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ABSTRAK 


Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan air bersih yang berkualitas sangat 
dibutuhkan oleh semua orang, baik untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup maupun 
kegiatan di bidang ekonomi. PDAM Kabupaten Gresik sebagai satu-satunya 
perusahaan milik pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kebutuhan 
air bersih bagi masyarakat, dituntut dapat terus meningkatkan pelayanan air bersih 
bagi masyarakat secara praktis dan ekonomis. Serta memberikan pelayanan air bersih 
kepada masyarakat dengan standar kuantitas, kualitas dan kontinuitas secara 
proporsional dan profesional dengan tetap memperhatikan tingkat daya beli 
masyarakat pada umumnya. 

Penentuan tarif merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen karena 
menyangkut tingkat daya beli dan tingkat keterjangkauan masyarakat khususnya dari 
kelompok so sial dan rumah tangga. Pada penetapan tarif tersebut PDAM 
menggunakan metode tingkat biaya yaitu biaya rendah, biaya dasar dan biaya penuh. 
Tarif tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kelompok pelanggan yang 
berbeda-beda. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan metode tingkat 
biaya dalam penentuan tarif air. 

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penggunaan metode tingkat biaya 
sudah cukup efektif dalam penentuan tarif karena sudah mempertimbangkan berbagai 
unsur biaya yang menyangkut penentuan tarif air dan metode ini dapat terns 
digunakan. 

Kata Kunci : biaya produks~ dasar tarif, tingkat keterjangkauan, pemulihan biaya. 
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