanifah Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Hujan 

10 Rizkiyah Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Hujan 

11 Farhah Positif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Hujan 

12 Webnah Positif >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Hujan 

13 Walimah Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Hujan 

14 Mawadah Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Hujan 

15 Badrin Tidak Berdampak >1.000.000,00 >12.500,00 Belum Sesuai Biaya Air Hujan 
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