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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang dalam 

pembangungan ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan 

kesejahteran masyarakat begitu juga di Indonesia bahwa tujuan akhir 

pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat 

seutuhnya. 

Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat yang berarti  bahwa hasil-hasil pembangunan harus 

dapat dinikmati oleh rakyat secara adil dan merata. Salah satunya bidang 

pembangunan untuk masyarakat adalah menyediakan air bersih.   Dengan air 

semua makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupannya, demikian juga 

masyarakat sangat memerlukan air (terutama air berrsih) untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari misalnya; minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain 

sebagainya sehingga air memduduki peranan yang sangat penting dalam 
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kehidupan manusia. Untuk mendukung kebutuhan akan aair tersebut 

Pemerintah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan 

tujuan  menyediakan air bersih untuk masyarakat yang  membutuhkan. 

    Beberapa daerah tertentu masih banyak penduduk yang kesulitan 

mendapatkan air bersih untuk mempertahakan  hidupnya. Bahkan dalam   

perekonomian air memegang peranan penting yakni untuk keperluan 

pertanian, industri perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. 

Problematika sumber daya air ada dua aspek yaitu menambah pengadaan air 

dan menghemat penggunaan air. Kehadiran teknologi sangat berperan dalam 

penambahan kualitas air dengan penemuan dan pengambilan sumber air dalam 

tanah. Masalah sumber daya air kaitannya dengan nilai guna tanah, rencana 

penggunaan tanah dan kemungkinan–kemungkinan sangat dipengaruhi oleh 

pengolahan sumber daya yang antara lain mencakup pola penadahan air dan 

pengaturan pembagiannya ( Sumitro Djoyohadikusumo, 1994 : 267 ) sehingga   

air bersih diperkotaan banyak yang digunakan untuk berbagai fasilitas yang 

menunjang kehidupan manusia. Misalnya untuk perumahan, industri, 

perhotelan, perkantoran, pusat pembelanjaan dan sebagainya, sehingga tanah 

yang semakin sempit ditambah dengan pencemaran air yang ditimbulkan oleh 

kegiatan rumah tangga dan industri mengakibatkan semakin  berkurangnya air 

bersih. 

   Awalnya air merupakan sumber daya yang tak terbatas jumlahnya 

karena dapat diperoleh di sungai serta sumber mata air lainnya. Namun seiring 

terjadinya penurunan kualitas, sekarang ini pengadaan air merupakan masalah 
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yang sangat mendesak apabila melihat perkembangan di masa depan. Hal ini 

akan mempengaruhi permintaan pelanggan terhadap air minum yang juga 

semakin meningkat.  

Peruasahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan instansi 

penyedia air minum. PDAM Kabupaten Boyolali berdiri tanggal 31 Juli 1978 

berdasarkan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 1978 yang 

disempurnakan dengan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 1994. 

Saat ini PDAM Kabupaten Boyolali menghadapi berbagai masalah 

berhubungan dengan penyediaan air untuk pelanggan, antara lain yaitu 

terbatasnya kapasitas air baku, menurunnya kapasitas air baku pada musim 

kemarau (pada musim kemarau kapasitas air baku mencapai 30 – 40 % dari 

kondisi normal), pemerataan pendistribusian air dikarenakan kondisi topografi 

yang naik turun serta masih banyaknya daftar tunggu calon pelanggan yang 

belum dapat dilayani.  Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka 

peneltian ini mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERMINTAAN AIR MINUM OLEH PELANGGAN 

PDAM DI KABUPATEN BOYOLALI.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka perumusan masalah 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah  tingkat pendapatan pelanggan, jumlah anggota keluarga 

pelanggan, dan lama sebagai pelanggan air minum PDAM berpengaruh 
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terhadap permintaan air minum oleh pelanggan di Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Boyolali ? 

2. Bagaimanakah pola penggunaan air minum oleh pelanggan di Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan pelanggan, jumlah 

anggota keluarga pelanggan dan lama sebagai pelanggan air minum 

terhadap permintaan air minum oleh pelanggan di PDAM Kabupaten 

Boyolali. 

2. Untuk mengetahuai pola penggunaan air minum oleh pelanggan di 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu studi ekonomi yang mengkaji hubungan antara tingkat 

pendapatan pelanggan, jumlah anggota keluarga dan lama sebagai 

pelanggan air minum PDAM terhadap permintaan air minum oleh 

pelanggan. 

2. Sebagai bahan perbandingan dalam pengambilan keputusan oleh 

Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali pada masa mendatang. 
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3. Bagi peneliti sebagai latihan dalam penulisan dan penelitian yang bersifat 

ilmiah dan sebagai penerapan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah. 

4. Dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan 

penelitian di bidang yang  serupa dengan penelitian ini.  

 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian agar tercapai tujuan yang 

dimaksud, digunakan kerangka pemikiran sebagai berikut :  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 Skema kerangka Pemikiran Studi 

 

Permintaan akan air minum oleh pelanggan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik faktor. Faktor tersebut adalah faktor pendapatan pelanggan dan 

jumlah anggota keluarga, serta faktor lama sebagai pelanggan air minum 

Tingkat Pendapatan 
Pelanggan 

Jumlah anggota Keluarga 
Pelanggan 

Lama Sebagai Pelanggan 
air Minum PDAM 

Permintaan Air 
Minum PDAM 
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PDAM. Sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel 

tersebut terhadap permintaan air minum PDAM oleh pelanggan. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Tingkat pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga dan lama sebagai 

pelanggan air minum diduga berpengaruh positif terhadap permintaan air 

minum PDAM.    

 

G. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Lokasi yang diambil untuk penelitian ini adalah Kabupaten Boyolali. 

Ruang lingkup meliputi pelanggan PDAM di Kabupaten Boyolali yang 

terdiri dari 19 kecamatan dan 267 desa. Adapun obyek yang akan diteliti 

yaitu semua pelanggan air minum PDAM yang telah menkonsumsi air 

minum PDAM dan tercatat dalam daftar pelanggan PDAM Kabupaten 

Boyolali. 

2.  Metode Pengambilan Sampel  

Polulasi dalam penelitian ini adalah pelanggan air minum PDAM yang 

telah mengkonsumsi air minum dan tercatat dalam daftar pelanggan 

PDAM Kabupaten Boyolali yang dipilih secara acak (random). Penarikan 

sampel dilakukan dengan cara Random Sampling yaitu setiap unsur 
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populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, 

teknik ini digunakan karena populasi mempunyai sifat yang mendekati 

homogen. Jumlah sampel yang diambil 100 pelanggan air minum PDAM 

dari 12 kecamatan di Kabupaten Boyolali. 

 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari 

responden, yang dalam hal ini para pelanggan di wilayah Kabupaten 

Boyolali. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari  luar sumber yang   

pertama. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara 

lain : gambar umum wilayah Kabupaten Boyolali, sejarah berdirinya 

PDAM Kabupaten Boyolali dan sebagainya. 

4. Teknik Pengambilan Sampel 

a. Observasi adalah pengamatan secara langsung pada obyek penelitian 

sehingga dapat mengetahui serta mencatat data yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi. 

b. Interview adalah wawancara secara langsung dengan pihak yang 

bersangkutan. 

c. Questioner adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan dengan maksud untuk menjaring jawaban dari responden 

melalui penggunaan angket. Cara memperoleh data dengan 
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memberikan angket data kepada setiap responden untuk dijawab, 

kemudian hasilnya diambil sendiri oleh penulis dan disimpulkan. 

5. Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliput : 

a. Permintaan air minum oleh pelanggan  adalah besarnya air minum 

yang diperlukan oleh rumah tangga pelanggan diukur dalam m3. 

b. Tingkat pendapatan pelanggan adalah besarnya pendapatan rumah 

tangga ( jumlah pendapatan seluruh anggota keluarga yang tinggal 

serumah) selama satu bulan, diukur dalam Ribuan Rp. 

c. Lama sebagai pelanggan air minum PDAM adalah lama waktu yang 

telah ditempuh menjadi pelanggan air minum PDAM oleh pelanggan, 

diukur dalam tahun. 

d. Jumlah anggota kelurga pelanggan adalah jumlah anggota keluarga 

yang tinggal dalam satu rumah pelanggan (orang). 

6. Tehnik Analisis Data 

Untuk menganalisis data ini digunakan teknik analisis regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Ln Y = β0 + β1 Ln X1 + β2 Ln  X2 + β3 Ln X3 + e……….…(1.2) 

Keterangan : 

Y   : Permintaan air minum oleh pelanggan 

β0  : Konstanta 

β1, β2, β3 : Koefisien Regresi 

X1 : Tingkat pendapatan pelanggan ( per bulan) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



    

 

9 
 

 
 

X2 : Jumlah anggota keluarga pelanggan 

X3 : Lama sebagai pelanggan air minum ( tahun) 

e     : Variabel pengganggu 

Langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian validasi model 

yang meliputi sebagai berikut: 

 

a. Uji Statistik 

Uji yang didasarkan pada teori statistik yang meliputi uji t, uji F dan 

uji koefisien determinasi R. 

1) Uji t (t-test). 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing 

variabel terhadap variabel tidak bebas ( Gujarati, 1997:77). Adapun 

langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a). Ho : β1 = 0 (Tidak ada pengaruh antara masing-masing 

variabel bebas      terhadap variabel tidak 

bebas). 

Ha : β1 = 0   (Ada pengaruh antara masing-masing variabel 

bebas dengan variabel tidak bebas). 

b). Tingkat keyakinan ( level of significance) α = 0,05 

T table = t ;α / 2. df ; N-K 

c). Kriteria pengujian  

 

 

f (t) 

Daerah 
terima 

Daerah tolak Daerah tolak 

t 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



    

 

10 
 

 
 

 

 

      -t (a/2, n-1)          t (a/2, n-1) 

Ho diterima apabila –t ( α / 2; n-2)≤ t hitung ≤ t (α / 2; n-2) 

Ho ditolak apabila t hitung ≤ -t ( α / 2; n-2) atau t hitung ≥ t (α 

/2; n-2) 

d). Menentukan nilai t hitung 

     β1 
T hitung =  

                               Se (β1) 

Catatan:  

β1  = koefisien regresi 

Se (β1) = standart error regresi 

e). Kesimpulan 

Ho diterima apabila –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak apabila t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel  

2) Uji F ( F-test) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel 

bebas terhadap  variabel tidak bebas ( Gujarati, 1997;120). Adapun 

langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut : 

a).  Ho : β1= β2 = β3 = 0 ( tidak ada pengaruh antara variabel    

bebas terhadap variabel tidak bebas secara bersama-sama ). 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 ( ada pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebas secara bersama-sama). 
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b).  Tingkat keyakinan ( level of significance) α = 0,05 

F tabel = F α ; K-1 ; N-K 

 

 

 

 

c). Kriteria pengujian 

 

 

 

 

Ho diterima apabila F ≤ Fα ; K-1 ; K(n-1) 

Ho ditolak apabila F > Fα ; K-1; K(n-1) 

d). Menentukan F hitung   

        R2  / ( K – 1) 
     F hitung = 

                ( 1 - R2) ( N – K) 

e). Kesimpulan 

Ho diterima apabila F hitung ≤F tabel 

Ho ditolak apabila F hitung > F tabel  

3). Koefisien determinasi R2 

R2 digunakan untuk menunjukan sampai seberapa besar variasi 

variabel tidak bebas yang dapat dijelaskaan oleh variasi dari 

variabel bebas. Nilai R2 dapat dihitung : 

Daerah Ho 
diterima 

Daerah  Ho 
Ditolak 

F α/2 ; k-1 ; n-k 
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         ESS             TSS 
R2 =       = 1 -  
        TSS              ESS 

Keterangan : 

ESS = Explained sum of squares 

TSS = Total sum squares 

 

b. Uji penyimpangan asumsi klasik ( Uji Ekonometrika) 

Kriteria uji penyimpangan asumsi klasik digunakan untuk 

menganalisis apakah dalam model penelitian tersebut tredapat suatu 

penyimpangan asumsi klasik. Untuk itu perlu pengujian 

multikolinieritas, heterodastitas, autokorelasi. 

1). Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya 

hubungan linier diantara dua variabel bebas atau lebih dalam model 

regresi. Salah satu cara untuk menganalisa ada tidaknya pengaruh 

multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan metode klien, 

langkah-langkah metode klien adalah sebagai berikut ( Gujarati, 

1997; 167): 

a). Melakukan Regresi tiap-tiap variabel bebas atas sisa variabel 

lainnya dan diperoleh koefisien determinasi atas variabel 

independen. 
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b). r2* yang dapat kemudian dibandingkan dengan koefisien 

determinasi dari model atau semua variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

c). Adapun kriterianya adalah apabila : 

r2* xi xj < R2 Y X1, X2,. . . . . . . . . .Xn ( tidak ada gangguan 

multikolinieritas) 

r2* xi xj > R2 Y X1 X2, . . . . . . . . . .Xn ( ada gangguan 

multikolinieritas) 

2). Uji Heterokedastisitas 

Pengujian Heterokedatisitas dilakukan untuk melihat 

apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama atau 

tidak. Hal tersebut dapat dilambangkan sebagai berikut: 

E (Ui2 ) = s2    i : 1,2,3,…..n 

Apabila dalam varian sama maka asumsi heterokedatisitas 

diterima. Untuk menguji ada tidaknya heterokedatisitas dalam 

model dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi dalam 

pengujian ini diuji dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser 

dilakukan dengan menggunkan dua tahap yaitu : 

a) Melakukan regresi atas model yang dilakukan dengan Ordinary 

Least Squares (OLS) tanpa memperhatikan adanya gejala 

Heterokedatisitas. Kemudian dari hasil tersebut diperoleh 

besarnya residual. 
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b) Melakukan regresi dengan harga mutlak residual dari hasil di 

atas sebagai varian yang tidak bebas. Regresi satu persatu 

dengan masing-masing variabel bebas. Untuk menentukan ada 

tidaknya heterokedatisitas dapat dilihat pada nilai koefisien 

Regresi. Apabila t hit < t tabel, maka Ho diterima dengan kata 

lain menunjukkan adanya heterokedatisitas.     

3). Uji Autokorelasi 

Serangkaian observasi yang diurut-urutkan menurut waktu 

atau ruang korelasi yang dimaksud adalah kesalahan pengganggu. 

Pengujian ada tiadaknya autokorelasi, dapat dijelaskan Uji Durbin 

Watson berikut ( Damodar Gujarati, 1993;217-218): 

a). Ho : tidak terjadi autokorelasi positif, maka jika: 

d < dl          : menolak Ho  

d > du         : tidak menolak Ho 

dl ≤ d ≤ du : pengujian tidak meyakinkan 

b). Ho : tidak terjadi autokorelasi negatif, maka jika 

d > (4 – dl )            : menolak Ho 

d < (4 – du )           : tidak menolak Ho 

(4 – du )≤ (4 – dl ) : pengujian tidakl meyakinkan 

c). Jika H0 adalah ujung yaitu bahwa tidak ada serial autokorelasi 

baik positif atau negatif, maka : 

d < dl           : menolak Ho  

d > (4-dl)     : tidak menolak Ho 
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d u < d < (4-du) : tidak menolak H0 

(dl < d < du) atau (4 – du) < d <  (4 – dl), pengujian tidak 

meyakinkan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Permintaan 

1. Pengertian  Permintaan 

Permintaan adalah kuantitas dari barang yang dapat dibeli 

konsumen pada berbagai tingkat harga atau dari berbagai tingkat harga 

terhadap harga kuantitas barang yang akan dibeli konsumen  (Sentanoe 

Kertonegoro, 1983:71). 

Permintaan didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang 

diminta oleh pembeli pada berbagai tingkat kemungkinan harga pada 

periode waktu tertentu. (Prathama Raharjo, 1985:7)  

Selain itu para pakar ekonomi mendefinisikan permintaan adalah 

suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara berbagai kuantitas 
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suatu barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga barang 

tersebut, cateris paribus. (Lincolin Arsyad, 1987:23) 

Jadi permintaan menggambarkan hubungan fungsional antara harga 

dengan jumlah barang yang diminta. Pada umumnya tingkat harga yang 

lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta semakin besar. 

Permintaan konsumen akan suatu barang ditentukan oleh banyak 

faktor, diantara banyak faktor tersebut yang terpenting adalah yang 

dinyatakan di bawah ini (Sadono Sukirno, 1982 : 51) : 

 

1. Harga barang itu sendiri 

2. Harga barang-barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang 

tersebut. 

3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 

4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 

5. Citarasa masyarakat 

6. Jumlah penduduk 

7. Ramalan mengenai keadaan dimasa mendatang. 

Berbagai faktor tersebut sangat sulit untuk dianalisis pengaruhnya 

terhadap permintaan suatu barang. Oleh sebab itu, di dalam analisis 

ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi 

oleh harga dari barang itu sendiri. Oleh sebab itu dalam terori permintaan 

yang terutama dianalisis adalah perkaitan diantara permintaan suatu 

barang dengan harga barang tersebut. Analisis tersebut menganggap 
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bahwa faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus). Keadaan ceteris 

paribus tidak mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. 

Setelah menganalisis perkaitan antara jumlah permintaan dengan tingkat 

harga, dengan asumsi bahwa harga adalah tetap maka dilakukan analisis 

terhadap faktor-faktor lainnya. 

Berdasarkan asumsi tertentu seperti semua harga barang lain tetap 

dan konsumen mempunyai pendapat tertentu, dapat dilihat pada suatu 

kurva yang menunjukkan jumlah barang yamg dibeli pada berbagai tingkat 

harga. 

Kurve permintaan merupakan titik-titik yang masing-masing 

menggambarkan tingkat maksimal pembelian pada harga tertentu dengan 

cateris paribus. (Richard A. Bilas, 1986:12). Pada umumnya kurve 

permintaan mempunyai slope negatif, turun miring dari kiri atas ke kanan 

bawah, walaupun ada perkecualian seperti permintaan yang mempunyai 

slope positif.        

2. Fungsi Permintaan  

Fungsi permintaan ini menunjukan hubungan antara kuantitas suatu 

barang yang akan diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi, 

misalnya harga barang, pendapatan, selera, jumlah konsumen dan 

sebagainya. Hal-hal ini merupakan variabel-variabel penting dalam fungsi 

permintaan, sehingga dapat diformulasikan di bawah: 

Q = f ( harga barang, pendapatan, selera, jumlah konsumen, macam barang 

yang di beli ). 
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3. Hukum Permintaan  

Hukum permintaan menyatakan bahwa apabila harga suatu barang 

naik, maka jumlah barang yang akan diminta turun. Dengan asumsi hal-hal 

lain dianggap tetap  (M. Suparmoko, 1984:17). 

Secara sederhana hukum permintaan permintaan dapat dirumuskan 

sebagai kuantitas yang dibeli per unit waktu semaki besar apabila harga 

dengan mengganggap hal-hal lain yang turut mempengaruhi permintaan 

adalah tidak berubah (ceteris paribus). Hukum permintaan pada 

hakekatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah 

harga dari suatu barang maka makin banyak permintaan atas suatu barang 

tersebut (Sardono Sukirno, 1997:77). 

Dalam melihat hubungan sebab akibat dari hukum permintaan 

menyatakan bahwa tingkat harga merupakan variabel yang dipengaruhi 

oleh  harga barang. Artinya apabila harga turun maka barang yang diminta 

naik dan apabila harga naik jumlah barang yang diminta turun. 

Hukum permintaan dapat dijelaskan dengan menggunakan metode 

grafik melalui kurva yang dapat didefinisikan sebagai suatu kurva 

permintaan yang menggambarkan hubungaan antara suatu barang dengan 

jumlah barang tersebut yang diminta individu. Kurva permintaan berbagai 

jenis barang pada umumnya menurun dari atas ke kanan bawah dan 

mempunyai kemiringan negatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini.    

P (harga) 
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                d 

         0  q1 q2  Q (kuantitas) 

Gambar 2 Kurva Permintaan 
Sumber : Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 78. 
 

 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan  

Ada beberapa faktor penentu  yang mempengaruhi fungsi 

permintaan individual, yaitu  (Ari Sudarman, 1980:67): 

a. Harga barang itu sendiri 

Sesuai dengan hukum permintaan, jumlah barang yang diminta 

berubah secara berlawanan dengan perubahan harga. Perubahan harga 

secara nominal menyebabkan pergerakan sepanjang fungsi permintaan 

tertentu, dan pergerakan tersebut ditunjukkan oleh perubahan jumlah 

barang yang diminta secara berlawanan.    

b. Pendapatan konsumen  

Faktor ini merupakan faktor penentu dalam permintaan suatu 

barang. Pada umumnya semakin besar pendapatan semakin besar pula 

permintaan. Menurut pendapatan konsumen merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting di dalam menentukan permintaan atas 
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berbagai barang dan jasa. Perubahan pendapatan yang diperoleh dari 

konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam suatu 

permintaan terhadap barang dan jasa. 

c. Distribusi pendapatan 

Distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi corak 

pendapatan dari berbagai jenis barang. Sejumlah pendapatan 

masyarakat tertentu akan menimbulkan corak permintaan masyarakat 

yang berbeda apabila pendapatan tersebut dirubah corak distribusinya. 

Misalnya pemerintah menaikan pajak untuk orang-orang kaya dan 

kemudian menggunakan pajak tersebut untuk menaikan pendapatan 

pekerja yang bergaji rendah, corak permintaan akan berbagai barang 

akan berubah. Barang-barang yang digunakan orang-orang kaya akan 

menurun dan barang-barang yang digunakan orang-orang 

berpenghasilan rendah mengalami kenaikan dan permintaan akan 

berubah.     

d. Selera 

Selera atau preferensi konsumen pada umumnya berubah dari 

waktu ke waktu. Naiknya intensitas keinginan seseorang terhadap 

barang tersebut begitu pula sebaliknya. Sedangkan menurut Boediono 

(2000:25) perubahan selera konsumen bisa ditunjukkan oleh 

perubahan bentuk atau posisi dari inddefference map. Jadi dalam hal 

ini, pada intinya tanpa ada perubahan harga barang-barang maupun 
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income, permintaan akan sesuatu barang bisa berubah karena 

perubahan selera.   

e. Harga barang lain yang berkaitan dalam penggunaan 

Barang-barang konsumsi pada umumnya mempunyai kaitan 

penggunaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kaitan penggunaan 

antara kedua barang konsumsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu saling menggantikaan dan saling melengkapi. Bila 

naiknya harga salah satu barang mengakibatkan naiknya permintaan 

terhadap barang lain, dua barang tersebut mempunyai hubungan saling 

menggantikan. Hubungan yang sebaliknya berlaku untuk dua macam 

barang yang mempunyai hubungan saling melengkapi. 

f. Jumlah penduduk 

Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan 

pertambahan permintaan. Pertambahan penduduk diikuti 

perkembangan kesempatan kerja dan pertambahan kebutuhan, dengan 

demikian lebih banyak masyarakat yang menerima pendapatan dan hal 

ini menambah daya beli dalam masyarakat, pertambahan daya beli 

akan menambah permintaan. 

g. Ramalan mengenai masa mendatang 

Perubahan-perubahan yang terjadi yang diramalkan di masa 

yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan. Ramalan 

konsumen bahwa harga-harga akan bertambah tinggi di masa 

mendatang akan mendorong konsumen untuk membeli dalam jumlah 
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banyak pada masa sekarang, untuk menghemat pengeluaran di masa 

mendatang. Sebaliknya ramalan bahwa lowongan kerja akan sukar 

diperoleh dan kegiatan ekonomi akan mengalami resesi akan 

mendorong orang lebih berhemat dalam pengeluaran dan mengurangi 

permintaan. 

Faktor-faktor tersebut di atas menentukan tingkat permintaan dan 

jumlah barang untuk setiap barang bagi masing-masing individu. 

 

    

5.  Pergeseran Dalam Kurva Permintaan 

Kurva permintaan (demand curve) menyatakan berapa banyak para 

konsumen bersedia membeli pada setiap harga per unit yang mereka harus 

bayar. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut (Robert S. 

Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, 1999 : 14) 

QD = QD (P)……………………………………………………(2.1) 

Atau dapat digambarkan dalam gambar 3, garis vertikal menunjukan harga 

barang (P), sumbu horizontal menujukan jumlah barang yang diminta (Q). 

 

 

 

 

 

 

Harga 
per unit 

P2 

P1 
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Gambar 3 Pergeseran Kurva Permintaan 
Sumber : Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, Mikro Ekonomi, 

1999 hal 14) 
 

Kurva permintaan ditandai dengan D. Dengan pendapatan siap 

pakai yang lebih besar, konsumen dapat lebih banyak membelanjakan 

uangnya untuk jenis barang apapun. Jika harga barang dipertahankan 

pada P1, dapat diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah barang 

yang diminta dari Q1 ke Q2, ini terjadi terlepas dari harga pasarnya, 

sehingga hasilnya akan menggeser seluruh kurva permintaan ke kanan. 

Dalam gambar ditunjukan sebagai penggeseran dari D ke D1. 

 
 

B. Teori Perilaku Konsumen dan Permintaan   

Semua anggota masyarakat yang menerima uang dan kemudian 

membelanjakannya kembali untuk pembelian barang dan jasa disebut 

konsumen. Setiap konsumen haruslah mampu mengalokasikan uang miliknya 

untuk dibelanjakan terhadap barang-barang dan jasa di pasar. Barang dab jasa 

yang dikonsumsi oleh masyarakat disebut komoditi (commodities), komoditi 

adalah sesuatu yang memberikan jasa konsumsi (consummtion service). 

1. Teori Nilai Guna (utility)  

Q 

D’ 

Q1 Q2 
D 
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Teori ini menjelaskan tentang perilaku konsumen didalam 

menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang jumlahnya terbatas 

untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan, yang dapat berupa barang 

konsumsi atau jasa konsumsi, dengan cara mengkombinasikan agar 

tercapai kepuasan yang maksimum. Setiap orang mempunyai skala 

preferensi dimana ia menyusun barang dan jasa menurut urutan 

pentingnya. Skala preferensi disusun terlepas dari harga-harga pasar 

(Kadariah, 1992 : 14). Skala preferensi tersebut ditunjukkan oleh sebuah 

kurva yang menghubungkan antara dua barang atau lebih, tetapi memberi 

tingkat kepuasan yang sama. 

Penjelasan mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana 

didapati dalam hukum permintaan, yang mengatakan bahwa “ bila harga 

suatu barang naik maka jumlah yang diminta konsumen akan barang 

tersebut turun”. Dan sebaliknya bila barang tersebut turun (Boediono, 

2000:17). Dalam teori  permintaan konsumen ini ada dua  pendekatan nilai 

guna (utility) untuk menerangkan mengapa konsumen berperilaku 

sedemikian rupa, yaitu : 

a. Pendekatan nilai guna (utility) Kardinal  

Pendekatan Utilitas kardinal adalah  bahwa kepuasan konsumen 

yang diperoleh dari mengkonsumsi barang-barang dan jasa dapat 

diukur dengan  angka atau dinyatakan secara kuantitatif, seperti 

berat/tinggi. Pendekatan ini disebut juga pendekatan kardinal. Utilitas 
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dianggap sebagai ukuran kemampuan kemampuan sebuah barang dan 

jasa untuk memuaskan kebutuhan. 

Asumsi-asumsi dalam Pendekatan Utilitas atau Pendekatan 

Kardinal adalah: 

1). Tingkat utilitas yang dicapai secara total oleh seseorang merupakan 

fungsi kualitas dari barang yang dikonsumsi. Sehingga, Utilitas = 

U = f (barang a, barang b, …barang z) 

2). Konsumen akan memaksimalkan kepuasan dengan dana yang 

terbatas.. 

3). Utilitas dapat diukur secara   Marginal Utility (MU) dari setiap unit 

tambahan barang yang dikonsumsi akan terjadi penurunan. 

Marginal Utility adalah perubahan dari total utility (TU) yang 

disebabkan oleh adanya tambahan satu unit barang yang 

dikonsumsi, dengan asumsi faktor-faktor lain yang saling 

berpengaruh dianggap konstan (Cateris Paribus).    

4). Keseimbangan konsumen, seseorang dikatakaan berada pada 

kondisi keseimbangaan apabila telah mengalokasikan dananya 

yang terbatas diantara berbagai macam barang dan jasa sehingga 

relokasi tidak akan menaikan Total Utility yang diperolehnya dari 

mengkonsumsi barang tersebut yang berarti seseorang telah 

membelanjakan semua dananya dan kepuasan yang diperoleh 

adalah maksimal.  

b. Pendekatan Nilai Guna Ordinal / Pendekatan Kurva Indifferens. 
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Pendekatan ordinal atau pendekatan kurva indifferens 

menganggap bahwa utilitas (kepuasan) yang diperoleh konsumen 

dalam mengkonsumsi barang dan jasa hanya dapat dihitung dengan 

pengukuran ordinal. Dalam penggunaan kurva indefferens ini 

didasarkan pada pengukuran ordinal dalam analisis pemilihan 

konsumen dan penurunan fungsi permintaan. Tingkat barang-barang 

sangat menentukan dalam tingkat utilitas.  

Adapun asumsi-asumsi dalam pendekatan kurva indefferens ini 

adalah : 

1). Konsumen dalam mendapatkan kepuasan lewat barang-barang 

yang dikonsumsinya. U=U (barang a, barang b, … barang z) 

2). Konsumen dalam kepuasan maksimum dengan tunduk pada 

kendala anggaran yang ada. 

3). Marginal Rate of Subtitution (MRS) menurun untuk tingkat 

tertentu. MRS adalah jumlah barang tertentu (misalnya barang x) 

yang diganti oleh barang yang lain (misalnya barang y) dimana 

tingkat kepuasannya adalah sama. 

2. Teori Preferensi Konsumen 

Suatu unit konsumen baik perorangan maupun rumah tangga, akan 

mendapatkan kepuasan atas guna (utility) karena mengkonsumir sejumlah 

komuditi selama periode waktu tertentu. Jumlah komuditi yang 

dikonsumir oleh satu unit konsumen dalam periode waktu tertentu 

disebut seuntai komuditi (a commudity bundle). Setiap konsumen 
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berusaha untuk memeksimalkan tingkat kepuasan yang mereka peroleh 

dengan jumlah pengeluaran uang tertentu. Untuk keperluan tersebut, 

setiap konsumen dianggap dapat membuat urutan-urutan (rank) dari 

semua untaian komuditi yang ada. Konsumen harus dapat memilih 

komuditi mana yang lebih dipilih, dengan kata lain setiap unit konsumen 

harus dapat menentukan daftar urutan preferensi (order of preference) 

(Sadono Sukirno, 1994 : 16) 

 

C. Pengertian Kurva Indifferens 

Adalah kurva yang menunjukkan konsumsi barang dengan tingkat 

konsumsi yang sama. Artinya konsumen tidak akan lebih suka terhadap suatu 

titik dibandingkan titik-titik lain pada kurva indifferens. Kurve indifferens 

mempunyai empat ciri, khusus tiga ciri pertama mencerminkan adanya 

anggapan dalam penentuan preferensi konsumen. Sedangkan ciri yang 

keempat hanya untuk penjelasan bagi ketiga ciri sebelumnya. Ciri-ciri kurve 

indefferen tersebut antara lain : 

a. Kurve indifferens  mempunyai kemiringan negatif (negatively slope), 

berbentuk dari kiri atas ke kanan bawah pada bidang dua dimensi X-Y. 

b. Kurve indifferens melewati setap titik yang ada dalam komoditi X-Y. 

c. Kurve indifferens tidak berpotongan antara yang satu dengan yang lain.    

d. Kurve indifferens berbentuk cembung ke arah titik O, sifat ini disebabkan 

karena batas kemampuan komoditi X untuk menggantikan Y (marginal 
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rate of subtitution of X for Y = MRSX for y ) semakin menurun dengan 

semakin banyaknya barang X. 

Untuk dapat menggambarkan kurva kepuasan sama atau kurva 

indefferens perlulah dimisalkan bahwa semua konsumen hanya akan membeli 

dan menkonsumsi dua macam barang. Konsumen dalam menkonsumsi barang 

tersebut dengan kombinasi gabungan yang bagaimanapun akan memperoleh 

kepuasan yang sama. Kumpulan kurva indeferens akan memberikan gambaran 

yang lebih lengkap mengenai keinginan konsumen menkonsumsi 2 barang dan 

memberikan kepuasan yang maksimum kepada konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 
Gambar 4 Kurve Indifferens  
Sumber : Sadono Sukirno, Teori Ekonomi Mikro, 1982 hal 130 
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Gambar 4 menggambarkan sekumpulan kepuasan sama dari konsumen 

yang mengkonsumsi barang X dan Y. Kurva U2 mengambarkan gabungan X 

dan Y.  

Setiap kurva indifferens menggambarkan tingkat kepuasan tertentu dan 

kurva yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang semakin 

tinggi dari pada kurva dibawahnya. Dengan demikian U1, U2, U3 dan U4 

masing-masing menggambarkan suatu tungkat kepuasan tertentu. Tingkat 

kepuasan yang digambarkan oleh U4 lebih besar dari pada kurva-kurva 

lainnya, dan yang digambarkan oleh U3 lebih besar dari pada yang 

digambarkan oleh kurva U1 dan U2 sedangkan yang digambarkan oleh kurva 

U2 lebih besar dari pada kurva U1. 

 

 

Sedangkan ciri-ciri dari individu yang mempunyai fungsi preferensi 

adalah : 

a. Untuk dua golongan barang, misalnya barang x dan barang y, konsumen 

dapat membuat rangking, misalnya x lebih disukai daripada y, y lebih 

disukai daripada x, x berbeda dengan y. 

b. Rangking dalam pemilihan barang tersebut transitif yaitu jika y lebih 

diminati dari pada x, x lebih disukai daripada c maka y lebih disukai 

daripada x. 

c. Konsumsi ingin selalu mengkonsumsi jumlah yang lebih banyak karena 

konsumen tidak merasakan kepuasan. 
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d. Keseimbangan Konsumen 

1) Pada kasus barang normal dengan kurva indifferns yang ideal, maka 

keseimbangan konsumen tercapai pada saat konsumen mendapatkan 

kepuasan yang sebesar-besarnya dengan pendapatan yang terbatas. 

2) Pada kasus barang komplementer sempurna dimana kurve indifferens 

konsumen P1 X1 + P2 . X2 = M, Untuk barang-barang komplementer 

sempurna seperti sepatu kanan dan kiri, keseimbangan konsumen 

terjadi saat membeli 2 barang dengan proporsi yang tetap, tidak perduli 

berapapun harga barang yang dibeli.     

3) Untuk barang subtitusi sempurna keseimbangan 

konsumen akan tercapai pada konsumen dengan dana yang terbatas 

memperoleh kepuasan yang maksimum. 

 

D. Elastisitas   

1. Pengertian Elatisitas 

Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta 

terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan (harga, 

pendapatan dan faktor yang lain). Elastisitas biasanya digunakan untuk 

menjelaskan respons atau perubahan kuantitas yang diminta jika harga, 

pendapatan, atau faktor-faktor lainnya berubah. Derajad kepekaan 

kuantitas barang yang diminta terhadap perubahan harga atau faktor-faktor 

lain  penting karena hal tersebut mempengaruhi kestabilan harga-harga 
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pasar. (Lincolin Arsyad,1987:47). Elastisitas dibagi menjadi tiga macam 

antara lain : 

a. Elastisitas Harga yaitu derajad kepekaan dari jumlah barang yang 

diminta konsumen, akibat adanya perubahan harga barang. Dengan 

kata lain elastisitas harga adalah prosentase dari sejumlah barang yang 

diminta dibagi dengan perubahan proposional harga. 

           % perubahan jumlah barang yang diminta 

                 % perubahan harga barang tersebut   

b. Elastisitas Silang yaitu pengukuran tentang derajad kepekaan relatif 

dari jumlah barang yang diminta sebagai akbat adanya perubahan 

tingkat harga yang lain. Dengan kata lain, elatisitas silang adalah 

perubahan proposional dari jumlah barang X yang diminta konsumen 

dibagi dengan perubahan proposional dari barang Y. 

 

        % perubahan permintaan akan barang  

         % perubahan harga barang tersebut 

c. Elastisitas Pendapatan yaitu tingkat perubahan jumlah barang yang 

diminta karena adanya perubahan pendapatan. Dengan kata lain, 

elastisitas pendapatan adalah perubahan proposional dari jumlah 

barang yang diminta dibagi dengan perubahan proposional perubahan 

pendapatan secara nominal.  

         % perubahan permintaan akan barang  

         % perubahan pendapatan 

Eh = 

Es = 

Ep = 
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2. Pengaruh Perubahan Harga Terhadap Permintaan.  

Masyarakat pada umumnya ingin mengetahui seberapa jauh 

pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta oleh 

seorang konsumen. Pada saat barang berubah ada dua efek yang 

mengakibatkan adanya perubahan harga mempengaruhi jumalah barang 

yang diminta. Kedua efek tersebut adalah efek substitusi dan efek 

pendapatan. 

a. Efek Substitusi terjadi karena adanya perubahan harga relatif 

barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen sedangkan pendapatan 

tetap.   

b. Efek Pendapatan terjadi karena adanya perubahan harga suatu 

barang akan menyebabkan pendapatan riil konsumen bila diukur 

dengan barang akan berubah, dan hal ini akan mengakibatkan jumlah 

barang yang diminta berubah, cateris paribus. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga permintaan 

adalah sebagai berikut : 

1) Semakin dekat pengganti suatu barang, permintaan akan semakin 

elastis.  

2) Semakin penting suatu barang untuk kelangsungan hidup, semakin 

rendah elastisitasnya. Barang-barang kebutuhan pokok seperti 

garam, mempunyai elastisitas yang lebih rendah dari harga barang 

bukan pokok seperti rokok. 
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3) Semakin besar pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, 

permintaan semakin elastis. 

4) Semakin lama waktu untuk melakukan pertimbangan, semakin 

tinggi elastisitas suatu barang. 

3. Pengaruh Perubahan Pendapatan Terhadap Permintaan 

Perubahan pendapatan konsumen, harga tetap tidak berubah, tetapi 

mengakibatkan perubahan jumlah barang yang dibeli. Terutama untuk 

jenis barang normal dan barang superior, kenaikan pendapatan akan 

mendorong naiknya konsumsi. Sebaliknya pengurangan pendapatan 

konsumen akan mendorong berkurangnya konsumsi terhadap kedua jenis 

barang tersebut. Suatu konsep untuk mengukur derajad responsi perubahan 

permintaan terhadap adanya perubahan penghasilan. Dengan kata lain, 

elastisitas penghasilan adalah perubahan proporsional penghasilan secara 

nominal. Secara simbolis dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 

         % perubahan kuantitas yang diminta 

     % perubahan pendapatan 

Berdasarkan besarnya elastisitas pendapatan, komoditi dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan 

luks ( luxuries). Bila elastisitas pendapatan kecil (lebih kecil daripada 

satu), maka jumlah barang yang diminta konsumen tidak responsif 

terhadap perubahan pendapatan. Tingkat konsumsi tidak begitu jauh 

berbeda pada tingkat penghasilan. Komoditi dengan elastisitas pendapatan 

El = 
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kecil disebut barang pokok, sedang komoditi dengan pendapatan lebih 

besar daripada satu disebut barang luks.   

Interpretasi elastisitas pendapatan adalah jika elastisitas pendapatan 

positif, maka golongan barang-barang tersebut adalah income superior, 

yang berarti konsumsi akan barang secara langsung berubah sesuai dengan 

pendapatan. Elastisitas pendapatan sama dengan nol, maka golongan 

barang tersebut adalah income independent, yang berarti konsumsi akan 

barang tidak berubah sesuai dengan pendapatan, misalnya garam. Jika 

elastisitas pendapatan negatif, maka golongan barang tersebut adalah 

income inferior, yang berarti konsumsi akan barang berhubungan terbalik 

dengan pendapatan. 

 

E. Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Suharno dengan judul “ Analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan air minum PDAM di Kabupaten 

Sragen “. Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pendapatan pelanggan, 

jumlah anggota keluarga pelanggan, tarif air minum PDAM, Distribusi air 

minum, kualitas air minum serta promosi terhadap permintaan air minum 

PDAM. 

Hipotesis yang diajukan adalah tingkat pendapatan keluarga, jumlah anggota 

keluarga pelanggan, kualitas air minum serta promosi berpengaruh positif 

terhadap permintaan air minum PDAM. Alat analisis yang digunakan adalah 

Regresi Linear berganda. Dengan kesimpulan : 
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1. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan air minum dengan koefisien regresi 4,2097. Hal ini berarti 

bahwa setiap terjadi penambahan / kenaikkan 1 persen dari tingkat 

pendapatan akan meningkatkan jumlah permintaan air minum PDAM  

sebesar 4,2097 persen atau sebaliknya dangan asumsi variabel lain 

konstan. 

2. Jumlah keluarga pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan air minum dengan koefisien regresi 0,2834. Hal ini berarti 

bahwa setiap terjadi penambahan / kenaikkan 1 persen dari jumlah 

keluarga pelanggan akan meningkatkan jumlah permintaan air minum 

PDAM  sebesar 0,2834 persen atau sebaliknya dangan asumsi variabel lain 

konstan. 

3. Kualitas air minum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan air minum dengan koefisien regresi 0,0575. Hal ini berarti 

bahwa setiap terjadi penambahan / kenaikkan 1 persen dari kualitas air 

akan meningkatkan jumlah permintaan air minum PDAM  sebesar 0,0575 

persen atau sebaliknya dangan asumsi variabel lain konstan. 

4. Tarif air minum berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 

air minum dengan koefisien regresi 0,0704. Hal ini berarti bahwa setiap 

terjadi penambahan / kenaikkan 1 persen dari tariff air minum akan 

meningkatkan jumlah permintaan air minum PDAM  sebesar 0,0704 

persen atau sebaliknya dangan asumsi variabel lain konstan. 
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5. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan air 

minum dengan koefisien regresi 0,0288. Hal ini berarti bahwa setiap 

terjadi penambahan / kenaikkan 1 persen dari Promosi akan meningkatkan 

jumlah permintaan air minum PDAM  sebesar 0,0288 persen atau 

sebaliknya dangan asumsi variabel lain konstan. 

6. Distribusi air minum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan air minum dengan koefisien regresi 0,2260. Hal ini berarti 

bahwa setiap terjadi penambahan / kenaikkan 1 persen dari distribusi air 

minum akan meningkatkan jumlah permintaan air minum PDAM  sebesar 

0,2260 persen atau sebaliknya dangan asumsi variabel lain konstan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

Deskripsi Kabupaten Boyolali 

Gambaran Umum Kabupaten Boyolali 

Kabupaten Boyolali mempunyai wilayah dengan luas 1015.101 

Km2 yang berpenduduk 931.380 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah 
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Kabupaten.  Dari luas daerah yang ada, secara administrasi pemerintahan 

di bagi menjadi 19 Kecamatan dengan 263 Kelurahan/ Desa, 1989 Dusun / 

Dukuh, 1. 346 RW dan 6.194 RT. 

Ke-19 Kecamatan tersebut meliputi : 

Tabel 3.1 Jumlah kecamatan di Kabupaten Boyolali 
 

No. Kecamatan No. Kecamatan 
 Selo 11. Ngemplak 
 Plupuh 12. Nogosari 
 Cepogo 13. Simo 
 Musuk 14. Karanggede 
 Boyolali 15. Klego 
 Mojosongo 16. Andong 
 Teras 17. Kemusu 
 Sawit 18. Wonosegoro 
 Bayudono 19. Juwangi 

10. Sambi 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Boyolali, 2003 

 
Kabupaten Boyolali secara geografis terletak pada 1100 22¢ sampai 

dengan 1100 50¢ Bujur Timur dan terletak pada 70 36¢ sampai 70 71¢ 

Lintang Selatan. Adapun Wilayah Kabupaten Boyolali ini adalah termasuk 

wilayah di tengah-tengah dari wilayah daerah lain di Propinsi Jawa 

Tengah. Batas Wilayah Kabupaten Boyolali adalah : 

a. Sebelah Utara : berbatasan  wilayah dengan Kabupaten Grobongan                                 

dan Kabupaten Semarang. 

b. Sebelah Barat  :  berbatasan  wilayah dengan Kabupaten Magelang dan  Kabupaten 

Semarang 

c. Sebelah Selatan: berbatasan wilayah dengan Kabupaten Klaten dan 

Kabupaten Jogjakarta 
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d. Sebelah Timur : berbatasan wilayah dengan Kabupaten Sragen dan   

Kabupaten  

  

2. Aspek Demografi Kabupaten Boyolali 

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk 

Sampai akhir tahun 2002 jumlah penduduk yang tinggal di 

wilayah Kabupaten Boyolali adalah 931.380 jiwa, dengan luas wilayah  

± 1015.101 km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan 

Boyolali 2.166 jiwa dan wilayah yang kepadataan penduduknya 

terendah adalah Kecamatan Juwangi 417 jiwa. Adapun perbandingan 

luas wilayah tiap kecamatan, jumlah penduduk dan kepadatannya 

dapat dilihat pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2  Jumlah dan Kepadatan pendudukan tiap Kecamatan di Kabupaten 
Boyolali tahun 2002 

 
No Kecamatan Jumlah 

Penduduk 
( jiwa) 

Luas 
Wilayah 
(Km2) 

Kepadatan 
Penduduk 

(jiwa/Km2) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Selo 
Ampel 
Cepogo 
Musuk 
Boyolali 
Mojosongo 
Teras 
Sawit 
Banyudono 
Sambi 
Ngemplak 
Nogosari 
Simo 
Karanggede 
Klego 
Andong 
Kemusu 
Wonosegoro 

  26.390 
  68.773 
  51.252 
  59.364 
  56.864 
  50.758 
  43.769 
  32.220 
  44.899 
  48.013 
  67.163 
  61.353 
  42.824 
  40.495 
  45.520 
  60.291 
  45.195 
  52.866 

   56,078 
   90,391 
   52,998 
   65,041 
   26,251 
   43,411 
   29,936 
   17,233 
   25,379 
   46,495 
   38,527 
   55,084 
   48,040 
   41,756 
   51,877 
   54,528 
   99,084 
   92,998 

  471 
  761 
  967 
  913 
2166 
1169 
1462 
1869 
1769 
1033 
1743 
1114 
  891 
  970 
  877 
1106 
  456 
  568 
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19. Juwangi 
 

  33.371 
 

   79,994   417 
 

 JUMLAH 931.380 1015,101   917 

 Sumber Data :  Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyoalali, 2003 

Tahun 2002 penduduk Kabupaten Boyolali mencapai 931.380 

jiwa, dengan kapadatan rata-rata penduduk adalah 917 per Km2. Untuk 

kepadatan penduduk rata-rata Km2 jumlah terbesar berada di 

Kecamatan Boyolali dengan jumlah penduduk sebesar 56.854 jiwa dan 

kepadatan 2.166 jiwa per Km2 dan kepadatan terkecil berada di 

Kecamatan Kemusu dengan  kepadatan 8 per Km2  dan jumlah 

penduduk 45.195  jiwa. 

 

Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali dalam lima tahun 

terakhir ini terjadi kenaikan dan penurunan atau masih dapat dikatakan 

terkendali, pertumbuhan penduduk yang pada tahun 1998 sampai 2000 

mengalami kenaikan; setelah tahun 2000 sampai 2002 terus mengalami 

penurunan. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali ini secara 

jelas dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini : 

Tabel 3.3  Perkembangan penduduk Kabupaten Boyolali tahun 1998-
2002 

 

No. Tahun Jumlah 
Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan 
Penduduk 

(jiwa) 

Pertumbuhan 
penduduk 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

912.265 
917.435 
922.852 
927.502 
931.380 

899 
904 
909 
914 
917 

0,56 
0,57 
0.59 
0,50 
0,14 
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Sumber :  Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2003 

  

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 1998 

adalah sebesar 0,56, pada tahun 1999 pertumbuhan penduduk 

mengalami kenaikan menjadi 912.262 jiwa atau mengalami kenaikan 

dari tahun sebelumnya. Tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten 

Boyolali sebesar 922.852 jiwa dengan pertumbuhan 0,59. Tahun 2001 

sebesar 927.502 dengan pertumbuhan 0,50 dan pada tahun 2002 

penduduk Kabupaten Boyolali berjumlah 931.380 jiwa dengan 

pertumbuhan 0,14.  

Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin 

Bila dilihat dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada 

tahun 2002, penduduk di Kabupaten Boyolali lebih banyak perempuan  

berjumlah 1966 jiwa di bandingkan jumlah laki-laki berjumlah 1938 

jiwa. 

Tabel 3.4. Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali menurut jenis 
kelamin 
                Tahun 2002 

 
No. Kecamatan Laki-laki 

(jiwa) 
Perempuan 

(jiwa) 
Jumlah 

Penduduk 
Sex 

Ratio 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
 

Selo 
Ampel 
Cepogo 
Musuk 
Boyolali 
Mojosongo 
Teras 
Sawit 
Banyudono 
Sambi 
Ngemplak 
Nogosari 
Simo 
Karanggede 
Klego 
Andong 
Kemusu 
Wonosegoro 
Juwangi 

 

  12.799 
  33.532 
  25.192 
  28.694 
  27.993 
  24.865 
  21.444 
  15.837 
  21.411 
  23.687 
  33.023 
  29.720 
  20.766 
  19.487 
  22.306 
  29.537 
  22.223 
  26.024 
  16.543 

 

  13.591 
  35.241 
  26.060 
  30.670 
  28.871 
  25.893 
  22.325 
  16.383 
  23.488 
  24.626 
  34.140 
  31.633 
  22.058 
  21.008 
  23.214 
  30.754 
  22.972 
  26.842 
  16.828 

 

  26.390 
  68.773 
  51.252 
  59.364 
  56.864 
  50.758 
  43.769 
  32.220 
  44.899 
  48.013 
  67.163 
  61.353 
  42.824 
  40.495 
  45.520 
  60.291 
  45.195 
  52.866 
  33.371 

 

94,2 
95,1 
96,7 
93,6 
96,9 
96,0 
96,1 
96,7 
91,2 
97,4 
96,7 
93,9 
94,1 
92,8 
96,1 
96,0 
96,0 
96,9 
98,3 

 

 
Jumlah 

455.083 476.297 931.380 95,5 
 

Sumber :  Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyoalali, 2003 
 

Penduduk Kabupaten Boyolali di dominasi oleh jenis kelamin 

perempuan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk perempuan 

yang terus meningkat dari tahun 2001 – 2002 dibanding dengan jenis 

kelamin laki-laki. Pada tahun 2002 jumlah penduduk perempuan 

sebesar 476.297 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 

455.083 jiwa. Untuk jumlah penduduk perempuan terbesar berada di 

Kecamatan Ampel dengan jumlah penduduk perempuan 35.241 jiwa 

dengan sex ratio 95,1 dan terkecil berada di Kecamatan Selo dengan 

jumlah penduduk perempuan 13.591 jiwa dengan sex ratio 94,2. 

Sedangkan penduduk laki-laki terbesar berada di Kecamatan Ampel 

dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 33.532 jiwa dan jumlah 
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penduduk laki-laki terkecil di Kecamatan Selo dengan jumlah 

penduduk laki-laki sebesar 12.799 jiwa. 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Pemerintah telah mencanangkan program pendidikan wajib 

belajar 9 tahun bagi anak-anak di seluruh Indonesia, hal ini merupakan 

kepedulian pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang yang kaya saja, 

orang yang miskin sekalipun tetap memperoleh hak yang sama dalam 

memperoleh pendidikan. Telah banyak orang-orang kaya bersedia 

menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang tidak mampu untuk 

melanjutkan pendidikan dikarenakan orang tua anak-anak tersebut 

tidak mempunyai biaya bagi pendidikan anaknya. 

Peningkatan pendidikan merupakan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, sehingga mampu mampu meningkatkan tingkat 

produktivitas seseorang. 

Tingkat pendidikan di Kabupaten Boyolali di bagi menjadi 7 

kelas, dimana secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.5  Klasifikasi penduduk Kabupaten Boyolali berdasarkan 
Tingkat              Pendidikan 

 
No. Pendidikan Jumlah 

(orang) 
Persentase 

(%) 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Perguruan Tinggi 
Akademi 
DI/DII 
SLTA 
SLTP 
SD 
Tidak/Belum Tamat SD 

     7.319 
     4.951 
     4.233 
   94.861 
   12.286 
 284.760 
 255.736 

  1,10 
  0,75 
  0,64 
14,28 
  1.85 
42,88 
38,51 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2003 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

pendidikan penduduk Kabupaten Boyolali adalah tamat Sekolah Dasar 

atau yang sederajat dengan jumlah 284.760 jiwa dan tidak tamat SD 

sebesar 255.736 jiwa. Masalah pendidikan tidak lepas dari kemampuan 

yang dimiliki seseorang, melihat bahwa mata pencaharian penduduk 

yang sebagian besar adalah petani, buruh bangunan, buruh industri, hal 

ini merupakan suatu kendala untuk melanjutkan pendidikan lebih 

tinggi disebabkan rendahnya pendapatan. 

Jumlah Penduduk dari Aspek Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Boyolali di bagi 

menjadi 10 kelompok yang meliputi  pertanian, perkebunan perikanan 

peternakan, buruh industri, perdagangan, jasa, angkutan lain-lain. Mata 

pencaharian penduduk Kabupaten Boyolali sebagian besar adalah 

petani sebanyak 33,16% dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 

931380 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagaian besar mata 

pencaharian penduduk Kabupaten Boyolali adalah bercocok tanam. 

Secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 3.6 dibawah ini : 

Tabel 3.6. Mata pencaharian penduduk umur 10 tahun ke atas tahun  
2001- 2002 
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No Mata 

Pencaharian 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 
Persentase 

(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pertanian 
Perkebunan 
Perikanan 
Peternakan 
Buruh Industri 
Perdagangan 
Jasa 
Angkutan 
Lain-lain 

221.013 
  15.404 
    1.107 
  33.927 
  40.621 
  41.510 
  62.663 
   5.723 
220.395 

33,16 
  2,31 
  0,17 
  5,09 
  6,10 
  6,23 
  9,40 
  0,86 
33,06 

 Jumlah 642.363 96,38 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali,2003 

f. Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Manfaat dari pengelompokan penduduk menurut umur adalah 

untuk mengetahui jumlah anak sekolah, jumlah tenaga kerja, jumlah 

angkatan kerja dan untuk mengetahui besarnya beban tanggungan 

(dependency ratio) di suatu wilayah. Penduduk pada dasarnya dapat 

dibedakan menjadi dua kriteria yaitu penduduk usia kerja adalah 

penduduk yang berusia 10 - 64 tahun dan penduduk bukan usia kerja, 

yaitu penduduk yang berumur di bawah 10 tahun dan penduduk yang 

berumur diatas 64 tahun.  

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten 

Boyolali yang paling besar berada di usia balita dengan jumlah 77.856 

dari 931380 jiwa pada tahun 2002. Struktur penduduk menurut 

kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.7. Jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2002 
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No Usia Jumlah Penduduk 
(jiwa) 

Persentase 
(%) 

1. 
2.                                
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

0 – 4 
5 – 9 

10 – 14 
15 – 19 
20 – 24 
25 – 29 
30 – 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 
50 – 54 
55 – 59 
60 – 64 

> 64 

 77.856 
 83.921 
 93.045 
 96.045 
 76.045 
 70.764 
 70.646 
 70.049 
 61.067 
 49.663 
 39.615 
 35.090 
 34.983 
 72.067 

 

  8,36 
  9,01 
  9,99 
10,34 
  8,19 
  7,60 
  7,59 
  7,52 
  6,56 
  5,33 
  4,25 
  3,77 
  3,76 
  7,77 

 
Jumlah 

931.380 100 

 Sumber : Badan Statistik Pusat Kabupaten Boyolali, 2003 

 

Deskripsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali 

1. Sejarah berdirinya PDAM Kabupaten Boyolali 

Penyediaan air bersih di Boyolali sudah ada sejak jaman Hindia 

Belanda sewaktu ada jalur kereta api, hanya sebagian kecil saja yang 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selebihnya untuk keperluan kereta 

api. 

Boyolali merupakan daerah pegunungan sehingga banyak batu-

batuan. Penduduk Boyolali sudah banyak yang mencoba membuat sumur 

gali tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena mencapai 

kedalaman puluhan meter, itupun juga ada yang tidak keluar airnya. 

Apalagi kalau musim kemarau tiba, penduduk Boyolali yang di daerah 

tinggi kesulitan untuk mendapatkan air bersih.  
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Oleh karena itu Pemerintah Daerah Tingkat II Boyolali mulai 

memikirkan untuk mengatasi masalah penyediaan air bersih bagi 

masyarakat kota hingga ke pelosok desa. Sehingga pada tahun 1966 

diadakan pembaharuan terhadap saluran air yang sumbernya dari sungai. 

Saluran yang semula dari bambu diganti dengan pipa asbes dan besi beton 

yang besar.  

Dengan selesainya pembaharuan terhadap saluran air tersebut 

berarti air yang mengalir sewaktu bertambah dan kemungkinan kecil 

terjadi kehilangan air, sehingga tahun 1966 di hanggap sebagai tahun 

berdirinya PDAM Boyolali. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas air 

maka diadakan PDAM dengan Direktorat Tehnik Penyehatan Lingkungan 

yang bertugas menganalisa air yang sudah diproses. Kerjasama ini 

dilaksanakan mulai tahun 1971. 

Sampai tahun anggaran 1974 / 1975 telah bernasil membangun 

sistem Pengelolahan Lengkap Air Minum. Dari sumber air sungai 

dialirkan ke sistem pengelolahan lengkap kemudian melalui beberapa 

proses air tersebut siap didistribusikan ke konsumen. Pembangunan sistem 

pengolahan tersebut terdiri dari : 

a. Pembangunan bak penetasan tawas, bak-bak pengendap, bak filter / 

penyaringan dan bak pemberian kaporit yang terletak di daerah musuk. 

Ditempat inilah air diproses menjadi air bersih dan sehat. 

b. Pembangunan laboratorium dan tempat jaga. 
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c. Pembelian alat dan bahan laboratorium yang dapat mendukung proses 

penjernihan dan penyehatan air minum tersebut. 

d. Melakukan reformasi terhadap pipa-pipa yang rusak diganti dengan 

besi.       

Dengan terselesainya sistem pengolahan air dapat mengurangi 

masalah kesulitan air bersih di Kabupaten Boyolali. Dari pengolahan air 

ini air didistribusikan ke kota melalui reservair induk dan juga ada yang 

dengan system by pass. Sebagian lagi dialirkan untuk daerah Musuk 

sendiri. 

Dalam perkembangannya hingga tahun 1997 ini PDAM Boyolali 

telah mempunyai wilayah operasi mencapai 6 Ibukota Kecamatan (IKK) 

yaitu : 

a. Induk dan IKK Musuk  : Pengolahan air musuk 

b. IKK Teras   : Mata air Nepen 

c. IKK Banyudono  : Sumur Dangkal Pengging 

d. IKK Juwangi  : Sumur Dalam Karangmanis 

e. IKK Simo   : Sumur Dalam Pelem 

f. IKK Ampel    : Mata air Pantaran 

g. IKK Sambi  : Mata air Tlatar 

Sedangkan unit pelayanan di Ibukota Kecamatan (IKK) meliputi : 

a. IKK Ampel meliputi desa Candisari, Gladagsari, Bakalan, Seboto, 

Ngegek, Kembang, Sidomulyo. 
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b. IKK Musuk meliputi  desa Musuk, Kebon-gulo, Pengkol, Sukorejo, 

Ringinlarik. 

c. IKK Teras meliputi desa Nepen, Sudimoro, Bangsalan, randusari, 

Teras. 

d. IKK Banyudono meliputi desa Banyudono, Kuwiran, Bendan, Ngaru-

aru, Tanjungsari. 

e. IKK Simo meliputi desa Pelem, Simo, Pentur, Wonokerti. 

f. IKK Juwangi meliputi desa Juwangi, Pilangrejo, Jerukan, Kayen Baru. 

g. IKK Sambi meliputi desa demangan, Tempursari, Papringan, Ngaglik, 

Babadaan, Glintang, Papringan.  

 

2. Klasifikasi dan jumlah Pelanggan air minum PDAM 

Data – data yang dikumpulkan merupakan data yang berhubungan 

dengan jumlah pelanggan PDAM yang dicapai tiap tahun, yaitu dari tahun 

1998 – 2002. Pelanggan PDAM di kelompokan menjadi empat golongan, 

yaitu : 

Golongan Sosial 

1) Sosial Umum 

Yaitu : golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk 
kepentingan umum, misalnya; terminal, kamar mandi umum, dan lain- lain. 

2) Sosial Khusus 

Yaitu : golongan pelanggan yang kegiatannya memberikan palayanan untuk kepentingan 
umum dan masyarakat serta mendapatkan dana dari kegiatanya, misalnya; yayasan sosial, 
rumah sakit pemerintah, tempat ibadah panti asuhan dan lain sebagainya.   
Golongan Non Niaga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



    

 

49 
 

 
 

Yaitu : golongan pelangan yang kegiatannya memberikan pelayanan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, antara lain :  

1) Rumah Tangga 

a) Rumah Tangga A adalah rumah yang berfungsi hanya sebagai 

tempat tinggal. 

b) Rumag Tangga B adalah rumah yang berfungsi sebagai tempat 

tinggal dan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau 

penghasilan. 

2) Instansi Pemerintah, misalnya; kantor pemerintahan, puskesmas  

dan sebagainya.  

Golongan Niaga 

Yaitu : Golongan pelanggan yang kegiatanya berhubungan dengan 

usaha yang dapat memperoleh keuntungan. 

1) Niaga Kecil 

a) Kios / warung 

b) Pedagang kaki lima 

c) Biro jasa 

d) Apotik 

e) Penjahit dan lain-lain 

2) Niaga Besar 

a) Toko swalayan 

b) Hotel dan restoran 

c) Importir / eksportir 
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d) Bengkel besar  

e) Praktek dokter  

f) Pompa bensin dan lain-lain 

Golongan Industri 

Yaitu  Golongan pelanggan yang usahanya mengubah suatu barang 

menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan 

keuntungan.  

1) Industri Besar misalnya;  Pabrik mobil, pertambangan, pabrik 

minuman, daan lain-lain.  

2) Industri Kecil, misalnya; usaha konfeksi kecil, keraajinan rumah 

tangga, peternakan dan sebagainya. 

Tabel 3.8 : Data mengenai klasifikasi pelanggan dan jumlah pelanggan 
tahun 2002 

No Klasifikasi Pelanggan Jumlah 
Pelanggan Prosentase 

I 
 
 
II 
 
 
 
III 
 
 
IV 

SOSIAL : 
Sosial Umum 
Sosial Khusus 
NON NIAGA : 
Rumah Tangga A 
Rumah Tangga B 
Instansi Pemerintah 
NIAGA : 
Niaga Kecil 
Niaga Besar 
INDUSTRI : 
Industri Kecil 
Industri Besar 

 
    127 
    427 

 
13.712 
     713 
     186 

 
     342 
       35 

 
         7 
         2 

 
  0,82 % 
  2,75 % 

 
88,17 % 
  4,58 % 
  1,20 % 

 
  2,20 % 
  0,22 % 

 
  0,05 % 
  0,01 % 

 
Jumlah 

15.551  

Sumber :  PDAM Kabupaten Boyolali, 2003 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis yang akan dilakukan terhadap data-data yang telah diperoleh 

dengan model yang telah ditentukan dengan menggunakan data permintaan air 

minum sebagai variabel dependen, sedang variabel-variabel independen terdiri 

dari pendapatan pelanggan, jumlah anggota keluarga dan lama sebagai pelanggan 

air minum. Analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda double 

log yang kemudian akan diuji dengan uji t (pengujian secara parsial), uji F 

(pengujian secara bersama-sama), R2 (koefisien determinasi) dan uji 

penyimpangan asumsi klasik yang terdiri atas uji multikolinieritas, uji 

heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

A. Analisis Deskriptif Variabel 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan 

mengenai keadaan karakteristik ekonomi dari responden yang meliputi 

permintaan air minum, pendapatan pelanggan, jumlah anggota keluarga dan 

lama sebagai pelanggan yang dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.1 Deskriftif  Statistik Variabel 
 
No. Keterangan Permintaan 

Air Minum 
Pendapatan 
Pelanggan 

Jml Anggota 
Keluarga 

Lama Sbg 
Pelanggan 

1. Jml Sampel 100 100 100 100 
2. Minimum 10 250.000 1 1 
3. Maksimum 30 2.500.000 8 15 
4. Rata-rata 17,77 821.500 3,71 6,35 
5. Std Deviasi 515.627,25 1,56 3,62 7,51 

Sumber : Data Primer diolah 
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1. Permintaan air minum oleh pelanggan  adalah besarnya air minum yang 

diperlukan oleh rumah tangga pelanggan diukur dalam m3. Dari 100 

responden pelanggan air minum PDAM di Kabupaten boyolali rata-rata 

permintaan air minum oleh pelanggan adalah 17,77 m3, permintaan paling 

rendah adalah 10 m3 dan yang paling tinggi adalah 30 m3. 

2. Tingkat pendapatan pelanggan adalah besarnya pendapatan rumah tangga  

(jumlah pendapatan seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah) 

selama satu bulan, diukur dalam Rupiah (Rp). Pendapatan pelanggan 

terbesar adalah Rp 2.500.000,-, sedangkan pendapatan terendah adalah Rp. 

250.000,-. Rata-rata pendapatan responden adalah Rp 821.500,-. 

3. Jumlah anggota kelurga pelanggan adalah jumlah anggota keluarga yang 

tinggal dalam satu rumah pelanggan (orang). Jumlah anggota keluarga 

pelanggan paling banyak adalah berjumlah 8 orang, sedangkan jumlah 

anggota keluarga pelanggan terkecil berjumlah 1 orang. Rata-rata jumlah 

anggota pelanggan adalah 4 orang.  

4. Lama sebagai pelanggan air minum PDAM adalah lama waktu yang telah 

ditempuh menjadi pelanggan air minum PDAM oleh pelanggan, diukur 

dalam tahun. Rata-rata responden sudah menjadi pelanggan air minum 

PDAM selama 6,35 tahun atau dapat dikatakan 6 tahun 3 bulan. Lama 

sebagai pelanggan paling lama adalah 15 tahun dan yang peling baru 

adalah 1 tahun.  
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B. Analisis Regresi 

Hipotesis dalan penelitian ini adalah di duga ada pengaruh faktor pendapatan pelanggan, 
lama sebagai pelanggan air minum dan jumlah keluarga terhadap permintaan air minum 
PDAM, maka dalam analisis akan diuji besarnya pengaruh  faktor pendapatan pelanggan, 
tarif air minum dan jumlah keluarga terhadap permintaan air minum PDAM. Untuk 
menguji hipotesis tersebut akan digunakan analisis regresi. 
Hasil estimasi model regresi linier berganda disajikan seperti dibawah ini : 
 

Ln Y = β0 + β1 Ln X1 + β2 Ln  X2 + β3 Ln X3 + e………………..…(4.2) 

 

Keterangan : 

Y   : Permintaan air minum oleh pelanggan 

β0  : Konstanta 

β1, β2, β3 : Koefisien Regresi 

X1 : Tingkat pendapatan pelanggan ( per bulan) 

X2 : Jumlah anggota keluarga pelanggan 
X3 : Lama sebagai pelanggan air minum ( tahun) 

Hasil analisis dari data yang terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan 
menggunakan bantuan komputer, diperoleh hasil seperti dalam tabel 4.1 berikut. 

 
 
 
Tabel 4.2  Hasil analisis pengaruh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga dan lama 

sebagai pelanggan terhadap permintaan air minum 
 

Notasi Koifisien 
Regresi 

Standart Error T Hitung Probabilitas 

Konstanta 
X1 
X2 
X3 
 

-0,598 
0,207 
 0,320 
0,123 

  

0,867 
0,069 
0,096 
0,056 

-0,690 
2,982 
3,334 
2,280 

0,492 
0,004 
0,001 
0,025 

Variabel Notasi: 
X1 = Pendapatan Pelanggan 
X2 = Jumlah anggota keluarga 
X3 = Lama sebagai pelanggan  
 

Variabel Dependen  =  Permintaan air  
Standart Error          =  0,309 
Adjusted R Square   =  0,442 
R Square                   =  0,459 
F                               =  27,142 
Probabilitas              =  0,000 
Durbin-Watson Test =  2,027 

Sumber : Data Primer Diolah 
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 1. Hasil Estimasi Model Regresi 
Berdasarkan tabel diatas, fungsi permintaan air minum PDAM di 

Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : 

Ln Y =   -0,598   + 0,207 X1 +  0,320 X2 + 0,123 X3  
Standart Error        (0,069)        (0,096)        (0,056)      
t (DF =97)        (2,982)        (3,334)        (2,280) 

 
Keterangan :   
Y   : Permintaan air minum oleh pelanggan 

X1 : Tingkat pendapatan pelanggan ( per bulan) 

X2 : Jumlah anggota keluarga pelanggan 
X3 : lama sebagai pelanggan air minum (tahun) 

Hasil estimasi fungsi regresi diatas bila dilihat dari nilai t-nya dari 

masing-masing variabel yaitu tingkat pendapatan pelanggan, lama sebagai 

pelanggan air minum dan jumlah anggota keluarga berpengaruk positif dan 

signifikan terhadap permintaan air minum PDAM. 

2. Uji Statistik 

a. Uji t 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pendapatan pelanggan, jumlah keluarga dan 

lama sebagai pelanggan air  minum terhadap permintaan air minum 

PDAM secara individu.  

Hasil dari uji t dengan menggunakan tingkat signifikansi 95 %   

(α = 5 %) ; df = 97 dengan nilai t-tabel 1,96 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 3  Hasil Uji Statistik Dengan Menggunakan Uji t 
 

Variabel T  
hitung 

T  
tabel 

Keterangan 

Pendapatan Pelanggan 2,982 1,96 Signifikan  
Jumlah keluarga 3,334 1,96 Signifikan 
Lama sebagai pelanggan 2,280 1,96 Signifikan  

Sumber : Data Primer Diolah  
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Hasil perhitungan uji t dalam tabel di atas menunjukan bahwa : 

1). Variabel independen pendapatan pelanggan bepengaruh secara 

signifikan terhadap permintaan air minum PDAM, hal ini dapat 

dilihat dari nilai t-hitung yaitu 2,982 yang lebih besar dari nilai t-

tabel yaitu 1,96. 

2). Variabel independen jumlah keluarga pelanggan bepengaruh secara 

signifikan terhadap permintaan air minum PDAM, hal ini dapat 

dilihat dari nilai t-hitung yaitu 3,334 yang lebih besar dari nilai t-

tabel yaitu 1,96. 

 

 

3). Variabel independen lama sebagai pelanggan air minum  

bepengaruh secara signifikan terhadap permintaan air minum 

PDAM, hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung yaitu 2,280 yang 

lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,96. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-

sama. Hasil analisis dengan menggunakan tingkat signifikasi 95% atau 

(α = 5%); (k-1) = 2 dan (N-k) = 97, diperoleh nilai F tabel sebesar 

3,15. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menggunakan 

program SPSS 11.0 diperoleh hasil F hitung sebesar 27,142 dengan 

tingkat signifikasi 0,000, ini berarti bahwa F hitung > F tabel, sehingga 
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Ho ditolak dan Ha diterima atau signifikan, artinya variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh positif atau signifikan 

terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi 
Koifisien determinasi merupakan uji yang menyatakan besarnya proporsi variabel 
dependen yang dapat dijelaskan secara langsung dari variabel independen yang 
terdapat di dalam model. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai R2 = 0,442, sehingga 
dapat diartikan bahwa 44,2 % variabel dependen, dalam hal ini  permintaan air 
minum PDAM dapat dijelaskan secara langsung oleh variabel-variabel independen, 
yaitu pendapatan pelanggan, jumlah keluarga dan lama sebagai pelanggan. 
Sedangkan sisanya yaitu sebesar 45,8 % tidak dapat dijelaskan oleh variabel 
independen tersebut atau dikarenakan dipengaruhi oleh faktor-faktor  lain. 

3. Pola Penggunaan Air Minum Oleh Pelanggan 
Pola penggunaan air minum oleh pelanggan adalah merupakan kondisi dari 

pelanggan dalam menggunakan air dalam memenuhi kebutuhannya. Rata-rata permintaan 
air minum oleh pelanggan adalah 17,77 m3 per bulan. Pelanggan lebih memilih 
menggunakan air minum PDAM dari pada sumur karena kualitas air PDAM dirasa lebih 
bersih dan lebih streril terhadap pencemaran, selain itu biaya bulanan yang relatif dapat 
terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan dan yang diperoleh oleh pelanggan. Biaya 
pembuatan sumur yang relatif lebih tinggi dan penggalian sumur yang terlalu dalam 
membuat pelannggan memilih air PDAM untuk mencukupi kebutuhan air.  

Kesulitan yang dihadapi oleh pelanggan dalam menggunakan air minum PDAM 
adalah pada saat musim kemarau sering terjadi kemacetan atau keterlambatan air sampai 
kepada pelanggan. Ketersediaan air dirasa tidak mencukupi bahkan sampai beberapa hari 
pelanggan tidak dapat memperoleh air bersih. Penghematan penggunaan air oleh 
pelanggan pada musim kemarau sangat bermanfaat sekali karena ketersediaan air yang 
sedikit merupakan faktor pendorong untuk berhemat air.  

 
 

C. Uji Penyimpangan Klasik 
1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan 

linier diantara dua variabel bebas atau lebih dalam model regresi. Salah 

satu cara untuk menganalisa ada tidaknya pengaruh multikolinieritas 

dalam penelitian ini digunakan metode klien, langkah-langkah metode 

klien adalah sebagai berikut ( Gujarati, 1997; 167) : 

a. Melakukan Regresi tiap-tiap variabel bebas atas sisa variabel lainnya 

dan diperoleh koefisien determinasi atas variabel independen. 
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b. r2 yang dapat kemudian dibandingkan dengan koefisien determinasi 

dari model atau semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

c. Adapun kriterianya adalah apabila : 

r2 xi xj < R2 Y X1, X2,. . . . . . . . . .Xn ( tidak ada gangguan 

multikolinieritas) 

r2 xi xj > R2 Y X1 X2, . . . . . . . . . .Xn ( ada gangguan 

multikolinieritas) 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Keterangan r2 R2 
X1 – X2 38,6 % 44,2 % 
X1 – X3 13,2 % 44,2 % 
X2 – X3 21,9 % 44,2 % 

Sumber : Data Primer Diolah. 
        Tabel di atas menunjukan seberapa besar hubungan antara masing-masing variabel 
independen yang dipakai dalam model regresi. Variabel pendapatan pelanggan, jumlah 
keluarga dan lama sebagai pelanggan mempunyai koefisien determinasi partial (r2) lebih 
kecil dari koefisiensi determinasi berganda (R2), maka dapat disimpulkan bahwa hasil 
estiminasi dari model analisis regresi berganda di atas tidak mengalami masalah 
multikolinearitas. 

2. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi korelasi antara serangkaian 
variabel-variabel yang diobservasi. Serangkaian variabel ini diurutkan menurut waktu 
diantara gangguan yang masuk ke dalam fungsi regresi populasi. Autokorelasi dapat 
dideteksi dengan melakukan perbandingan antara Durbin Watson Statistik dari hasil 
regresi, dengan nilai Durbin Watson dalam tabel, dengan langkah-langkah sebagai berikut 
(Gunawan Sumodiningrat, 1993 : 231) : 
a. Dilakukan regresi dengan metode ordinary least square untuk mendapatkan nilai ei 

serta d. 

b. Mencari nilai kritis dl dan du. 

c. Ho adalah tidak ada autokorelasi positif maupun negatif. 

-  d < dl : menolak Ho 
-  d > 4-dl  : menolak Ho 
-  du < d < 4-d : tidak menolak Ho (tidak ada autokorelasi) 
-  dl ≤ d ≤ du  : pengujian tidak meyakinkan (daerah ragu- ragu)    
- 4- du ≤ d ≤ 4-dl  : pengujian tidak meyakinkan (daerah ragu-ragu) 

Konsekuensi dari adanya autokorelasi antara lain : selang keyakinan menjadi kurang lebar 
dan pengujian signifikasi menjadi kurang kuat, varians residuals ditaksir terlalu rendah 
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(underestimate). Selain itu, pengujian t statistik dan F statistik menjadi tidak valid, serta 
penaksiran OLS menjadi sensitif terhadap fluktuasi sampling. 
Hasil estimasi diperoleh nilai Durbin Watson 2,027 dengan n = 100 dan 3 variabel, yang 
menjelaskan diperoleh nilai dl = 1,61 dan du = 1,74. Jika dimasukkan dalam formula 
diatas, maka 1,74 < 2,027 < 4 - 1,61 atau dengan kata lain. 1,72 < 2,027 < 2,39, Maka 
dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun 
negatif. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel kesalahan pengganggu  
mempunyai variasi yang sama atau tidak, hal ini dilambangkan dengan (Gujarati 
Damodar, 1999:177) : 

E (u 2 I) = σ 2…………………………………………………(4.1)  
 keterangan : 
 σ 2   : Varians ; i : 1,2,3,…n 
Penyimpangan asumsi klasik tersebut akan menyebabakan terjadinya masalah 
heteroskedastisitas, yaitu varian dari setiap unsur pengganggu (ei) tidak sama atau tidak 
konstan. 
Salah satu cara yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan 
menggunakan uji gletser. Uji gletser ini dilakukan dengan membentuk persamaan  
(Gujarati, 1999: 187):  

ei  = √ βo + β1X1  + vi  ……………………………………….(4.2)  
Uji ini meliputi dua langkah sebagai berikut : 
a. Meletakkan regresi atas model yang digunakan dengan OLS tanpa memperhatikan 

adanya gejala heterokedastisitas, kemudian diperoleh besarnya residual dimana ei = 

Y1 – y. 

b. Membuat regresi ei (residual)  sebagai variabel dependen yang sudah diharga 

mutlakkan. 

Jika nilai-nilai t hitung dalam regresi berpasangan tersebut signifikan, berarti terjadi 
masalah heterokedastisitas, tapi sebaliknya jika nilai t tidak signifikan maka tidak terjadi 
masalah heterokedastisitas. Untuk mengetahuai ada atau tidak masalah heterokedastisitas 
dalam model persamaan regresi, dapat dilihat dalam tabel berikut : 
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Probabilitas Kesimpulan 
Pendapatan Pelanggan 0,114 Tidak Terjadi Heteroskedastis 
Jumlah keluarga 0,777 Tidak Terjadi Heteroskedastis 
Lama sebagai pelanggan 0,814 Tidak Terjadi Heteroskedastis 

Sumber : Data Primer Diolah 
 

D. Interprestasi Ekonomi Hasil Estimasi 
1. Pengaruh Pendapatan Pelanggan Terhadap Permintaan Air Minum Oleh Pelanggan 

PDAM 

Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan air minum dengan koifisien regresi 0,207. Hal ini berarti 

bahwa setiap terjadi penambahan / kenaikkan 1 persen dari tingkat 
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pendapatan akan meningkatkan jumlah permintaan air minum PDAM  

sebesar 0,207 persen atau sebaliknya dangan asumsi variabel lain konstan. 

Pengaruh pendapatan pelanggan terhadap permintaan air minum ini sangat 

kecil sekali, sehingga penetapan beban biaya bagi pelanggan haruslah 

disesuaikan dengan kebutuhan.      

2. Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga Pelanggan Terhadap Permintaan Air 

Minum oleh Pelanggan PDAM 

Jumlah keluarga pelanggan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap permintaan air minum dengan koifisien regresi 0,320. Hal ini 

berarti bahwa setiap terjadi penambahan / kenaikkan 1 persen dari jumlah 

keluarga pelanggan akan meningkatkan jumlah permintaan air minum 

PDAM  sebesar 0,320 persen atau sebaliknya dangan asumsi variabel lain 

konstan. Jadi semakin banyak anggota keluarga pelanggan maka konsumsi 

akan air minum juga semakin banyak, hal ini disebabkan kebutuhan air 

juga lebih banyak. Konsumsi air minum yang lebih banyak tentunya 

diikuti dengan beban biaya langganan yang lebih juga. Penghematan 

penggunaan air oleh pelanggan akan membantu mengurangi beban biaya 

yang dikeluarkan.  

3. Pengaruh Lama Sebagai Pelanggan Air Minum Terhadap Permintaan Air 

Minum oleh Pelanggan PDAM 

Lama sebagai pelanggan air minum berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan air minum dengan koifisien regresi 0,127. 

Hal ini berarti bahwa setiap terjadi penambahan / kenaikkan 1 persen dari 
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lama sebagai pelanggan air minum akan meningkatkan jumlah permintaan 

air minum PDAM  sebesar 0,127 persen atau sebaliknya dangan asumsi 

variabel lain konstan. 

3. Pola Penggunaan Air Oleh Pelanggan  
a. Pelanggan menggunakan air minum PDAM rata-rata 17,77 m3 per 

bulan. Pemilihan penggunaan air PDAM dikarenakan jika 
pelanggan membuat sumur diperlukan biaya dan penggalian sumur 
relatif terlalu dalam serta kualitas air sumur yang terkadang 
berwarna dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Peningkatan 
kualitas air PDAM dan peningkatan produksi air bersih sehingga 
dapat mencukupi kebutuhan pelanggan terutama pada musim 
kemarau dirasa sangat perlu untuk mencukupi permintaan oleh 
pelanggan.   

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan  sebagai berikut : 

1. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan air minum 

PDAM, hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi dari faktor pendapatan sebesar 0,207 

dan nilai t-hitung (2,982) yang lebih besar dari nilai t-tabel (1,96). 

2. Jumlah keluarga pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan air 

minum PDAM, hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi dari faktor jumlah keluarga 

pelanggan sebesar 0,320 dan nilai t-hitung (3,334) yang lebih besar dari nilai t-tabel 

(1,96). 

3. Lama sebagai pelanggan air minum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan air minum PDAM, hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi dari faktor lama 
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sebagai pelanggan sebesar 0,127 dan nilai t-hitung (2,280) yang lebih besar dari nilai t-

tabel (1,96). 

4. Faktor pendapatan, jumlah keluarga pelanggan dan lama sebagai 

pelanggan air minum sebagai variabel dependen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap permintaan air minum PDAM sebagai variabel 

dependen, hal ini dapat dilihat dari hasil uji F dimana nilai F-hitung 

(27,142) lebih besar dari nilai F-tabel (3,15). 

F. B. Saran 

Berdasar pada pengamatan situasi dan kondisi di lokasi penelitian, maka 

penulis memberikan saran-saran yang semoga dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun hal-hal yang dapat penulis 

sarankan adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penghematan penggunaan air PDAM oleh pelanggan 

sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membayar iuran atau tagihan air 

tiap bulan dapat diperkecil. 

2. Perlu adanya  tarif air minum bagi pelanggan yang tidak terlalu mahal 

sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas yang 

disediakan oleh PDAM terutama kebutuhan akan air yang bersih dan 

sehat, mengingat air merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat.  

3. Perlu adanya penanganan manajemen yang baik dan teratur sehingga 

PDAM tidak mengalami kerugian dan prioritas pemasangan instalasi yang 

sesuai dengan keadaan pelanggan. 
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4. Kualitas air PDAM perlu ditingkatkan dengan jalan mengontrol kualitas 

air sebelum disalurkan ke pelanggan, setelah kualitas air memenuhi 

standart air yang bersih dan sehat baru disalurkan kepada pelanggan, selain 

itu pengontrolan pipa-pipa saluran dari pencemaran juga perlu dilakukan 

supaya air sampai ke konsumen dalam keadaan benar-benar berkualitas 

bersih dan sehat. 

5. Masih banyaknya daftar tunggu calon pelanggan yang belum dapat 

dilayani dan topografi daerah yang naik turun, sehingga sangat 

menyulitkan dalam pemerataan distribusi air ke pelanggan  merupakan 

masalah yang harus segera dipecahkan antara lain dengan pembuatan 

sumur dalam yang lebih banyak lagi dan disesuaikan dengan letak 

pelanggan serta penyempurnaan pipa distribusi sesuai dengan jumlah 

pelanggan. 
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