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ABSTRAKSI 

 

Pemenuhan akan kebutuhan air bersih menuntut adanya penentuan alternatif – alternatif 

yang baru untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik dalam penyediaan air bersih selalu akan menambah biaya operasional. Berkaitan dengan 

itu maka upaya meminimumkan biaya pendistribusian dilakukan. Dalam penelitian ini alternatif 

yang diperoleh adalah pendistribusian bahan dari sumber yang telah ada ke daerah tujuan yang 

membutuhkan. 

Adapun penelitian ini dilakukan di PDAM Kabupaten Boyolali dengan melakukan 

pengamatan langsung dan mengumpulkan data dengan cara interview dan mencatat data-data 

yang di butuhkan. Metode analisa data yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut 

menggunakan metode transportasi, untuk solusi awal menggunakan metode NWC (North West 

Corner) dan untuk uji optimasi menggunakan metode MODI (Modified Distribution) 

 Hasil dari penelitian dengan metode transportasi dimana penyelesaian awal mengunakan 

metode NWC ( North West Corner ) kemudian di tentukan biaya optimal dengan metode MODI 

sebanyak Satu kali pengerjaan atau sampai pada MODI I persoalan sudah terselesaikan atau 

sudah optimum. Dengan hasil Dari Sumber Banyudono dialirkan menuju Teras 86.400 liter/hari. 

Dengan biaya Rp.20.400/hari. Dari Sumber Boyolali dialirkan menuju Teras 334.800 liter/hari 

Dengan biaya Rp.104.720/hari. Dari Sumber Boyolali dialirkan menuju Sambi 68.400 liter/hari 

Dengan biaya Rp.99.384/hari. Dari Sumber Ampel dialirkan menuju Teras 198.000 liter/hari. 

Dengan biaya Rp.73.491/hari. 

 

Kata kunci : NWC (North West Corner), MODI (Modified Distribution), sumber, Bahan baku 

(air) 
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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

PDAM Boyolali adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

yaitu pendistribusian air bersih. Selama ini PDAM Boyolali telah beroperasi 

dengan 12.924.438 sambungan rumah/ pelanggan di seluruh wilayah kabupaten 

Boyolali. Dengan 14  sumber mata air yang terdiri dari 4 air permukaan ( sungai 

) dan 10 air dalam ( sumur dalam ). Teknologi yang di gunakan dalam 

pendistribusian air ini adalan dengan pompa dan gaya grafitasi. Dengan keadaan 

tersebut PDAM berusaha melayani konsumennya semaksimal mungkin 

sehingga konsumen merasa puas. 

Pada dasarnya suatu perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak di 

bidang industri jasa maupun manufacturing selalu berusaha menjamin 

kelancaran, kelangsungan hidup dan pertumbuhan, baik jangka panjang maupun 

jangka pendek perusahaan, walaupun perusahaan mempunyai banyak tujuan 

yang harus dicapai, tetapi pada dasarnya tujuan utama perusahaan adalah 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Keadaan ini pula yang diinginkan oleh PDAM Boyolali. Dengan delapan 

wilayah kerja atau di sebut IKK (Ibu Kota Kecamatan) yaitu : IKK 

Pusat/Boyolali, IKK Musuk, IKK Ampel, IKK Teras, IKK Simo, IKK 

Banyudono, IKK Sambi, IKK Juwangi. 

Dari ke delapan wilayah tersebut muncul suatu permasalahan yaitu 

kurangnya sumber air di beberapa tempat karena tidak samanya jumlah sumber 
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air yang di gunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumennya. Tetapi di 

beberapa tempat mempunyai sumber air yang berlebih. Keadaan ini di sebabkan 

karena letak wilayahnya yang berbeda-beda secara topografi. Belum lagi dari 

beberapa sumber air permukaan yang debit airnya selalu terpengaruh oleh 

musim. Keadaan ini di alami oleh beberapa tempat seperti di teras dan simo 

dimana dua wilayah tersebut hanya memiliki sumber air permukaan atau sungai 

sebagai sumber utama bahan baku.  

Dari keadaan inilah maka penulis mencoba untuk mencari solusinya agar 

distribusi air merata di semua wilayah. Dimana penulis menggunakan cara 

menekan biaya transportasi pendistribusian air di daerah yang memiliki sumber 

yang melimpah dengan pemilihan pola distribusi yang tepat pada 

pendistribusian yang optimal. 

 
1.2. Perumusan Masalah  

Permasalahan umum yang dikaji berdasarkan latar belakang diatas adalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah debit air yang dihasilkan di tiap-tiap sumber sudah dapat memenuhi 

kebutuhan konsumennya ? 

2. Apakah perlu adanya perbaikan dan penambahan alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan air ? 

 
1.3. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian dan memperjelas penyelesaian sehingga 

mudah dipahami dan penyusunannya lebih terarah, maka dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian hanya dilakukan di PDAM Kabupaten Boyolali. 

2. Penelitian di fokuskan hanya pada masalah tempat dan bahan baku air. 

3. Metode yang di gunakan adalah metode transportasi. 

4. Biaya dalam proses produksi tidak dibahas. 

5. Biaya pengiriman yang terkecil dicari dengan metode transportasi dengan 

solusi awal menggunakan metode NWC (North West Corner) dan uji optimal 

menggunakan metode MODI (Modified Distribution) 

 
1.4. Tujuan Penelitian 

Agar penghitungan lingkup permasalahan dalam penelitian lebih terarah, 

perlu dilakukan batasan-batasan permasalahan, yaitu: 

1. Untuk menentukan pola distribusi produk yang optimal. 

2. Untuk mendapatkan solusi alternatif pengadaan air dengan pertimbangan 

biaya pendistribusian dengan metode transportasi. 

 
1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi PDAM 

Sebagai bahan masukan, informasi untuk memperhatikan 

kemampuan PDAM dalam melayani konsumennya, berkaitan dengan 

kemampuan untuk menyediakan bahan baku yang layak dan Menentukan 

pola distribusi produk yang optimal, serta memuaskan bagi konsumennya  

dan solusi-solusi baru yang telah di dapat dari penelitian ini sehingga dapat 

membantu mengatasi permasalahan yang ada. 
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b. Bagi peneliti 

Dapat mengaplikasikan secara nyata ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

dari bangku kuliah. 

 
1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini pada garis besarnya dibagi dalam 

lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara singkat dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Merupakan pembahasan secara terperinci mengenai metode maupun 

teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk pemecahan masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, metode pengumpulan data, 

jalannya penelitian, metode pengolahan dan analisa data, kerangka 

pemecahan masalah. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menyajikan data-data yang diperlukan yang diperoleh dari obyek 

penelitian dan membahas atau mengerjakan data-data yang diperoleh 

dari obyek penelitian dan menyajikan hasil-hasil analisa terhadap data-

data yang diperoleh dari obyek penelitian. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa data serta 

mengemukakan saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi pekerja. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Saluran Distribusi 

Salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan dalam memperlancar arus 

barang dari produsen ke konsumen adalah saluran distribusi yang tepat. Masalah 

pemilihan saluran distribusi produksi merupakan persoalan yang sangat penting. 

Mengingat fungsi sebagai penyalur hasil produsen ke konsumen. 

 Beberapa definisi para ahli mengenai distribusi atau saluran distribusi: 

a. Menurut Tjiptono (1997) 

Kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sesuai yang 

diperlukan. 

b. Menurut Basu (1996) 

Saluran distribusi barang adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan 

yang mengkombinasikan antara perpindahan fisik nama dari suatu produk 

untuk menciptakan kegunaan dari pasar tertentu. 

c. Menurut Hamdi (1996) 

Yang dimaksud saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor yang 

mempunyai kegiatan untuk menyalurkan sebuah barang dari sejumlah sumber 

ke sebuah tujuan. 

Dari ketiga definisi diatas dapat ditarik kesimpulan : 

1. Penggudangan. 

2. Pengendalian persediaan barang jadi. 

3. Pengurusan dan pengepakan material. 
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4. Pembuatan dokumentasi dan pengiriman. 

5. Pelayanan pasca jual. 

 
2.2. Pengertian Umum Sistem Pendistribusian 

Sistem pendistribusian adalah sistem pengangkutan atau penyaluran yaitu 

berhubungan dengan pengangkutan suatu komunitas dari berbagai sumber ke 

titik permintaan. Sedangkan distribusi sendiri mempunyai pengertian kegiatan 

penyaluran barang atau jasa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam 

pendistribusian yang mungkin dihadapi adalah jumlah produk yang tersedia 

untuk diangkut sama besarnya dengan jumlah permintaan di tempat tujuan, 

dapat juga jumlah kapasitas produk yang tersedia dalam jumlah lebih sedikit 

dari jumlah permintaan tujuan. 

 
2.3. Model dan Pengertian Transportasi 

   Model transportasi berkaitan dengan suatu situasi dimana suatu 

komoditas hendak di kirim dari sejumlah sources ( sumber ) menuju ke 

sejumlah destination (tujuan ). Tujuan dari persoalan tersebut adalah 

menentukan jumlah komoditas  yang harus di kirim dari tiap-tiap source ke 

tiap-tiap destination sedemikian hingga biaya total pengiriman dapat di 

minimumkan, dan pada saat  yang sama pembatas yang berupa keterbatasan 

pasokan dan kebutuhan permintaan tidak dilanggar. Model transportasi 

mengasumsikan bahwa biaya pengiriman komoditas pada rute tertentu adalah 

proposional dengan banyaknya unit komoditas yang di kirimkan pada rute 

tersebut.  Secara umum, model transportasi dapat di perluas pada bidang-bidang 
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pengendalian persediaan, penjadwalan tenaga kerja, dan penugasan personalia. 

(Setiawan ; 2006) 

 Secara umum persoalan transportasi dapat di gambarkan sebagai 

berikut : 

   

      

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model dasar transportasi 

Transportasi adalah model pemindahan penumpang atau barang dari satu 

tempa ke tempat lain. Menurut Taha (1996; 202) sesuai dengan namanya, model 

ini berkaitan dengan penentuan rencana biaya terendah untuk mengirim susuatu 

dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan.  

Data ini mencakup : 

a. Tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. 

b. Biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. 

Tujuan dari model menentukan jumlah yang harus dikirim dari setiap sumber ke 

setiap tujuan sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total diminimumkan. 

Menurut Tarliah (1999; 129) ciri-ciri khusus transportasi adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat sejumlah sumber dan tujuan. 

 2. Kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan 

yang diminta oleh setiap tujuan, besarnya tertentu. 

1

2

m

2 

1 

n 

A1 

A2 

Am

Unit supply 

B1 

B2 

Bn 

Sources Destinations
C11 X11

Cmn, Xmn 

. . 
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 3. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan     

besarnya sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber.  

 4. Biaya transportasi komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya  

tertentu. 

Secara diagramatik, model transportasi dapat digambarkan dalam gambar 2.1 

berikut ini : 

Misalkan ada sumber dan n buah tujuan. 

             Sumber     Tujuan  

      a         b 

   x11 
 
  x12 

 

  x13    

                    x21 

   x11 
 
 
  x2n    

 

  xm1 

   xm2 
 
 
  xm3    

 
Gambar 2.2. Diagram Model Transportasi 

 

j=1 j=1 

i=2 

i=m j=n 

j=2 
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Keterangan: 

- Masing-masing sumber mempunyai kapasitas = 1,2,3, … m. 

- Masing-masing tujuan membutuhkan komoditas sebanyak, bj, j = 1,2,3,... n. 

- Jumlah satuan (unit) yang dikirimkan dari sumber I ke tujuan J. adalah 

sebanyak xij. 

- Ongkos pengiriman per unit dari sumber i ke tujuan j adalah cij. 

Dengan demikian, maka formulasi program linearnya adalah sebagai berikut: 

Meminimkan: Max.z = ∑∑
==

+
n

j
jj

m

i
ii kbRa

11

     ( 2.3.1 ) 

Berdasarkan pembatas : 

∑
=

n

j
ijx

1

 = ai, i = 1, 2, ……, m.      ( 2.3.2 ) 

∑
=

m

i
ijx

1
 = aj, j = 1, 2, ……, n.      ( 2.3.3 ) 

xij  > 0 untuk seluruh i dan j     ( 2.3.4 ) 

Sebagai ilustrasi, jika ada 2 buah sumber dan 3  tujuan (m = 2, n = 3) 

     C11 : x11 
 
                C12 : x12 
  
              C13 : x13 
 
 
           C21 : x21    C22 : x22 
 
     C23 : x23 

 
Gambar 2.3. Ilustrasi 2  buah sumber dan 3 tujuan 

 

 

 

 
a1 

 
a2 

b

b

b
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Formulasi : 

Meminimumkan 

Z = C11X11+ C12X12+ C13X13+ C21X21+ C22X22+ C23X23   ( 2.3.5 ) 

Berdasarkan pembatas: 

X11+X12x+X12 = a1 

X21+X22x+X23 = a2   ( 2.3.6 ) 

  

X11+X21 = b1 

X12+X22 = b2    ( 2.3.7 ) 

 X13+X23 = b3 

Dan matriks persoalan transportasinya adalah sebagai berikut : 

Tujuan (j) 

                  1       2        3 

C11

X11 

C12

X12 

C13 

X13 

 

1 

Sumber (1) 

2 

Demand 

C11

X11
 

C12

X12

C13 

X13 

Gambar 2.4 sekema Tabel  Matriks Persoalan Transportasi 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat adanya beberapa ciri khusus persoalan 

transportasi yaitu : 

1. Terdapat sejumlah sources dan sejumlah destinations tertentu. 

2. Jumlah komoditas yang dikirimkan dari sejumlah source dan yang diminta 

oleh setiap destination besarnya juga tertentu. 

Pembatas sumber

Pembatas tujuan
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3. Biaya pengiriman per unit komoditas dari satu source ke satu destination 

besarnya tertentu.  ( Setiawan ; 2006 ) 

 
2.4. Keseimbangan Model Transportasi 

Suatu model transportasi dikatakan seimbang apabila total supply 

(sumber) sama dengan total demand (tujuan). 

Dengan kata lain : 

∑∑
==

=
n

j
j

m

i
i ba

11

       ( 2.4.1 ) 

Dimana:  ai  = sumber 

  bj = tujuan 

Dalam persoalan transportasi yang sebenarnya, batasan ini tidak selalu 

terpenuhi, atau dengan kata lain, jumlah supply yang tesedia mungkin lebih 

besar atau lebih kecil dari jumlah yang diminta. Jika hal ini terjadi, maka model 

persoalannya tersebut sebagai model yang tidak seimbang (unbalanced). 

Batasan di atas dikemukakan karena hanya jika menjadi dasar dalam 

pengembangan tekni transportasi. Namun, setiap persoalan transportasi dapat 

dibuat seimbang dengan cara memasukkan variable semua. Jika jumlah demand 

melebihi jumlah supply, maka dibuat suatu sumber dummy yang akan men-

supply, kekurangan tersebut yaitu sebanyak : 

Σjbj - Σiai . Σbj > Σai  Σbj = Σai + dj     ( 2.4.2 ) 

Sebaiknya, jika jumlah supply melebihi jumlah demand, maka dibuat 

suatu tujuan dummy untuk menyerap kelebihan tersebut, yaitu sebanyak : 

Σiai - Σjbj . Σbj < Σbj < Σai  Σai = Σbj + dj    ( 2.4.3 ) 
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 Ongkos transportasi per unit (cij) dari sumber dummy ke seluruh tujuan 

adalah nol. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya dari sumber 

dummy tidak terjadi pengiriman. Begitu pula dengan ongkos transportasi per 

unit (cij) dari semua sumber ke tujuan dummy adalah nol. 

 
2.5. Metode Transportasi 

Dalam penyelesaian persoalan transportasi, harus dilakuan langkah-

langkah sebagai berikut : (Tarliah,1999; 133) 

a. Tentukan solusi fesibel awal. 

b. Tentukan entering variable dari variable-variabel non basis. Bila semua 

variable sudah memenuhi kondisi optimum, STOP. Bila belum, lanjutkan 

langkah c. 

c. Tentukan leaving variable diantara variable-variebel basis yang ada, 

kemudian hitung solusi baru. Kembali ke langkah b. 

Menentukan solusi fesibel awal. 

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan solusi fesibel awal 

yaitu : 

1. Metode North West Corner Method 

Metode North West Corner  Method diperkenalkan oleh Charnes dan    

Cooper, kemudian dikembangkan oleh Danzig. Caranya sebagai berikut : 

a. Mulai dari pojok barat laut pada tabel persoalan transportasi. 

b. Teruskan langkah ini, setapak demi setapak, menjauhi pojok barat 

laut, sehingga akhirnya harganya telah dicapai pada pojok tenggara 

dari tabel. (Siagian, 1987; 159) 
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2. Metode Ongkos Terkecil (Least Cost Method) 

Langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut : 

       a. Identifikasi sel dalam tabel transportasi dengan biaya terendah, dan 

alokasikan   sebanyak mungkin arus sel lain. Bila ada pertalian, pilih 

sel yang berhubungan dengan busur dimana paling banyak unit yang 

dikirim. Bila masih terdapat pertalian, pilih salah satu dari sel yang 

bertalian. 

 b. Kurangi baris penawaran dan kolom permintaan sebesar jumlah arus 

yang dilokasikan ke sel yang diidentifikasikan dalam langkah a. 

 c. Bila semua baris penawaran dan kolom permintaan telah habis, STOP. 

Bila tidak dilanjutkan dengan d. 

 d. Bila baris penawaran sekarang nol, hapus garis itu dari pertimbangan 

lebih lanjut dengan menggambar satu garis melaluinya.Jika kolom 

permintaan nol, hapus kolom itu dan menggambar garis yang 

melaluinya. 

 e. Teruskan dengan langkah a untuk semua baris dan kolom yang tidak 

bergaris. (Anderson, dkk, 1993; 326) 

3. Metode Vogel ataua Vogel Aproximation Method (VAM) 

Metode Vogel merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat 

untuk mengatur alokasi dari beberapa sumber ke beberapa daerah 

pemasaran. 

Menurut Subagyo, dkk, (1990; 100) langkah-langkah untuk 

mengerjakannya adalah sebagai berikut : 
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a. Susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber dan biaya    

pengangkutan kedalam matriks. 

 b.  Carilah perbedaan dari dua biaya terkecil (dari nilai absolute), yaitu 

biaya terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom. 

 c. Pilih satu nilai perbedaan-perbedaan tersebut diantara semua nilai 

perbedaan pada kolom dan baris. 

 d. Isilah pada satu segi empat yang termasuk dalam kolom atau baris 

terpilih, yaitu pada segi empat yang biayanya terendah diantara segi 

empat yang lain pada kolom atau baris itu. Isinya sebanyak mungkin 

yang bisa dilakukan. 

 e. Hilangkan baris atau kolom tersebuat karena baris tersebut sudah diisi 

sepenuhnya sehingga tidak mungkin diisi lagi. 

    f.  Tentukan kembali perbedan (selisih) biaya pada langkah b untuk 

kolom   dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah c sampai dengan 

langkah e, sampai semua kolom dan baris teralokasi. 

 g.  Setelah terisi semua, hitung biaya transportasi secara keseluruhan. 

4. Penyelesaian Optimalisasi. 

 Metode yang digunakan untuk uji optimalisasi adalah: 

 a.   Metode Batu Loncatan (Stepping Stone) 

Untuk menentukan entering variable dan leaving variable terlebih    

dahulu  dibuat suatu loop tertutup bagi setiap variable non basis. 

Loop tersebut berawal dan berakhir pada variable non basis, dimana 

setiap sudut loop haruslah merupakan titik-titik yang ditempati oleh 

variable-variabel basis dalam tabel transportasi. Loop digunakan 
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untuk memeriksa kemungkinan diperolehnya penurunan ongkos jika 

variable non basis  dimasukkan menjadi basis. Cara yang dilakukan 

adalah dengan memeriksa semua variabel non basis yang terdapat 

dalam suatu interaksi, sehingga dapat ditentukan entering variable. 

(Tarliah, 1999; 137) 

 b.   Metode MODI (Modified Distribution) 

Metode MODI tidak lain dari algoritma batu loncatan (Stepping 

Stone)     dengan teknik yang sudah diperhalus untuk menghitung 

indeks yang akan ditingkatkan. Perbedaan antara kedua cara ini 

terletak pada langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan yang mana terdapat jejak tertutup yang akan ditelusuri. 

Metode MODI menghitung indeksi yang akan ditingkatkan ialah 

tanpa menggambarkan semua jejak tertutup. Cara MODI cukup 

menelusuri satu saja jejak tertutup. 

Sama seperti pada batu loncatan, dalam cara MODI dengan aturan 

pojok barat laut. Sesudah itu baru diteruskan dengan cara MODI 

dengan melakukan langkah-langkah penyelesian secara berurutan.  

Adapun langkah-langkahya sebagai berikut :  

(Siagian, 1987; 180)  

1.  Mengetes kemerosotan, alat tes ialah dengan menguji apakah (m + 

n – 1) sama dengan jumlah sel yang terisi. Apabila jumlah sel 

yang terisi sama maka bukan persoalan merosot, tapi bila jumlah 

sel yang terisi tidak sama maka persoalan merosot, dan 

pemecahannya dilakukan seperti pada batu loncatan.  
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2. Menghitung harga indeks A dan T. 

Langkah kedua adalah menghitung bilangan indeks, baik indeks 

baris (Ai) mauun indeks kolom (Tj ). Ini dilaksanakan dengan 

menitik beratkan pada sel yang sudah terisi,  dimana berlaku 

rumus : 

Ai + Tj = Cij, i, j = 1, 2, 3     ( 2.5.1 ) 

      Dimana: 

     Ai  = Indeks baris 

     Tj  = Indeks kolom 

     Cij = Harga dari tiap sel (i, j) yang terisi 

3. Menghitung indeks yang ditingkatkan atau sel yang tidak terisi.  

Langkah ini dilakukan begitu harga baris dan kolom sudah 

dihitung menggunakan sel yang sudah terisi. Langkah ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus : 

Iij = Cij – Ai – Tj      ( 2.5.2 ) 

Dimana : 

    Iij   = Indeks yang akan ditingkatkan untuk tiap sel yang belum terisi  

   Cij = Biaya pada baris ke i dan kolom ke j yang belum terisi  

     Ai  = Baris ke i 

   Tj = Kolom ke j  

4.  Jawab Optimal  

Untuk mendapat jawaban optimal, kalau semuanya 

sudah positif.  
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Apabila sudah dicapai keadaan dimana : 

Ai + Tj < atau Iij > 0        ( 2.5.3 ) 

Dimana i = 1, 2, ….. m, j = 1, 2, ………………n. ( 2.5.4 ) 

Maka jawab optimal sudah dicapai. 

 
2.6. Pengertian Air Bersih dan Air Minum 

Air bersih merupakan air yang dipakai untuk keperluan sehari-hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah 

dimasak (Yunus dan Witarso, 1992). 

Air minum adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak 

berasa, dan rasa segar oleh kandungan oksigen (Izdihar dan Hadi, 1984). 

 
Sesuai dengan ketentuan dunia ( WHO ) maupun badan dunia setempat ( 

Depkes ) layak tidaknya air untuk kehidupan Manusia ditentukan berdasarkan 

persyaratan kualitas secara fisik, kimia dan biologi. 

Secara fisik meliputi : kekeruhan, temperatur, warna, bau dan rasa.(Unus 

Suriawiria, 1996:80) 

Pengolahan air baku cair alami menjadi bersih dapat dilakukan dengan 

beberapa cara .(Unus Suriawiria, 1996:91) : 

1. Cara sederhana 

Penampungan di bak sementara sebelum di konsumsi. 

2. Cara penyaringan pasir lambat 

3. Koagulasi ( pengikatan partikel koloid ) 
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Rata-rata kebutuhan konsumsi air = Jumlah keluarga X anggota rata-rata 

keluarga X hari Liter / hari 

 
2.7. Sistem Penyediaan Air Bersih 

Adalah sistem suplai air bersih yang meliputi sistem pengambilan air 

baku, proses pengolahan, transmisi, sistem perpipaan yang dioperasikan 

sedemikian rupa sehingga terdapat tekanan yang cukup setiap saat pada seluruh 

bagian sistem perpipaan dan dapat digunakan setiap saat. Klasifikasi sistem 

penyediaan air bersih : 

1. Sistem individual 

Dititik beratkan pada usaha pemenuhan kebutuhan air bersih secara 

perorangan. Sistem ini biasanya menggunakan mata air dangkal yang banyak 

mengandung zat-zat (garam-garam terlarut) sebagai air baku, sehingga kurang 

layak apabila dipakai air umum. 

2. Sistem komunal 

Pemenuhannya dilakukan secara terorganisir melalui sistem perpipaan 

dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan air minum. Untuk masalah kualitas 

air baku, sistem ini lebih baik bila dibandingkan sistem individual, karena 

pemenuhan air baku yang banyak memanfaatkan air tanah dalam sebagai air 

baku. 

 
2.8. Sistem Pengolahan Air Bersih 

Sistem pengolahan air bersih dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas 

air baku yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, karena air baku tidak 
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dapat langsung diminum melainkan diolah terlebih dahulu agar bebas dari 

bakteri yang berbahaya.Ada tiga macam pengolahan air yang dikenal : 

1. Pengolahan fisik 

Yaitu menghilangkan kotoran-kotoran kasar, penyisihan lumpur dan pasir 

serta  zat organik yang ada.  

2. Pengolahan kimia 

Yaitu menggunakan zat kimia untuk membantu proses pengolahan, misal 

pembubuhan tawas. 

3. Pengolahan bakteriologis 

Yaitu membunuh bakteri-bakteri yang terkandung dalam air dengan 

memberi kaporit (zat desinfektan). 

 
2.9. Unit Pengolahan Air 

Unit pengolahan air terdiri dari : 

1. Unit penangkap air 

Dipakai untuk mengumpulkan air baku yang akan diolah 

2. Unit pengendapan I 

Bak pengendapan pertama adalah untuk mengendapkan partikel-partikel 

padat dalam air melalui pengaruh gravitasi dan ada juga dengan pembubuhan 

zat kimia. 

3. Unit pemberian zat kimia/ koagulan 

Koagulan adalah bahan kimia yang dipakai untuk membantu proses 

pengendapan partikel kecil yang cara pengendapannya secara gravitasi. 
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Sesuai namanya, unit ini berfungsi untuk membubuhkan koagulan secara 

teratur  sesuai dengan kebutuhan. 

4. Unit penampungan 

Berfungsi untuk meratakan koagulan agar dapat bercampur dengan air secara 

sempurna. Cara pengadukan biasanya dengan mekanis/ bantuan udara 

(compressor) 

5. Unit pengendapan II 

Mengendapkan floc yang terbentuk  yang dipengaruhi gaya berat. 

6. Unit penyaring/ filter 

Ada dua macam filter : 

a. Saringan pasir cepat 

b. Saringan pasir lambat 

7. Unit pembubuhan zat pembunuh kuman/ desinfektan 

Adalah pembunuh bakteri patogen yang ada di air sedangkan sterilisasi 

adalah membunuh kuman-kuman yang terdapat dalam air. Desinfektan 

dilakukan : pemanasan, penyinaran, ion-ion logam (cooper dan silver), asam 

basa, senyawa-senyawa kimia klorisasi. Hanya klorisasi yang dapat 

dijalankan secara ekonomis. Di Indonesia senyawa chlor yang banyak 

dipakai adalah gas chlor dan kaporit. 

 
2.10. Kriteria Perancangan 

Dalam penentuan kapasitas sistem penyediaan air bersih dipakai 

suatu standar perencanaan sebagai acuan perancangan. Dalam kriteria ini 

mencakup : (Menurut Astryanie ; 10 ) 
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a. Kebutuhan air bersih 

Adalah banyaknya air bersih yang tersedia untuk konsumen beserta sarana 

dan prasarana, termasuk menentukan besarnya fluktuasi besarnya 

kebutuhan air bersih. 

Kebutuhan air bersih: 

1. Kebutuhan air bersih domestik 

Adalah kebutuhan untuk rumah tangga yang meliputi air minum, 

masak, mandi dan cuci. Pelayanan perorangan berdasarkan besarnya 

air yang dipakai di Indonesia ± 160 – 200 liter/orang/hari, dengan 

perincian : 

Kebutuhan air minum    : ± 2 liter 

Kebutuhan masak, mencuci peralatan  : ± 30 – 50 liter 

Cuci baju     : ± 60 – 110 liter 

Bilas      : ± 40 – 60 liter 

Lain-lain      : ± 30 liter 

Pemenuhan kebutuhan domestik dilakukan melalui: 

a. Sambungan langsung 

Adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai air langsung ke 

rumah-rumah, berupa sambungan pipa distribusi air melalui 

meteran air dan instalasi pipa dalam rumah. 

b. Sambungan umum 

Sambungan umum adalah jenis pelayanan pelanggan sistem air 

minum perpipaan dengan sambungan perkelompok pelanggan dan 

tingkat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air minum dengan 
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cara pengambilan oleh masing-masing pelanggan ke pusat 

penampungan. 

2. Kebutuhan air bersih non domestik 

1) Keperluan niaga/ komersil 

Hotel/penginapan  : ± 250 – 300 liter/hari 

Restoran   : ± 200 liter/hari 

Gedung pertunjukan : ± 30 liter/pertunjukan 

Toko/kios   : ± 200 liter/hari. 

2) Kebutuhan untuk fasilitas kantor pemerintah 

Kantor pemerintah  : ± 20 liter/orang/hari 

Asrama militer  : ± 60 – 100 liter/orang/hari 

3) Fasilitas sosial dan umum 

Peribadatan   : ± 10 liter/orang/hari 

Pendidikan   : ± 40 – 80 liter/hari 

Perpustakaan  : ± 200 liter 

b. Tingkat pelayanan 

Tingkat pelayanan berkisar antara 50 – 100% dari jumlah penduduk 

administratif dan disesuaikan dengan yang ditentukan pemerintah. 

Kadang tingkat pelayanan antara pelayanan sambungan langsung dan 

kran umum diharapkan meningkat sesuai kemampuan konsumen. 

c. Kehilangan air 

1. Kehilangan air secara fisik 

Adalah kebocoran yang terjadi pada komponen sistem: 

a. Kerusakan pipa (retak/celah) 
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b. Kerusakan pipa karena terjadinya : 

1. Gerakan tanah yang tiba-tiba, misalnya gempa. 

2. Beban berulang, misalnya kendaraan yang lewat diatas galian 

pipa. 

c. Kurang baiknya sambungan pipa atau perlengkapan. 

2. Kehilangan air secara non fisik 

Secara fisik tidak terlihat, tetapi diketahui dari hitungan atau 

pemetakan jumlah air yang terdistribusi antara lain disebabkan 

oleh kesalahan dan kelemahan administrasi dan manajemen, serta 

kesalahan dan kelemahan perlengkapan sistem antara lain: 

a. Kesalahan pembacaan dan pencatatan pada meter air. 

b. Kesalahan manajemen keuangan 

c. Kesalahan pada perlengkapan 

2.11. Studi Pustaka 

 Dalam studi pustaka ini penulis mengunakan tugas akhir  dengan 

judul dan nama pengarang sebagai berikut : 

1. Penentuan Tarif Dasar Air Yang Lebih Tepat Di Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Sukoharjo 

Disusun oleh : Dhyan Astryanie   

    Isi dari Tugas Akhir tersebut adalah : 
 

Pemenuhan akan air bersih akan menuntut pihak pengelola untuk 

dapat memberikan jasa layanan yang lebih baik, tetapi juga 

dipertimbangkan dengan pendapatan yang diperoleh untuk dapat 
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menyesuaikan biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengelola. Untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik dalam penyediaan air bersih selalu 

akan menambah biaya operasional, selain itu dari pendapatan pengelolaan 

air diupayakan untuk dapat memberikan masukan atau pendapatan bagi 

Pemerintah Daerah, sehingga untuk menutup biaya operasional yang 

dikeluarkan dan untuk memberikan masukan kepada  Pemerintah Daerah 

maka upaya yang dilakukan adalah dengan menentukan tarif dasar air yang 

nantinya dapat membantu menutup biaya operasional dan dapat 

menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah juga akan dapat meningkatkan 

pendapatan dari PDAM itu sendiri, sehingga PDAM ini akan dapat berdiri  

sendiri tanpa ada lagi subsidi dari Pemerintah Daerah. Dengan kenyataan 

tersebut maka diupayakan untuk dapat menentukan berapa tarif dasar air di 

PDAM yang lebih tepat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

metode peramalan yaitu untuk mengetahui proyeksi nilai-nilai ditahun 

mendatang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung 

Pendapatan Asli Daerah dan untuk menentukan biaya tarif dasar air yang 

lebih tepat. Hasil dari penelitian ini berupa analisis cash flow yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya nilai pajak yang diberikan kepada 

pemerintah daerah sebesar Rp. 4.734.682.419,00 atau dapat menyumbang 

sebesar Rp.315.645.494,00 pertahun, dan besarnya tarif dasar air untuk 

tahun 2005 sebesar Rp. 466,00 per m3 dan sampai dengan tahun 2019 

didapatkan tarif dasar air sebesar Rp. 1.366,00 per m3. 
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2. Meminimalisasi Biaya Distribusi Pada CV. Sahabat Klaten dengan 

Menggunakan Metode Transportasi  

Disusun oleh : M Johan Dwi Haryanto  

Isi dari Tugas Akhir tersebut adalah : 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui serta menetapkan 

biaya minimal pendistribusian produk dari sumber ke tujuan. Penentuan 

biaya optimal pendistribusian produk mempunyai peranan penting bagi 

perusahaan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

perusahaan menyusun perencanaan pendistribusian produk agar produk 

dapat sampai tepat waktu dan untuk meminimalkan biaya pengiriman 

produk. 

Adapun penelitian ini dilakukan di CV SAHABAT Klaten dengan 

melakukan pengamatan langsung dan mengumpulkan data dengan cara 

interview dan mencatat data permintaan produk serta daerah 

pendistribusian produk setengah tahun yang lalu. Metode analisa data yang 

digunakan untuk memecahkan masalah tersebut menggunakan metode 

transportasi, untuk solusi awal menggunakan metode NWC (North West 

Corner) dan untuk uji optimalisasi mengunakan metode MODI (Modified 

Distribution).  

Hasil dari peliputan pengiriman produk yang telah dilakuka 

perusahaan pada bulan Agustus 2005 sebesar Rp. 6.546.000,00. Sedangkan 

perhitungan pengiriman produk dengan metode MODI sebesar Rp. 

6.270.000,00 Dari analisa tersebut maka perusahaan dapat meminimalkan 
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biaya transportasi untuk bulan Agustus 2005 sebesar Rp. 276.000,00 dan 

dapat diketahui permintaan untuk masing-masing tujuan. Untuk sumber 

Pabrik I (Klaten) mendistribusikan ke Surakarta, Semarang, Pekalongan, 

sedangkan sumber Pabrik II (Yogyakarta) mendistribusikan ke Magelang, 

Semarang, Banyumas. 

3. Penentuan Tarif Dasar Air Yang Lebih Tepat Di Perusahaan Air di 

Tangerang. 

Disusun Oleh : Indri Hapsari 

   Isi dari Tugas Akhir tersebut adalah : 

Adanya kelebihan air di perusahaan membuat pengelola berinisiatif 

untuk menjual kelebihan air tersebut. Oleh karena itu penulis mencari tarif 

dasar air yang sesuai sehingga perusahaan mendapatkan untung. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan di PDAM wilayah Kabupaten Boyolali denagn kantor 

pusat yang beralamat di Jl.Kartini No.1 Boyolali. Penelitian difokuskan pada 

masalah ketersediaan dan pendistribusian bahan baku yaitu air di wilayah Kabupaten 

Boyolali. 

 
3.2 Tahap Persiapan 

1. Identifikasi dan perumusan masalah 

Pada tahap ini peneliti menentukan topik penelitian serta masalah yang 

akan diangkat dan diteliti berdasarkan kondisi yang ada di PDAM wilayah 

Boyolali yaitu mengidentifikasi masalah apa dihadapi oleh perusahaan. 

Kemudian merumuskan masalah mengenai kelayakan PDAM berkaitan dengan 

kemampuan menyediakan bahan baku yaitu air. 

2. Penentuan tujuan penelitian 

Pada tahap ini ditentukan tujuan atau arah dari penelitian yang dilakukan 

sehubungan dengan permasalahan yang telah diangkat, yaitu mengetahui 

kelayakan PDAM berkaitan dengan kemampuan menyediakan bahan baku yaitu 

air  serta mengetahui upaya-upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Adapun data yang digunakan pada penelitian adalah data primer yang 

diperoleh dari pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti. 

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu : 

a. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melihat dan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap bagian transmisi 

dan distribusi. Observasi dilakukan secara mendalam untuk mengetahui secara 

rinci keadaan lingkungan PDAM. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya 

jawab secara langsung kepada pihak bagian transmisi dan distribusi dan bagian 

lainnya di PDAM. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

terhadap segala permasalahan-permasalahan yang di alami dan sejauh mana 

solusi pemecahan yang telah dilakukan oleh pihak PDAM. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka salah satu metode yang dilakukan dengan cara mengambil bahan-

bahan dari kajian literatur untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

dengan permasalahan yang dibahas. Dari studi pustaka ini peneliti memperoleh 

data apa saja yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mengambil gambar lingkungan kerja yang 

mendukung kinerja perusahaan dalam memenuhi pelayanannya terhadap 

konsumen. 
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3.4 Cara Pengambilan Data 

Penelitian dilakukan di kantor pusat PDAM yang terletak di Jl. Kartini No.1 

Boyolali. Subjek penelitian adalah ketersediaan dan pendistribusian bahan baku di 

seluruh wilyah PDAM Kabupaten Boyolali. Dari seluruh wilayah Kabupaten 

Boyolali terdapat delapan tempat pengoperasian PDAM untuk memenuhi kebutuhan 

air konsumen di wilayah tersebut. 

Langkah-langkah dalam melakukan pengamatan penelitian sbb : 

1) Berkomunikasi secara langsung dengan petugas-petugas PDAM di bagian yang 

bersangkutan dengan masalah yang dikaji dengan melakukan wawancara. 

2) Dalam melakukan penelitian mengambil semua wilayah kerja PDAM. 

3) Aktivitas pencarian data dimulai dengan melakukan pengamatan wilayah Dari 

aktifitas-aktifitas tersebut maka di peroleh data sebagai berikut data asli 

terlampir pada lampiran I: 

a. Peta daerah operasi PDAM sebagai berikut : 

Dari peta tersebut di dapatkan delapan wilayah pelayanan PDAM tingkat 

kecamatan yaitu : 

1. IKK Pusat/Boyolali 

2. IKK Musuk 

3. IKK Ampel 

4. IKK Teras 

5. IKK Simo 

6. IKK Banyudono 

7. IKK Sambi 
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8. IKK Juwangi 

b. Sistem pendistribusian di tiap kecamatan yaitu sebagai berikut : 

1. IKK Pusat/ Kota Boyolali 

Tabel 3.1 Keterangan sistem pendistribusian Air IKK Pusat/ Kota Boyolali 
 

Induk/Kota Boyolali 
Sumber Air a. Sumur dalam Pusporenggo 

b. Sumber Tlatar 
c. Sumur dalam Baros 
d. Sungai Kintel 
e. Sumur dalam induk 
f. Sumur dalam Siswodipuro 

Debit Air ( Lt/dt ) a. 11 
b. 50 
c. 15 
d. 7 
e. 5 
f. 7.5 

Teknik/Sistem pendistribusian Sistem Perpompaan dan gravitasi 
Lama jam kerja ( Jam ) a. 18 

b. 24 
c. 12 
d. 24 
e. 24 
f.  

Jumlah pelanggan 7713 
 
2. IKK Musuk 

Tabel 3.2 Keterangan sistem pendistribusian Air IKK Musuk 
IKK Musuk 

Sumber Air Air permukaan Sungai Kintel 
Debit air ( Lt/dtk ) 12 
Teknik/Sistem pendistribusian Pompa dan grafitasi 
Lama jam kerja ( Jam ) 18 
Jumlah pelanggan 333 

 
3. IKK Ampel 

Tabel 3.3 Keterangan sistem pendistribusian Air IKK Ampel 
IKK Ampel 

Sumber Air a. Air permukaan Pantaran 
b. Sumur dalam Ampel 1 
c. Sumur dalam Ampel 2 

Debit air ( Lt/dtk )  a. 18 
b. 10 
c. 11.5 

Teknik/Sistem pendistribusian Pompa dan grafitasi 
Lama jam kerja ( Jam ) a. 24 

b. 18 
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c. 18 
Jumlah pelanggan 2201 

4. IKK Teras 

Tabel 3.4 Keterangan sistem pendistribusian Air IKK Teras 
IKK Teras 

Sumber Air a. Air permukaan sungai Nepen 
Debit air ( Lt/dtk ) a. 10 
Teknik/Sistem pendistribusian Pompa dan grafitasi 
Lama jam kerja ( Jam ) a. 20 
Jumlah pelanggan 1760 

 
5. IKK Simo 

Tabel 3.5 Keterangan sistem pendistribusian Air IKK Simo 
IKK Simo 

Sumber Air a. Air permukaan Tlatar 
b. Sumur dalam 

Debit air ( Lt/dtk ) a. 3 
b. 5 

Teknik/Sistem pendistribusian Pompa 
Lama jam kerja ( Jam ) a. 24 

b. 24 
Jumlah pelanggan 728 

 
6. IKK Banyudono 

Tabel 3.6 Keterangan sistem pendistribusian Air IKK Banyudono 
IKK Banyudono 

Sumber Air a. Sumur dalam Dawet 
b. Air permukaan Sungai Nepen 

Debit air ( Lt/dtk ) a. 7 
b. 5 

Teknik/Sistem pendistribusian Pompa 
Lama jam kerja ( Jam ) a. 18 

b. 24 
Jumlah pelanggan 1067 

 
7. IKK Sambi 

Tabel 3.7 Keterangan sistem pendistribusian Air IKK Sambi 
IKK Sambi 

Sumber Air Air permukaan Sumber Tlatar 
Debit air ( Lt/dtk ) 30 
Teknik/Sistem pendistribusian Pompa 
Lama jam kerja ( Jam ) 24 
Jumlah pelanggan 2956 
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8. IKK Juwangi 

Tabel 3.8 Keterangan sistem pendistribusian Air IKK Juwangi 
IKK Juwangi 

Sumber Air Sumur dalam 
Debit air  (  Lt/dtk ) 5 
Teknik/Sistem pendistribusian Pompa 
Lama jam kerja ( Jam ) 22 
Jumlah pelanggan 609 

Keterangan :  

1) Untuk sumber air sampai saat ini hanya menggunakan sumur dalam dan 

air permukaan / sungai 

2) Meskipun ada waduk tapi tidak digunakan sebab : 

a. Letaknya yang jauh dari daerah pemasangan. 

b. Biaya pengolahan dan operasional yang mahal sehingga tidak 

imbang dengan hasilnya. 

c. Penggunaan waduk dioptimalkan untuk pertanian. 

d. Adanya hukum adat yang kuat tentang pengaturan air. 
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c. Sistem / peralatan yang di gunakan di tiap daerah : 

Tabel 3.9 sistem / peralatan /pompa yang di gunakan di PDAM Boyolali 
Wilayah Jenis sumber Jenis Pompa Kekuatan  

(Hp/Kw) 
Jam Operasi / 
Hari 

IKK Pusat/ kota 
boyolali 

a. Sumur dalam 
Pusporenggo 

b. Sumber Tlatar 
c. Sumur dalam Baros 
d. Sungai Kintel 
e. Sumur dalam induk 
f. Sumur dalam 

Siswodipuro 

a. Submersibel 
 
b. Centrifugal 
c. Submersibel 
 
d. Centrifugal 
e. Submersibel 
 
f. Submersibel 

a. 30 / 22 
 
b. 270 / 200 
c. 30 / 22 
 
d. 20 / 15 
e. 15 / 11 
 
f. 22 / 18 
 

a. 18 
 
b. 24 
c. 12 
 
d. 24 
e. 24 
 
f. 18 
 

IKK Musuk Air permukaan Sungai 
kintel 

Centrifugal  18 

IKK Ampel a. Air permukaan 
Pantaran 

b. Sumur dalam 
Ampel (LPH) 

c. Sumur dalam 
Ampel 2 (Belang) 

a. Gravitasi 
 
b. Submersibel 
 
c. Submersibel 

a. – 
 
b. 22 / 18 
 
c. 30 / 22 

a. 24 
 
b. 18 
 
c. 18 

IKK Teras Air permukaan sungai 
Nepen 

Centrifugal 
 

15 / 11 20 
 

IKK Banyudono a. Sumur dalam Duwet 
b. Air permukaan 

Sungai Nepen 

a. Submersibel 
 
b. Gravitasi 

a. 20 / 15 
 
b. - 

a. 18 
 
b. 24 

IKK Sambi Air permukaan 
Sumber Tlatar 

Gravitasi - 24 

IKK Simo a. Air permukaan 
Sumber Tlatar 

b. Sumur dalam 

a. Centrifugal 
 
 
b. Submersibel 
 

a. 5.5/ 4 
 
 
b. 5/3.7 

a. 24 
 
 
b. 24 

IKK Juwangi Sumur dalam Submersibel 20 / 15 22 
Keterangan : 

1. Pemakaian jenis pompa tertentu sudah di sesuaikan dengan debit yang 

diinginkan. 

2. Debit yang diinginkan di sesuaikan dengan sambungan rumah yang akan di 

layani sumber tersebut. 

3. Kapasitas pompa tidak bias dinaikkan, jadi apabila ingin menambah jumlah 

debit air harus mengganti pompa atau menambah jam kerja pompa. 
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4. Kapasitas pompa bisa di kurangi tanpa mengganti jenis pompa tapi dengan 

menurunkan besar putaran. 

d. Data pemesanan calon pelanggan 

Tabel 3.10 Daftar pemesan baru PDAM di tiap wilayah 
Daftar Pelanggan Pemesanan Baru  

Tahun 2007 
Wilayah Operasi 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
IKK Pusat/Boyolali 31 20 23 40 27 15 41 32 
IKK Musuk - - 2 2 1 3 2 - 
IKK Ampel 2 3 2 3 4 4 4 1 
IKK Teras 3 4 6 5 5 5 10 5 
IKK Banyudono 24 
IKK Sambi         
IKK Simo 20 12 15 10 10 12 6 8 
IKK Juwangi - 5 2 - - - - - 

 
e. Data pemasangan sambungan baru 

Tabel 3.11 Sambungan baru terpasang PDAM di tiap wilayah 
Daftar Sambungan baru  

Tahun 2007 
Wilayah Operasi 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
IKK Pusat/Boyolali 13 11 22 27 11 7 17 3 
IKK Musuk - - - - - - - - 
IKK Ampel - - - - 2 2 3 - 
IKK Teras - 1 1 1 1 1 2 4 
IKK Banyudono  2 3 2 1 2 3 1 
IKK Sambi 1 1 7 1 5 2 - 3 
IKK Simo 15 8 11 11 11 9 8 2 
IKK Juwangi - - - - - - - - 
Keterangan : 

1. Pada tabel 3.10 adalah daftar pemesanan calon pelanggan terhadap PDAM. 

2. Pada IKK Banyudono tidak di adakan pendaftaran tapi di pasang target 

sampai bulan September adalah 24 buah sambungan baru / pelanggan baru. 

3. Sambungan baru akan terpasang dengan ketentuan-ketentuan : 

a) Beban biaya pemasangan telah di lunasi 

b) Di wilayah pemesanan terdapat jaringan PDAM, jika tidak maka 

sambungan baru tidak akan terpasang. 
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4. Pada tabel 3.11 Merupakan tabel sambungan baru yang telah terpasang dari 

pemesanan yang tertulis di tabel sebelumnya.  

f. Rata-Rata Debit Air Tiap Bulan 

Tabel 3.12 Jenis dan spesifikasi Sumber Air yang ada di PDAM Boyolali 

Rata-rata debit air tiap bulan  (Lt/Dtk) No Nama Sumber 
Oktober November Desember Januari Februari Maret 

1 Sumur dalam Pusporenggo 11 11 11 11 11 11 
2 Air permukaan sumber Tlatar 65 70 70 70 70 65 
3 Sumur dalam Baros 15 15 15 15 15 15 
5 Sumur dalam induk 5 5 5 5 5 5 
6 Sumur dalam Siswodipuro 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
7 Air permukaan Sungai Kintel 5.6 21.03 28.00 35.03 30.00 21.00 
8 Air permukaan Pantaran 20 21 25 23 19 19 
9 Sumur dalam Ampel 1 10 10 10 10 10 10 
10 Sumur dalam Ampel 2 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 
12 Sumur dalam Duwet 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 
13 Air permukaan Sungai Nepen 4.8 5.2 4.8 4.8 2 2 
16 Sumur dalam Tlatar 5 5 5 5 5 5 
17 Sumur dalam Juwangi 5 5 5 5 5 5 

Keterangan : 

1) Debit air yang selalu berubah-ubah adalah sumber air permukaan, 

karena sumber tersebut terpengaruh oleh musim. 

2) Sumber dari sumur dalam selalu tetap karena tidak terpengaruh oleh 

musim 

Dari keseluruhan data yang ada dan dari hasil pengamatan dilapangan maka dapat di 

temukan beberapa tempat yang bermasalah yaitu : 

1. Wilayah yang masih kekurangan pasokan air adalah  wilayah Boyolali kota  

2. Wilayah yang kelebihan persediaan air adalah Sumber Tlatar, Banyudono, Air  

     permukaan Sungai Kintel. 

Kemudian permasalahan di wilayah tersebut akan di selesaikan pada bab berikutnya. 
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3.5 Analisa Data 

Analisa data merupakan proses perhitungan secara kuantitatif dengan 

menggunakan perumusan yang telah ditentukan sebagai penganalisa data yang 

sesuai dengan masalah yang ada. 

1. Metode North West Corner (Pojok Barat Laut) 

Metode ini adalah metode yang paling sederhana diantara tiga metode  untuk 

mencari solusi awal, karena tidak mempertimbangkan biaya transportasi 

(Siagian: 1987; 159). 

Langkah-langkah : 

1. Mulai dari pojok barat laut alokasikan sebesar x11 = min (a1, b1) 

a. Bila a1 > b1, maka X11 = b1. Teruskan ke sel (1,2) yaitu gerakan mendatar 

dimana X12 = min (a1-b1, b2). 

b. Bila a1 < b1, maka X11 = a1. Teruskan ke sel (2,1) yaitu gerakan tegak 

dimana X21 = min (b1-a1, a2). 

c. Bila a1 = b1, maka buatlah X11 = b1 dan gerakan teruskan ke X12 (gerakan 

miring). 

2. Teruskan langkah ini, sehingga mendekati pojok barat laut hingga, akhirnya 

sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah 

dipenuhi. 

2. Metode MODI 

Cara MODI dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Misalkan: Ai = ui       ( 3.5.1 ) 

   Tj = vj       ( 3.5.2 ) 

dimana ui, vj merupakan variabel dari dual terhadap persoalan transportasi. 
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Misalkan lagi, zij = Cij untuk sel-sel yang sudah terisi, sehiangga, 

zij = ui - vj        ( 3.5.3 ) 

Untuk sel-sel yang belum terisi, berlaku: 

 Iij = Cij - (ui - vj)       ( 3.5.4 ) 

   Sel untuk mana terdapat: 

Min. {Iij} = Min. {Cij - (ui - vj)}     ( 3.5.5 ) 

adalah sel yang akan ditingkatkan  ikut dalam penyelesaian selanjutnya. 

Apabila sudah dicapai keadaan dimana: 

ui + vj < Cij atau Iij > 0     ( 3.5.6 ) 

Dari persamaan ini dapat dihitung berapa penurunan ongkos transportasi per 

unit tiap variabel untuk sel-sel yang belum terisi bukan basis Iij berlaku: 

 Iij = Cij –Ai – Tj      ( 3.5.7 ) 

dimana ini I = 1,2,3 …,m ; j = 1,2,3 …,n    ( 3.5.8 ) 

maka keadaan optimal sudah dicapai, sehingga :  

∑∑
==

n

j
j

m

i
i ba

11
       ( 3.5.9 ) 

3.5.1  Pemecahan Persoalan Transportasi 

Pemecahan masalah dilakukan dengan bantuan program QS. Ver 

3.0 (Quantitative Sistem Versi 3.0) melalui menu Transportasi and 

Transshipment pada modules-1. Adapun langkah-langkah penggunaannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Masukan ke program QS. Ver  3.0 dan membuka Transportation and 

Transshipment pada modules-1. 

b. Memilih permasalahan yang ingin dipecahkan (minimasi). 
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c. Memasukkan data yaitu data kapasitas sumber, jumlah sumber, jumlah 

tujuan, dan biaya angkut. 

d. Memilih Select Initial Solution Methode dari menu solution untuk 

memilih metode transportasi. 

e. Memilih Solve The Problem dari menu solution untuk menampilkan 

tiap literasi. 

f. Melihat hasil perhitungan pada menu Show The Solution untuk 

menampilkan hasil solusi. 
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3.6 Kerangka Pemecahan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Survey Awal 

Studi Pustaka 

Perumusan Masalah 

Pengumpulan Data 
- Pelayanan yang ada di PDAM 
- Kondisi PDAM sekarang 
- Berapa dan di mana wialyah pengoperasian PDAM 
- Berapa konsumen yang dimiliki 
- Sumber airnya dari mana 
- Debit air yang di hasilkan di tiap wilayah 
- Kualitas air 
- Sistem pengaliran airnya 
- Teknologi apa yang di gunakan 
- Penghasilan tiap wilayah berapa 

Pengolahan Data: 
a. Menentukan lokasi yang kekurangan pasokan air. 
b. Menentukan lokasi yang kelebihan sumber air 
c. Menentukan semua faktor yang mempengaruhi keadaan lokasi 

beroperasinya  PDAM. 
d. Menghitung biaya transportasi dengan metode transportasi. 

Menentukan solusi awal dengan metode North West Corner.   
e. Menentukan uji optimalisasi dengan metode MODI (Modified 

Distribution)  
f. Optimal 
g. Menghitung total biaya transportasi 
h. Pembahasan

A
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Gambar 3.1 
Gambar kerangka pemecahan masalah 
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BAB IV 

PENGOLAHAN DATA 

 
4.1    Data Khusus Perusahaan 

 Data khusus perusahaan merupakan data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung melalui pencatatan yang dilakukan di PDAM Pusat 

Boyolali. Adapun data khusus perusahaan adalah sebagai berikut:  

4.1.1 Jumlah dan Lokasi Sumber dan Tujuan 

Dari perhitungan berikut diperoleh lokasi yang kekurangan 

pasokan air ( daerah tujuan) dan lokasi yang kelebihan sumber air (  

daerah sumber ) sebagai berikut (data yang di pakai dari tabel 3.1 

sampai 3.8): 

Tabel 4.1 Jumlah dan Lokasi Sumber dan Tujuan 

NO WILAYAH PDAM 

JUMLAH 
KONSUMEN 

(SR) 
 
 

TOTAL 
DEBIT AIR 

(liter) 

Banyak Air Di 
Pakai 

(Liter/Hari) 

SELISIH 
(liter) 

 
 

KET 

E F G A B C D 
5X180XC D-E   

1 IKK Pusat/ kota 
boyolali 7713 7.203.600 6941700 261.900 CUKUP 

2 IKK Musuk 333 777.600 299700 477.900 CUKUP 
3 IKK Ampel 2201 2.948.400 1980900 967.500 CUKUP 
4 IKK Teras 1760 964.800 1584000 -619.200 KURANG
5 IKK Banyudono 1067 962.100 960300 1.800 CUKUP 
6 IKK Sambi 2956 2.592.000 2660400 -68.400 KURANG
7 IKK Simo 728 691.200 655200 36.000 CUKUP 
8 IKK Juwangi 609 613.500 548100 65.400 CUKUP 
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Keterangan : 

1. Jumlah orang di asumsikan 5 orang tiap sambungan rumah. Asumsi ini 

berdasarkan data rata-rata jumlah anggota keluarga para konsumen 

2. Jumlah pemakaian air tiap orang adalah ± 160 – 200 liter/orang/hari. Di 

rata-rata menjadi ± 180 liter/orang/hari 

a. Tujuan 

Dari tabel di atas dapat diketahui daerah yang kekurangan air adalah IKK 

Teras dan IKK Sambi . Daerah tersebut dapat di sebut daerah tujuan 

b. Sumber 

Dari tabel di atas dapat diketahui daerah yang kelebihan air adalah IKK 

Ampel, IKK Boyolali dan IKK Banyudono. daerah tersebut dinyatakan 

sebagai daerah sumber. 

Daerah lain yang kelebihan air tidak dijadikan daerah sumber lagi sebab : 

1. Hanya memiliki satu sumber saja. 

2. Sumber yang dimiliki debitnya kecil. 

3. Sumber yang di miliki hanya dari air permukaan atau sungai yang 

debitnya tidak setabil. 

4.1.2 Pemilihan Alternatif  

Dari permasalahan yang ada maka solusi yang akan di pakai 

adalah berbagai alternatif pemenuhan kebutuhan air di antaranya 

yaitu : 

1. Pembuatan sumber baru yaitu sumber air dalam. 

  Kendalanya : 

a. Tidak semua tempat/wilayah memiliki sumber. 
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b. Adanya proses yang panjang dan lama. 

c. Mahal biaya pembuatan jaringan baru dan harga tanah. 

2. Pemanfaatan sumber air permukaan seperti waduk. 

Kendalanya : 

a. Letaknya yang jauh dari daerah pemasangan. 

b. Biaya pengolahan dan operasional yang mahal 

sehingga tidak imbang dengan hasilnya. 

c. Penggunaan waduk dioptimalkan untuk 

pertaniandan adanya hukum adat yang kuat 

tentang pengaturan air. 

3. Pendistribusian air dari tempat yang kelebihan air ke 

tempat yang kekurangan air. 

Kendalanya: 

a. Pembuatan jaringan cukup mahal. 

b. Rumit penjadwalannya. 

Dari ketiga alternatif dipilih alternatif yang ketiga, karena 

kedua sumber lainnya memiliki kendala yang cukup besar. Selain itu 

alternatif ketiga dianggap paling sesuai dengan pokok bahasan dalam 

tugas akhir ini.  

Dari alternatif ke tiga maka di pilih tiga sumber yang memiliki 

kelebihan persediaan air yaitu :  

1. Boyolali SD.Baros  

2. Ampel SD.Ampel lI  

3. Banyudono SD.Dawet  
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Alasan pemilihan ketiga sumber ini adalah :  

a. Kelebihan persedian di sumber tersebut memiliki sisa cukup besar 

yang  di rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayah yang 

kekurangan air. 

b. Wilayah tersebut memiliki keadaan geografis yang cukup dekat 

dengan wilayah yang kekurangan air, sehingga dalam proses 

transportasi biayanya akan lebih murah. Di samping pembuatan 

jaringan baru juga akan lebih murah biayanya.Selain itu keadaan 

geografis ketiga wilayah relatif datar sehingga sangat menunjang 

sistim yang di pakai dengan optimal dan tidak memerlukan alat 

bantu yang lainnya. 

4.1.3 Permintaan Kebutuhan Produk Setiap Wilayah Tujuan 

Untuk permintaan produk tiap wilayah tujuan digunakan data 

satu tahun di tahun 2006. Data di peroleh dari perhitungan pada tabel 

4.1, data tersebut adalah : 

Tabel 4.2 Permintaan Kebutuhan Produk Setiap Wilayah Tujuan 

Daerah tujuan Kebutuhan 
( Liter/hari ) 

Terpenuhi 
( Liter/hari ) 

Kekurangan 
( Liter/hari ) 

Teras 1.584.000 964.800 619.200 
Sambi  2.660.400 2.592.000 68.400 

Jadi karena sebagian permintaan sudah dapat di penuhi maka 

yang menjadi permintaan adalah kebutuhan air yang belum 

terpenuhi/kekurangannya saja. 

4.1.4 Kapasitas sumber  

Kapasitas yang dimiliki oleh sumber adalah sebagai berikut 

(data di peroleh dari tabel 3,9 dan perhitungan tabel 4.1) : 
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Tabel 4.3 Kapasitas sumber 

A B C D F 

Sumber Kekuatan pompa 
 (Hp/Kw) 

Debit air 
(Lt/Dtk) 

Waktu 
operasi 
(jam) 

Kapasitas 
liter 

Boyolali SD.Baros 30/22 15 / 14 8 403.200 
Ampel SD.Ampel lI 30/22 11,5 / 11 5 198.000 
Banyudono SD.Dawet 20/15 7 / 6 4 86.400 
Jumlah total    687.600 

 
Keterangan : Pada kolom C debit air yang di pompa asesuai 

kemampuan pompa. Dari seluruh debit air di sisakan 0,5-1 lt/dtk. 

 
    4.1.5 Penentuan biaya transportasi 

Yang termasuk biaya transportasi pendistribusian air adalah :  

1. Biaya pompa dari bak ke sambungan rumah . 

2. Biaya pekerja/operator lapangan. 

Tabel berdasarkan data dari perhitungan pada tabel 4.1 dan 4.2. 

Tabel 4.4 Jumlah biaya transportasi 

A  B C D E F G H I J 
             D/F*3600     E*G*H+I 

Persediaan Daya Kemampuan Operasi 
Biaya/ 
KW 

Biaya 
operator Total 

No Tempat Tujuan (liter) (KW) (Liter/Detik) (Jam) (Rp.) (Rp.) (Rp/KWH) 
1 Banyudono Teras 86.400 5 5 4,8 850 4.500 24900 
    Sambi 86.400 11 7 3,4 850 4.500 36570,5 
2 Boyolali Teras 403.200 22 20 5,6 850 4.500 109220 
  Sambi 403.200 24 23 4,9 850 4.500 103848 
3 Ampel Teras 198.000 11 7 7,9 850 4.500 77991 
    Sambi 198.000 15 8 6,9 850 4.500 92220 

 

Keterangan :  

1. Biaya transportasi dihitung untuk tiap satu hari operasi. 

2. Untuk pemilihan penggunaan pompa berdasarkan debit air yang di inginkan dan 

di sesuaikan dengan jam operasi. Selain itu sumber-sumber yang ada 
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ketinggiannya hampir sama kecuali ampel, karena merupakan wilayah tertinggi 

ke dua di Kabupaten Boyolali.  

Yang termasuk biaya operasional : 

1. Biaya pompa dari sumber ke penampungan induk 

2. Biaya penjernihan 

3. Biaya operator produksi 

Data diperoleh dari tabel 3.9, Lampiran ke tiga tentang biaya 

pengolahan air bersih dan pengecekan sampel air ke lab. 

Tabel 4.5Biaya operasional 

Biaya Biaya per bulan No Kegiatan Harga 
(Rp.) (Rp.) 

1 Pengoperasian pompa       
  30/22 HP/KW RP.850 x 22 x 8jam 149.600   
  30/22 HP/KW RP.850 x 22 x 5jam 93.500   
  20/15 HP/KW RP.850 x 15 x 4jam 51.000   
      294.100 8.823.000 

2 Pengolahan air menjadi air bersih Rp.7.500/50kubik     
  Banyudono 86.400/5000x7.500 221.463   
  Boyolali 403.200/5000x7.501 235.878   
  Ampel 1.059.507/5000x7.502 1.589.261   
      2.046.602 61.398.045 

3 Biaya pemeriksaan air ke lab tiap minggu       
  uji bacteri Rp.30.000 Rp.30.000x3 90.000   
  uji kimiawi Rp.75.000 Rp.75.000x3 225.000   
      315.000 1.260.000 

4 Biaya operator produksi Rp.4.500/0rang/hari 4.500 135.000 
          
  Total biaya Rp.     71.616.045 

 
4.2. Perhitungan Dengan Menggunakan Metode Transportasi   

4.2.1  Penentuan Solusi Awal  

Dalam menentukan solusi awal dalam transportasi terdapat 

beberapa metode atau model transportasi yang dapat dikerjakan, tapi 

dalam solusi awal ini belum didapatkan jawaban yang optimal. Metode 
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solusi awal yang penulis gunakan adalah North West Corner (Metode 

pojok barat laut). Langkah-langkah pengerjaan : 

a. Mulai dari pojok barat laut pada tabel persoalan transportasi, yaitu 

pada kolom A1 T1 di isi kebutuhan air sebanyak persediaan, maka 

persediaan di kolom ini habis (0). 

b. Teruskan langkah ini, setapak demi setapak menjauhi pojok barat laut 

yaitu kolom A2 T2 sebanyak kebutuhan yaitu 68.400 liter ( karena 

pada kolom  A1 T1 persediaan telah habis) maka kebutuhan di T2  

terpenuhi. 

c. Karena jumlah kebutuhan masih belum terpenuhi maka lanjutkan ke 

kolom A3 T1 sebanyak 198.000 liter sehingga persediaan habis. 

Karena kebutuhan  pada T2  belum terpenuhi maka sisa persediaan di 

kolom A2 sebanyak  334.800 liter masukkan pada kolom A2 T1  

sehingga kebutuhan terpenuhi .  

d. Maka kolom yang di hasilkan adalah sebagai berikut : 

          Tabel 4.6 Tabel North West Corner 

  
             Ke TERAS SAMBI 
Dari  T1 T2 Persediaan DUMMY

  24.900   36.570
Banyudono 

A1 86.400   86.400   
  109.229   103.848

Boyolali 
A2  334.800 68.400 403.200   

  77.991   92.220
Ampel 

A3 198.000  198.000  
Kebutuhan 619.200 68.400 687.600  
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Keterangan : 

A1T1 = 86.400 = Persediaan (0) 

A2T2 = 68.400 = Kebutuhan (0) 

A3T1 = 198.000 = Persediaan (0) 

A2T1 = Persediaan – A2T2 

             = 403.200 – 68.400 

     = 334.800 

Kebutuhan = A1T1 + A2T1
 + A3T1 

 = 619.200  

         4.2.2  Uji Optimalisasi  

Setelah dilakukan penyelesaian awal maka diperlukan penyelesaian lebih 

lanjut untuk mendapatkan hasil akhir yang optimal. 

Ada dua metode yang biasanya dipakai yaitu: 

1. Metode Stepping Stone (Metode Batu Loncatan) 

2. Metode Modi (Modified Distribution) 

Dari dua metode penyelesaian yang optimal tersebut penulis memilih 

metode Modi. Karena metode Modi lebih sederhana pengerjaannya 

dibanding dengan metode Stepping Stone.  Metode Modi dapat mencapai 

hasil yang optimal lebih cepat dan sama-sama menghasilkan 

penyelesaian akhir yang optimal. 

 

 

 

 



 50

1. Peyelesaian akhir dengan metode Modi dengan tabel NWC 
Tabel 4.7  MODI I 

  
             Ke TERAS SAMBI 
Dari  T1 T2 Persediaan DUMMY 

  24.900   36.570
Banyudono 

A1 86.400   86.400   
  109.229   103.848

Boyolali 
A2  334.800 68.400 403.200   

  77.991   92.220
Ampel 

A3 198.000  198.000  
Kebutuhan 619.200 68.400 687.600  

 

2. Menghitung harga Indeks  A dan T 

 Ai + Tj = Cij, i, j = 1,2,3 

Mencari cel basis 

1. A1 + T1 = Rp. 24.900 

2. A2 + T1 = Rp. 103.848 

3. A2 + T2 = Rp. 77.991 

4. A3 + T1 = Rp. 92.220 

Misalkan A1 = 0 

1. A1 + T1 = Rp. 24.900 

 0 +  T1 = Rp. 24.900 

   T1 = Rp. 24.900 

2. A2 + T2 = Rp. 103.848 

A2 +  Rp. 145.311= Rp. 103.848 

            A2  = Rp. 103.848– Rp. 145.311 

            A2  = -Rp. 41.463 
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3. A3 + T1 = Rp. 77.991 

                            A3 +  24.900 = Rp. 77.991 

                                           A3  = Rp. 77.991 - 24.900 

                 A3  = –Rp.53.091 

4. A3 + T2 = Rp. 92.220 

  –Rp.53.091+  T2 = Rp. 92.220 

               T2 = 92.220 – (  –Rp.53.091 ) 

                        T2 = Rp. 145.311 

3.   Menghitung Indeks yang ditingkatkan 

  Iij = Cij – Ai - Tj 

   Mencari Non basis 

Tabel 4.8 Menghitung Indeks awal 

Sel kosong Harga Indeks Ditingkatkan 
(1,2) I12 = 36.570 – 0 – (-41.463)= 78.033 Tidak 
(3, 2) I21 = 109.229 – 24.900 – (-41.463) =  125.792 Tidak 

   

Kerena harga Indeks pada sel non basis tidak ada yang negatif maka biaya 

transportasi sudah optimal. 

Dari hasil analisis dengan menggunakan metode MODI maka diperoleh 

biaya sebagai berikut: 

Dari Sumber Banyudono ke Teras  = Rp. 24.900  kapasitas 86.400 liter/hari 

Dari Sumber Boyolali ke Teras  = Rp. 109.229 kapasitas 334.800 liter/hari 

Dari Sumber Boyolali ke Sambi  = Rp. 103.848 kapasitas 68.400 liter/hari  

Dari Sumber Ampel ke Teras = Rp. 77.991 kapasitas 198.000 liter/hari 

Hasil pengolahan manual ini sama dengan hasil dari pengolahan 

dengan softaware yang ada pada lampiran ke empat.  
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4.2.4 Biaya Investasi 

Tabel 4.9Biaya Investasi PDAM Boyolali 
Harga 
satuan Banyak Satuan Harga Keterangan 

No Kegunaan (Rupiah)     (Rupiah)   
1 Biaya pengoperasian pompa Banyudono ke Teras 850 5/4,80 kW/jam 20.400 Harga=daya* 
2 Biaya pengoperasian pompa Boyolali ke Teras 850 22/5,60 kW/jam 104.720 operasi*Harga 
3 Biaya pengoperasian pompa Boyolali ke Sambi 850 24/4,87 kW/jam 99.348 satuan (kWh) 
4 Biaya pengoperasian pompa Ampel ke Teras 850 11/7,86 kW/jam 73.491   

  Total       297.959 Beban/hari 
5 Pembelian pompa baru            

  6,7/5 HP/KW 15.000.000 1 Buah 15.000.000   
  30/22 HP/KW 53.000.000 1 Buah 53.000.000   
  27/24 HP/KW 62.000.000 1 Buah 62.000.000   
  15/11 HP/KW 30.000.000 1 Buah 30.000.000   
          160.000.000   

6 Biaya Perpipaan           
  Banyudono ke Teras pipa 6" 400.000 957 Meter 382.800.000   
  Boyolali ke Teras pipa 6" 400.000 420 Meter 168.000.000   
  Boyolali ke Sambi pipa 8" 750.000 830 Meter 622.500.000   
  Ampel ke Sambi pipa 6" 400.000 870 Meter 348.000.000   
      1.521.300.000   
          

7 Ben (Sudut 90 derajat)           
 Ukuran 6" 500.000 3 Buah 1.500.000   

  Ukuran 8" 675.000 1 Buah 675.000   
          2.175.000   
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4.2.4 Gambar jaringan baru PDAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Jaringan baru antar sumber ke daerah tujuan 

Keterangan : 

1. Gambar di buat sesuai data yang ada di lampiran 2 peta jaringan distribusi air. 

2.  Gambar garis putus-putus (                            ) : Pipa lama 

3.  Gambar garis  (                            ) : Pipa baru 

4.  Gambar lingkaran/oval (          ) : Ben 

5. Gamabar kotak (            ) : Sumber 

Pipa 6”

Mbelang 

Baros 

Tlatar

Duwet

Pipa 8” Ben 8”

Ben 6”

Ben 6”

Pipa 6” 

Pipa 6”
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6. Jaringan baru PDAM mempunyai tiga sumber dan dua daerah tujuan dengan rute 

sebagai berikut : 

a. Dari sumur ampel dua yang terletak di Mbelang di alirkan menuju sumur 

Baros di kota Boyolali dengan sebuah pipa yang berdiameter 6” untuk 

kemudian di salurkan ke teras. 

b. Dari sumur Baros di alirkan ke Duwet (Teras) dan ke Tlatar. Pipa yang 

menuju ke dua tujuan tersebut terdiri dari satu pipa utama dengan 

diameter 8”, kemudian untuk ke tujuan Duwet di beri ben 900 (pipa siku 

yang elastic) berdiameter 8” dan di teruskan dengan pipa 6” sampai ke 

Duwet yang kemudian di distribusikan ke Teras. Untuk tujuan Tlatar di 

beri 2 ben 8” dan 6”  yang di hubungkan dengan pipa 6” sampai ke Tlatar 

yang kemudian di distribusikan ke Sambi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pengamatan, pengolahan dan analisa data maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan: 

1.  Pengolahan manual sama dengan pengolahan dengan softwere. 

2. Dengan metode transportasi dimana penyelesaian awal mengunakan metode 

NWC ( North West Corner ) kemudian di tentukan biaya optimal dengan 

metode MODI sebanyak Satu kali pengerjaan atau sampai pada MODI I 

persoalan sudah terselesaikan atau sudah optimum. Dengan hasil : 

a. Dari Sumber Banyudono ke Teras  = Rp. 24.900  kapasitas 

86.400 liter/hari. Dengan biaya Rp.20.400/hari 

b. Dari Sumber Boyolali ke Teras  = Rp. 109.229 kapasitas 

334.800 liter/hari. Dengan biaya Rp.104.720/hari 

c. Dari Sumber Boyolali ke Sambi  = Rp. 103.848 kapasitas 68.400 

liter/hari. Dengan biaya Rp.99.384/hari 

d. Dari Sumber Ampel ke Teras = Rp. 77.991 kapasitas 198.000 

liter/hari. Dengan biaya Rp.73.491/hari 

e. Dari perhitungan tersebut di peroleh total biaya investasi 

pembuatan jaringan pendistribusian air Rp. 1.635.650.000 

dengan rincian  sebagai berikut : 

a. Biaya pembelian pompa Rp. 160.000.000 

b. Biaya pipanisasi dan ruberring  Rp. 1.521.300.000 
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c. Accesoris/ Ben Rp. 2.175.000 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisa data perusahaan, 

maka dapat diberikan saran yang sekiranya membantu perusahaan dalam 

mengoptimalkan biaya transportasi. Adapun sarannya adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan alternatif ini hendaknya menjadi pertimbangan PDAM dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan konsumen, mengingat biaya yang di butuhkan 

relatif kecil dan paling mungkin dilakukan dalam keadaan segera untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Alternatif ini juga bisa di tingkatkan 

kapasitasnya di kemudian hari ( merupakan infestasi jangka panjang )dengan 

perbaikan dan pengantian pompa sesuai dengan hasil yang di inginkan.    

2. Pendekatan metode transportasi untuk meminimalkan biaya transportasi 

hendaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam rencana pendistribusian 

maupun penganggaran biaya angkutan pada PDAM Boyolali. 

3. Perusahaan perlu menambah jaringan supaya dapat memenuhi semua 

permintaan konsumen maupun calon konsumen. 
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