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ABSTRAKSI 

Dunia semakin menyadari bahwa krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini 
membutuhkan perhatian ekstra, tak mudah mendapatkan air tanah yang memenuhi 
syarat kesehatan. Salah satu solusi yang paling masuk akal mengatasi problem air 
bersih adalah dengan memanfaatkan teknologi ultraviolet (UV) dan Reverse 
Osmosis (R.O) yang biasa disebut air R.O. Untuk daerah Surabaya, informasi 
yang terkait dengan masalah keamanan penggunaan air R.O belum tersampaikan 
secara benar ke Masyarakat. 

 
Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka permasalahan yang muncul 

berapakah nilai WTP masyarakat terhadap air Reverse Osmosis (RO), dan 
berapakah nilai WTP masyarakat apabila ada skenario jumlah air Reverse 
Osmosis (RO)  banyak dan mudah dijangkau oleh warga, serta faktor – faktor 
apakah yang berpengaruh dan besar pengaruh tersebut nilai WTP masyarakat. 

 
Nilai WTP Masyarakat terhadap air R.O (Reverse Osmosis) adalah pada 

rentang nilai antara Rp 5.772,73 hingga Rp 8.733,33. Nilai WTP tidak terlalu 
banyak berubah dengan adanya skenario jumlah air R.O (Reverse Osmosis) 
banyak dan mudah dijangkau meskipun probabilitas WTP mengalami sedikit 
peningkatan, dimana nilai WTP skenario tidak berbeda jauh dengan nilai WTP 
initial. Pergeseran ini disebabkan dengan skenario tersebut maka daya beli 
masyarakat di daerah Surabaya barat semakin tinggi, hal ini sesuai dengan 
pengaruh positif pendapatan yang tinggi terhadap nilai WTP. Faktor yang 
berpengaruh positif terhadap WTP adalah usia, jenis pekerjaan, pendapatan, rata-
rata pembelian dan kandungan air minum. Sedangkan yang berpengaruh negatif 
adalah jenis kelamin dan pendidikan. Berdasarkan faktor – faktor yang ada maka 
di butuhkan pengembangan informasi air R.O (Reverse Osmosis) dan 
meningkatkan manajemen pemasarannya, khususnya daerah Surabaya Barat. 
 
Kata Kunci: Air Reverse Osmosis (R.O), Willingness To Pay (WTP). 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Pencemaran lingkungan merupakan bentuk dari proses penurunan kualitas 

lingkungan hidup yang dapat direfleksikan dengan menurunnya tingkat kesehatan 

masyarakat. Penurunan tingkat kesehatan masyarakat akan menimbulkan biaya 

bagi setiap individu untuk mengantisipasinya. Masalah lingkungan juga tengah 

menjadi isu global baik dinegara maju maupun negara berkembang, baik 

pemerintah maupun masyarakat telah dan terus memberikan perhatian yang serius 

pada masalah tersebut. 

Dunia semakin menyadari bahwa krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini 

membutuhkan perhatian ekstra, tak mudah mendapatkan air tanah yang memenuhi 

syarat kesehatan. Kualitas air tanah cenderung menurun, demikian dengan sumber 

– sumber air baku yang lain, seperti sungai, danau dan sebagainya. 

Dalam persoalan simposium Pengembangan Surabaya Metropolitan area 

dengan topik air baku yang diadakan ITS, proyeksi kebutuhan air baku di 

Surabaya dari tahun ke tahun terus meningkat. Sementara itu, kualitas air baku di 

Kali Surabaya terus menurun, ini disebabkan terjadinya konflik kebutuhan di 

Daerah Aliran Sungai (DAS), penegakan hukum, pengawasan publik yang gagal, 

serta degradasi air laut dan tanah disekitar DAS yang mengakibatkan erosi dan 

banjir. Selain itu, rawannya jumlah teknis diperpipaan, penambahan jumlah 

penduduk yang cepat, pencurian air, serta harga listrik dan air baku yang terus 

meningkat juga menjadi penyebab. Sedangkan tarif yang diberlakukan tidak naik. 

Kualitas baku yang tersedia di Kali Surabaya diantaranya adanya zat organik 
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(pestisida dan hidrokarbon), limbah domestik, sampah yang dibuang 

sembarangan, serta berbagai polutan dan limbah industri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2002, kandungan oksigen 

terlarut (dissolved oxygen) pada Kali Surabaya di intake PDAM Karangpilang 

tidak memenuhi baku mutu karena bernilai dibawah 6 mg/liter normalnya harus 

lebih besar atau sama dari angka itu, sedangkan jumlah oksigen pelarut yang 

dibutuhkan bakteri pengurai (Biochemical Oxygen Demand/BOD) air kali PDAM 

karangpilang tidak memenuhi baku mutu karena bernilai diatas 2mg/liter, nilai 

baku mutu BOD untuk air minum harus sama atau kurang dari angka itu. 

Sementara itu, jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan 

pencemar organik (Chemical Oxygen Demand/COD) di intake PDAM 

Karangpilang tidak memenuhi baku mutu karena diatas 10mg/liter, nilai baku 

mutu COD untuk air minum harus sama atau kurang dari 10mg/liter. Dengan 

kondisi seperti itu, apakah layak air tersebut dikonsumsi orang? (Kit, 2007) 

Hal serupa juga terjadi pada daerah lain yaitu suatu studi yang dilakukan 

Badan Pengendali Lingkungan hidup (BPLHD) DKI Jakarta menyebutkan sampai 

akhir Tahun 2004, air tanah DKI Jakarta sebanyak 63 persen mengandung bakteri 

coliform. Sementara 75 persen diantaranya diduga tercemar fecal coli yang 

melebihi baku mutu aman. Kesimpulan ini didapat BPLHD DKI setelah 

melakukan uji sampel baku mutu air tanah terhadap 48 sumur yang tersebar 

diseluruh DKI Jakarta. Hal serupa juga ditemukan BPLDH terhadap kualitas air di 

13 sungai yang merupakan bagian dari hulu sungai ciliwung. BPLDH 

menyebutkan air sungai yang biasanya dipakai sebagai air baku itu, telah 

mengandung kadar BOD rata – rata 8,79 mg  per liter dan COD rata – rata 35,22 
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mg per liter. Padahal, berdasarkan standar kesehatan, baku mutu kadar BOD 

seharusnya tidak boleh melebihi 10 mg perliter dan COD rata – rata 20 mg 

perliter. Perlu dicatat bahwa dampak air tercemar terhadap kesehatan tubuh, 

seringkali baru terasa dalam rentang waktu cukup lama. Kasus pencemaran sungai 

Buyat di Kalimantan adalah salah satu buktinya. Salah satu solusi yang paling 

masuk akal mengatasi problem air bersih adalah dengan memanfaatkan teknologi 

pembersih air. Secara umum, sistem pembersih air terbagi dalam dua kategori, 

yakni menggunakan sistem sterilisasi dan filter penjernih. Sistem sterilisasi 

biasanya digunakan untuk air minum dan kebutuhan memasak, sementara 

filterisasi dipakai untuk kebutuhan nonkonsumsi seperti mandi dan mencuci 

pakaian.  Sistem sterilisasi terbagi lagi dalam dua jenis, yaitu teknologi ultraviolet 

(UV) dan reverse osmosis (RO) yang biasa disebut air RO.  Informasi yang terkait 

dengan masalah keamanan penggunaan air RO belum tersampaikan secara benar 

ke masyarakat (http://www.Air-Biofir.com/RO/Surabaya, 29-06-2007). Rupanya 

perbedaan harga air RO yang saat ini Rp.8500,-per galon dengan air mineral  dan 

air isi ulang yang berharga Rp.9000,- dan Rp.3000,- yang menjadi faktor dominan 

masyarakat dalam pertimbangan untuk mengkonsumsi air RO, dan air RO saat ini 

masih merupakan faktor kendala tersendiri untuk pendistribusiannya. 

Sehubungan dengan permasalahan ini maka dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kesediaan masyarakat untuk membeli 

(Willingness To Pay/WTP) Reverse Osmosis (Ro). Faktor – faktor yang 

mempengaruhi besar atau kecilnya nilai WTP juga diteliti. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait seperti Pemerintah, 
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Investor, dan masyarakat dalam mengembangkan komunitas air minum yang 

menyehatkan. 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka diperoleh perumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana kemampuan daya beli terhadap air reverse 

osmosis dan faktor – faktor yang mempengaruhi?” 

 

I.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan yang akan digunakan dalam adalah sebagai 

berikut: 

1. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, dan permasalahan 

maka penelitian hanya dilakukan di daerah surabaya barat. 

2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode WTP 

3. Penelitian dibatasi sampai pada interpretasi hasil yang diperoleh tentang 

nilai WTP masyarakat terhadap air Reverse Osmosis (RO). 

4. Penelitian didasarkan pada perhitungan yang berdasarkan pada data yang 

ada dan rasional, sedangkan data yang bersifat sosial dan politik yang 

mungkin mempengaruhi hasil penelitian berada di luar jangkauan peneliti. 
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I.4. Asumsi 

Asumsi – asumsi yang digunakan adalah 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini baik yang merupakan data 

sekunder dan yang diperoleh melalui wawancara dari responden surabaya 

barat dan departemen terkait dianggap benar dan akurat. 

 

I.5. Tujuan 

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kemampuan daya beli masyarakat terhadap air Reverse Osmosis 

(RO). 

2. Menentukan Faktor – faktor apakah yang berpengaruh terhadap WTP 

masyarakat. 

 

I.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menentukan harga jual 

air Reverse Osmosis sehingga dapat termanfaatkan. 

2. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menentukan hal – 

hal apakah yang penting untuk diprioritaskan untuk pengembangan air 

bersih.. 
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3. Bila hasil penelitian ini benar – benar direalisasikan maka harga jual dari air 

bersih merupakan harga yang pantas untuk masyarakat, karena harga 

tersebut terbentuk dari kesediaan masyarakat sendiri untuk membeli. 

 
4. Jika hasil dari mpenelitian ini direalisasikan maka masyarakat akan 

mendapatkan hal – hal yang menurut mereka sendiri penting. 

 
5. Masyarakat dapat menikmati air yang lebih bersih yang lebih dapat dijamin 

keberadaannya. 

 

I.7. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, asumsi, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang berbagai landasan teori dan tinjauan pustaka 

yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian dan 

memecahkan masalah yang dihadapi. Beberapa hal yang diulas dalam 

bab ini adalah tinjauan umum tentang air Reverse Osmosis (RO), 

Metode Willingness To Pay (WTP), dan yang merupakan teori 

pendukung yang digunakan dalam pengerjaan penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan secara lebih detail mengenai langkah – 

langkah kerja yang akan dilakukan dalam usaha menyelesaikan 

masalah tersebut. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisa dan pembahasan hasil dari pengumpulan dan 

pengolahan data 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan tahap akhir dari penelitian yang telah dilakukan 

yang meliputi pengambilan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

serta saran – saran baik untuk penelitian selanjutnya maupun untuk 

penentuan kebijakan perusahaan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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