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ABSTRAK 

 

 Kondisi lahan yang semakin sempit dan mahal menjadi masalah besar dalam 
pengadaan perumahan di Jakarta. Permintaan akan rumah semakin tinggi, sedangkan 
pemanfaatan lahan secara besar-besaran mengakibatkan nilai lahan naik, dan harga unit 
perumahan menjadi naik. Permasalahan tersebut menjadi faktor bermunculannya daerah 
kumuh yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR). Pengembangan perumahan ke arah vertikal dianggap menjadi alternatif terbaik 
untuk saat ini, walaupun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum bisa 
menerima keberadaannya. Dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pendapat 
dari para penghuni rusun mengenai alasan untuk tinggal di rumah susun dan rumah 
susun seperti apa yang di harapkan oleh para calon penghuni. Data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer 
dilakukan melalui kueisioner yang disebarkan kepada penghuni Rusunawa Marunda 
dan warga penghuni bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara di UPT Provinsi DKI Jakarta 
dan Ketua Warga di Kampung Pulo. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif yang kuantitatifkan dengan menggunakan analisis regresi 
linier berganda. Hasil penelitian di Rusunawa Marunda menunjukkan bahwa secara 
serempak lokasi, fasilitas, tipe unit, lingkungan dan kondisi fisik bangunan berpengaruh 
terhadap pertimbangan pemilihan rusun. Sedangkan hasil penelitian di Kampung Pulo 
menunjukan bahwa faktor lokasi, lingkungan dan harga sewa berpengaruh terhadap 
pertimbangan untuk tinggal di rusun. Uji parsial menunjukan bahwa kedekatan dengan 
tempat kerja paling berpengaruh diantara kedua hasil penelitian. Untuk hasil penelitian 
mengenai perencanaan rusunawa bagi warga Kampung Pulo, dari aspek lokasi 
Kampung Melayu menjadi pilihan utama dari responden. Harga sewa yang diharapkan 
adalah kurang dari empat ratus ribu rupiah dengan jumlah lantai rusun yang diinginkan 
berkisar antar lima hingga delapan lantai.  

Kata kunci : Identifikasi, keputusan, penentuan, perencanaan, rusunawa.  
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ABSTRACT 

 

The land conditions that increasingly cramped and expensive become the major 
issue in providing houses in Jakarta. The demand for homes become higher, while the 
land use in massive scale inflict the value of the land and the prices of housing units 
goes up. For the low-income communities (MBR), those issues become the main factor 
of the emergencing of slums which is used as their homes. Housing development in the 
vertical way is considered to be the best alternative for now, although in the reality there 
are still many people who cannot accept its existence. This study is expected to know 
the opinion of the accupants of the flats as the reasons for staying in flats and what kind 
of flats they are expected. The data used in this study is primary data and secondary 
data. Primary data were collected through the queisioner distributed to Rusunawa 
Marunda residents and people of Ciliwung river in Kampung Pulo, while the secondary 
data were obtained from the documentation studies and interviews in UPT Jakarta and 
the leader in Kampung Pulo. The method of analysis used in this study is descriptive 
qualitative that qualitatively using the multiple linear regression analysis. The results in 
Rusunawa Marunda shows that simultaneously the location, facility, unit type, the 
environment and physical condition of buildings affects the consideration of flats 
election. While the results of study in Kampung Pulo shows that location, environment, 
and rental price affects the consideration to stay in the flat. Partial test shows that 
proximity with the work place become the most influential between the two results 
before. For the results of research on rusunawa planning for Kampung Pulo people, 
Kampung Melayu becomes the main choice from the location aspect. The rental price 
that expected is less then four hundred thousand rupiahs and the hight of the flats 
expected is between five to eight floors. 

Keywords: identification, decision, determination, planning, rusunawa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sebagai ibu kota Negara, Jakarta selalu menjadi daya tarik yang kuat bagi para 

penduduk dari daerah luar Jakarta datang untuk mengadu nasib. Hal ini tentunya 

menyebabkan kebutuhan terhadap hunian semakin meningkat. Di lain pihak, 

ketersediaan lahan bagi permukiman atau perumahan semakin terbatas. 

Kondisi lahan yang semakin sempit dan mahal menjadi masalah besar dalam 

pengadaan perumahan di Jakarta. Permintaan akan rumah semakin tinggi, sedangkan 

pemanfaatan lahan secara besar-besaran mengakibatkan nilai lahan naik, dan harga unit 

perumahan menjadi naik, sehingga itu semua menjadi efek domino yang selalu 

menyertai program pengadaan perumahan. Permasalahan tersebut menjadi faktor 

bermunculannya daerah kumuh yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR). Pengembangan perumahan ke arah vertikal dianggap 

menjadi alternatif terbaik untuk saat ini, walaupun pada kenyataannya masih banyak 

masyarakat yang belum bisa menerima keberadaannya.  

Pemerintah DKI Jakarta tahun ini merampungkan pembangunan 900 unit rumah 

susun sederhana sewa (rusunawa). 900 unit itu dibangun di tiga wilayah. Ketiga wilayah 

itu terdiri dari Rumah Susun Waduk Pluit sebanyak 400 unit, Rumah Susun Pulogebang 

400 unit, dan Rumah Susun Cipinang Besar Selatan 100 unit1. Tetapi pada 

pelaksanaannya pembangunan rumah susun banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak 

warga masyarakat yang membutuhkan perumahan sampai saat ini belum bisa dipenuhi 

kebutuhannya, sementara banyak proyek rumah susun yang sampai saat ini masih 
                                                        
1 Tempo Metro Sabtu, 27 Oktober 2012. Meski 30 Persen Kosong, Jakarta Terus Bangun Rusun 

http://www2.tempo.co/read/news/2012/10/27/083438094/Meski-30-Persen-Kosong-Jakarta-Terus-Bangun-Rusun 
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kosong, salah satunya seperti pada Rusunawa Marunda (Jakarta Utara), sejak 

dibangun pada 2003, dari 26 blok, hanya baru tujuh blok saja yang terisi2, padahal 

pembangunan rumah susun tersebut diperuntukan bagi mereka warga Jakarta yang 

terkena  revitalisasi kali atau relokasi warga yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. 

Warga yang menghuni di sekitar Waduk Pluit yang akan segera di normalisasi 

misalnya, mereka disarankan untuk pindah ke rusunawa Marunda, tetapi saat ini baru 

ada 53 Kepala Keluarga (KK) yang bersedia pindah ke rusun Marunda dari 5.000 KK.3 

Contoh lainnya adalah warga yang menghuni daerah bantaran kali Ciliwung di 

Kampung Pulo, kelurahan Kampung Melayu, walaupun sudah berulang kali mendapat 

permasalahan yang sama yaitu banjir, masih banyak warga yang ragu untuk di relokasi 

ke rumah susun. 

Salah satu tujuan di bangunnya rumah susun adalah agar mereka (MBR) memiliki 

rumah yang  layak huni, kondisi lingkungan tempat tinggal yang sehat, dapat 

bersosialisasi dengan baik dan kehidupan yang layak, sesuai dengan tujuan dan sasaran 

penyelenggaraan rumah susun yang tertera pada UU RI No 20 Tahun 2011. 

     

Gambar 1.1 Hunian Bantaran Sungai (kiri); Rumah susun yang masih belum terisi (kanan) 

Permasalahan tersebut yang ingin penulis angkat sebagai bahan Thesis dengan 

judul Identifikasi Faktor Pengaruh Pengambilan Keputusan Konsumen MBR Terhadap 

                                                        
2 Berita Satu Kamis, 18 Oktober 2012. Jokowi Janji Rutin Cek Rusun Marunda 

http://www.beritasatu.com/video-berita/78429-video-jokowi-janji-rutin-cek-rusun-marunda.html 
3 Suara Pembaruan Minggu, 27 Januari 2013. Normalisasi Waduk Pluit Masih Terkendala Pemukiman Warga 

http://www.suarapembaruan.com/home/normalisasi-waduk-pluit-masih-terkendala-pemukiman-warga/29685 
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Penentuan Perencanaan Rusunawa di Jakarta. Maksud dari judul tersebut adalah 

menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam 

memilih dan tinggal di rumah susun untuk dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan 

rumah susun sewa khususnya di Jakarta. Lokasi, fasilitas pendukung, harga sewa, 

besaran unit, keadaan lingkungan sekitar, serta kualitas bangunan (fisik bangunan) 

diduga menjadi faktor yang menjadi sebab banyaknya unit rusun yang masih belum 

terisi. Tema ini sangat menarik bagi penulis untuk diangkat sebagai judul Thesis jika di 

lihat permasalahan yang ada yaitu masih banyaknya penduduk yang tinggal di 

permukiman kumuh disamping pembangunan rumah susun yang terus dilaksanakan 

oleh pemerintah. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah maupun pihak-pihat terkait lainnya dalam perencanaan rumah susun. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, banyak terdapat unit rusunawa Marunda yang belum 

terisi, hal ini diduga dikarenakan perencanaan rumah susun pemerintah yang kurang 

matang. 

Warga Waduk Pluit yang ditargetkan untuk pindah ke rusunawa Marunda pun, 

masih sedikit yang mau di pindahkan. Berbagai alasan diantaranya pindah ke Marunda 

berarti menjauh dari tempat kerja, dan mereka merasa rumah yang ditinggali sekarang 

lebih luas daripada unit rusunawa di Marunda.  

Beberapa opini dari para penghuni mengenai rusun diantaranya adalah sarana dan 

prasarana pendukung seperti transportasi, pendidikan, dan pasar tradisional tidak 

terintegrasi dengan baik sehingga penghuni  rusun kesulitan dalam menjangkaunya. 

Kondisi gedung yang buruk karena minim perawatan, keberadaan ruang terbuka, serta 

biaya sewa unit rusun yang dinilai terlalu mahal bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah (MBR). Contoh kasus dari penghuni korban penggusuran kolong tol dan 



4 
 

jembatan mengaku harus membayar sewa Rp 141.000 - Rp 164.000 per bulan. Mereka 

juga masih mengeluarkan biaya listrik dan air rata-rata Rp 150.000 sampai Rp 250.000 

per bulan untuk unit ukuran 30 meter persegi dengan penghuni tiga orang.4 

Contoh kasus lainnya adalah warga yang menghuni daerah bantaran kali Ciliwung 

di Kampung Pulo, kelurahan Kampung Melayu, walaupun sudah berulang kali 

mendapat permasalahan yang sama yaitu banjir, masih banyak warga yang ragu untuk 

di relokasi ke rumah susun, berikut adalah beberapa opini dari warga yang enggan di 

relokasi ke rumah susun: 

"Iya jadi ketergantungan hidup ya disini, kebutuhan hidup semuanya ada disini, gampang 
dijangkau kalau mau kemana-mana,". Sekedar diketaui Kampung Pulo merupakan 
tempat yang aman bagi mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak pernah ada 
kekhawatiran akan aksi perampokan atau premanisme bagi warga sekitar.5 
 
"Saya sudah lama tinggal di sini, dan tidak mau pindah. Nanti ada pungutan tambahan 
lagi." 
Warga yang kebanyakan pedagang itu, takut kehilangan mata pencaharian, karena 
menilai jarak rumah susun jauh dari lokasi dagang”6 
 
"Kalau dipindahkan, saya pribadi menolak. Lebih baik ganti rumah, atau uangnya saja. 
Karena kecil rumah susunnya. Sedangkan keluarga saya banyak,".7 
 
Menurut wanita yang telah tinggal di Kampung Pulo seumur hidupnya itu, beragam 
bayangan ketidaknyamanan menghantui benaknya jika ia beserta keluarga tinggal di 
rumah susun. Mulai mengubah pola kehidupan, bahaya kebakaran, hingga kebocoran 
instalasi saluran air. 
… Nurdi (52), … ragu bisa beraktivitas dengan nyaman seandainya pindah ke rumah 
susun. "Saya kan jahit tiap hari, langganan sudah banyak. Belum terbayang aja kalau 
pindah ke rumah susun. Tapi, asal ada perubahan sajalah".8 
 
 
Sesuai dengan tujuan diadakannya rumah susun, yaitu untuk “memenuhi 

kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat 

dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman 

                                                        
4 kompas.com, 19 okt 2012 | rusun marunda akan dibenahi 

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/19/04383554/Rusun.Marunda.Akan.Dibenahi 
5 Indonesia Raya News. 1 November 2012. Warga Kampung Pulo Berharap ke Jokowi Tidak di Gusur 
6 Berita Satu Selasa, 23 Oktober 2012. Warga takut kehilangan mata pencaharian 

http://www.beritasatu.com/megapolitan/79174-video-warga-kampung-pulo-tolak-rusun-jokowi.html 
7 Metro Sindo News Kamis, 14 Februari 2013. Warga Kampung Pulo tolak relokasi ke rusun 

http://metro.sindonews.com/read/2013/02/14/31/717781/warga-kampung-pulo-tolak-relokasi-ke-rusun 
8 Kompas Senin, 22 Oktober 2012. Warga Kampung Pulo Keberatan Pindah ke Rusun  

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/22/15131455/Warga.Kampung.Pulo.Keberatan.Pindah.ke.Rusun.utm.source.WP.ut
m.medium.box.utm.campaign.Khlwp 
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yang layak, terutama bagi MBR.” Dari itu setidaknya terjadi perubahan ke arah yang 

lebih positif jika para penghuni permukiman kumuh beralih ke rumah susun, bukannya 

menjadikan permasalahan baru dengan berbagai macam keluhan seperti kutipan diatas,  

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan kedalam pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Faktor apa yang paling mempengaruhi konsumen (MBR) dalam penentuan 

pemilihan rumah susun? 

2. Rumah susun sewa seperti apakah yang diinginkan oleh para calon penghuni 

rusun di wilayah DKI Jakarta khususnya warga Kampung Pulo?   

Dari pertanyaan diatas maka akan diperoleh sebuah hasil penelitian yang nantinya 

diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah maupun pengembang dalam 

membangun rumah susun. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan dan pertanyaan penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian adalah melakukan identifikasi pengaruh pengambilan 

keputusan konsumen MBR terhadap penentuan perencanaan rumah susun sewa di 

Jakarta khususnya di Rusunawa Marunda dan rencana pembangunan rusunawa untuk 

warga Kampung Pulo, adapun tujuan antara adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui Faktor yang paling mempengaruhi konsumen (MBR) dalam 

penentuan pemilihan rumah susun 

2. Mengetahui rumah susun seperti apa yang di harapkan oleh para calon 

penghuni rusunawa khususnya warga Kampung Pulo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada 

pemerintah instansi terkait maupun pengembang mengenai hal-hal yang perlu 
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diperhartikan dalam perencanaan pengadaan rumah susun yang ditargetkan bagi 

masyarakat berpendapatan rendah (MBR). 

1.5 Lingkup dan Batasan Penelitian 

Lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

permasalahan atau alasan yang dijadikan pertimbangan dalam memilih hunian dalam 

hal ini rumah susun. 

Sedangkan batasan-batasan penelitian thesis ini adalah : 

1. Penghuni rumah susun sewa Marunda, 

2. Warga relokasi dari Waduk Pluit ke Rumah susun Marunda, 

3. Calon penghuni rumah susun di wilayah DKI Jakarta (khususnya warga 

bantaran Sungai Ciliwung, di Kampung Pulo). 

 

 

Gambar 2.2 Lokasi Penelitian, Rusunawa Marunda (Atas) dan Kampung Pulo (Bawah) 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam thesis ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan  

Berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan lingkup atau batasan penelitian.  

BAB II : Kajian Pustaka 

   Berisikan mengenai kriteria dalam pemilihan rumah, Pengertian 

mengenai perancangan, gambaran umum mengenai teori rumah susun, 

ketentuan teknis bangunan rumah susun, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penentuan pemilihan rusunawa, penelitian terdahulu dan 

Hipotesis.  

BAB III : Metodologi Penelitian 

Berisi mengenai penjelasan metode penelitian yang dilakukan dan 

mencakup penetapan metode analisa, penetapan sampel, penentuan 

variabel-variabel, pola pengumpulan dan pengolahan data 

BAB IV : Hasil dan Analisa Data 

Berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan 

mengenai haasil pengumpulan data, analisa data, serta pengujian model 

dan pengujian hipotesis. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Berisi mengenai kesimpulan dan saran yang didasarkan pada uraian dan 

pembahasan bab-bab sebelumnya terutama dari hasil analisa pada bab 

IV. 

 

 



8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kriteria dalam Pemilihan Perumahan 

Menurut teori mobilitas tempat tinggal yang dikemukakan Turner (Yunus, 2000 

: 29), terdapat perilaku yang berbeda pada masyarakat dalam menentukan pilihan 

tempat tinggal. Berdasarkan perilaku menentukan tempat tinggal tersebut terdapat tiga 

golongan strata sosial masyarakat, yaitu :  

A. Bridgeheaders, golongan masyarakat ekonomi rendah yang cenderung memilih 

tempat tinggal dekat dengan tempat kerja untuk menekan biaya.  

B. Consolidator, golongan dengan kemampuan ekonomi yang mulai mapan dan 

mencari lingkungan yang lebih nyaman.  

C. Status atau Seekers, golongan dengan kemampuan ekonomi yang sangat kuat 

dan berusaha mendapatkan pengakuan terkait dengan status sosialnya.  

Menurut Synder dan Anthony (1991: 153) ada beberapa kriteria yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan perumahan:  

A. Perwilayahan (zoning). Peraturan antara lain terkait dengan tipe dan ukuran 

bangunan, persyaratan ketinggian bangunan, garis sepadan bangunan.  

B. Utilitas (utilities) Meliputi ketersediaan dan kondisi saluran pembuangan air 

hujan, sanitasi, pemasangan gas, listrik, dan telepon.  

C. Faktor-faktor teknis (technical factor). Kondisi tanah, topografi, dan drainase, 

desain dan biaya.  

D. Lokasi (location). Ketersediaan di pasar untuk penggunaan yang diusulkan, 

aksesibilitas, kondisi pesekitaran, dan kondisi lalu lintas.  
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E. Estetika (eisthetics). Meliputi pemandangan dan bentang alam yang ada.  

F. Komunitas (community). Terutama terkait lingkungan termasuk di dalamnya 

kesehatan dan jasa-jasa yang diselenggarakan pemerintah.  

G. Pelayanan kota (city service). Penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, dan 

jasa-jasa yang diselenggarakan pemerintah.  

H. Biaya (cost). Biaya dan keterjangkauan penyewa.  

2.2 Teori Perencanaan  

Beberapa pengertian mengenai perencanaan secara umum menurut para ahli : 

A. Abdulrachman (1973), Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan 

fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan 

untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. 

B. Siagian (1994), Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penetuan 

secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang 

dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. 

C. Terry (1975), Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, 

membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang 

dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang 

diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. 

D. Kusmiadi (1995), Perencanaan adalah  proses dasar yang kita gunakan  untuk 

memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya. 

E. Soekartawi (2000), Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian 

berbagai sumber daya yang tersedia. 

2.2.1  Pengertian Perencanaan dalam dunia Perancangan 

Perencanaan sebagai padanan kata asing “planning”, dapat diartikan sebagai 

suatu sarana untuk mentransformasikan persepsi-persepsi mengenai kondisi-kondisi 



10 
 

lingkungan ke dalam rencana yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan teratur 

(William A. Shrode, 1974).  

Perencanaan adalah sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di 

masa depan melalui pilihan pilihan yang sistematik (Paul Davidov, 1982).9 

2.2.2  Kegiatan dalam Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu proses menyusun konsepsi dasar suatu rencana 

yang meliputi kegiatan-kegiatan: 

A. Mengidentifikasi. Menentukan komponen-komponen yang menunjang terhadap 

objek, yang merupakan kompleksitas fakta-fakta yang memiliki kontribusi 

terhadap kesatuan pembangunan. 

B. Mengadakan studi. Mencari hubungan-hubungan dari factor-faktor terkait, yang 

memiliki pengaruh spesifik. 

C. Mendeterminasi. Menentukan setepat mungkin faktor-faktor yang dominan 

dengan memperhatikan kekhususan dari unit perubahan yang spesifik yang 

memberikan perubahan terhadap faktor lain. 

D. Memprediksi. Mengadakan ramalan bagaimana suatu factor akan berubah 

sehingga mencapai keadaan lebih baik di masa depan. 

E. Melakukan Tindakan. Berdasarkan prediksi di atas, melakukan tindakan 

terstruktur untuk mencapai tujuan pembangunan. (William L. Lassey, 1977). 

2.3 Gambaran Umum Rumah Susun 

2.3.1  Pengertian Rumah Susun 

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, 

baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-

                                                        
9 Barliana,M.S.Metoda Perancangan Arsitektur. 
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masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian 

yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. (Pasal 1 

Ayat 1 UU RI No 20 Tahun 2011: 2) 

Dilihat dari status penguasaannya, rumah susun terbagi menjadi dua, yaitu : 

Rumah susun sederhana milik (Rusunami) dan rumah susun sederhana sewa 

(Rusunawa). Fokus pada penelitian ini adalah pada rusunawa.  

A. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

 Rumah susun sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu 

lingkungan,  merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan, 

terutama untuk hunian yang dilengkapi bagian bersama, dimana masyarakat dapat 

menyewa di lokasi tersebut dengan masa waktu tertentu dari pengembang (maksimal 

watu menyewa 5 tahun), berbeda dengan rumah susun sederhana milik yang status 

kepemilikannya adalah hak milik (mengikuti pola strata title). 

 Pada Rumah susun sederhana setiap penghuninya diwajibkan untuk membayar 

sewa atas unit hunian yang ditinggalinya masing-masing. Selama menyewa, penghuni 

berhak menggunakan fasilitas-fasilitas seperti listrik dan air bersih. Fasilitas-fasilitas 

umum seperti mesjid, lapangan, taman bermain, dan lain-lain terdapat di rumah susun 

sederhana ini. Perawatan dan pemeliharaan fasilitas umum menjadi tanggung jawab 

bersama dibantu dengan sebuah badan yaitu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) rusun. 

Besarnya tarif sewa untuk setiap unit hunian rusunawa diatur dalam Peraturan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta, -per bulannya bervariasi tergantung dilantai berapa unit tersebut 

berada. Semakin tinggi lantai tempat keberadaan suatu unit hunian, semakin murah pula 

harga sewanya. Contoh besarnya tarif sewa perbulan pada Rusunawa Marunda, di luar 

tagihan listrik dan air pam, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012,"  
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Lantai Harga Sewa /bulan 

Lantai 1 Rp. 371.000,- 

Lantai 2 Rp. 354.000,- 

Lantai 3 Rp. 338.000,- 

Lantai 4 Rp. 321.000,- 

Lantai 5 Rp. 304.000,- 
 

Tabel 2.1 Harga sewa rusunawa Marunda 

2.3.2 Istilah-istilah dalam Rumah Susun  : 

1. Satuan Rumah Susun (Sarusun) adalah unit hunian rumah susun yang 

dihubungkan dan mempunyai akses ke selasar/koridor/lobi dan lantai lainnya 

dalam bangunan rumah susun, serta akses ke lingkungan dan jalan umum.  

2. Prasarana dan Sarana Rumah Susun adalah kelengkapan dasar fisik 

lingkungan yang memungkinkan lingkungan rumah susun dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya, yang antara lain berupa jaringan jalan dan utilitas umum, 

jaringan pemadam kebakaran, tempat sampah, parkir, saluran drainase, tangki 

septik, sumur resapan, rambu penuntun dan lampu penerangan luar.  

3. Lingkungan adalah sebidang tanah/lahan dengan batas-batas yang jelas, 

diatasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan sarana serta 

fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman.  

4. Utilitas Umum adalah pelayanan yang diberikan oleh kabupaten/kota berupa 

penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.  

5. Rumah Susun Sederhana (Rusuna) adalah rumah susun yang diperuntukan 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  
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6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai 

pendapatan diatas Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,- per bulan, 

atau yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.  

7. Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah adalah masyarakat yang 

mempunyai pendapatan diatas Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 4.500.000,- 

per bulan, atau yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.  

8. Rusuna Bertingkat Tinggi adalah bangunan gedung rumah susun sederhana 

dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai dan maksimum 20 lantai.  

9. Penyelenggara Rusuna Bertingkat Tinggi adalah pengembang, penyedia jasa 

konstruksi, dan pengguna Rusuna Bertingkat Tinggi.  

10. Persyaratan Teknis Rusuna Bertingkat Tinggi meliputi persyaratan tata 

bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. (Permen PU N0 5 

Tahun 2007 : 1)  

2.3.3 Tujuan dan sasaran penyelenggaraan Rumah Susun  

Tujuan dari diselenggarakannya rumah susun adalah : 

1. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan 

permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan 

budaya;  

2. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta 

menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan 

kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan 

memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan;  
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3. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman 

kumuh;  

4. mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, 

dan produktif;  

5. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni 

dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan 

perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;  

6. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah 

susun;  

7. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, 

terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan 

berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang 

terpadu; dan  

8. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, 

dan kepemilikan rumah susun. (UU RI No 20 Tahun 2011 : 5) 

2.4 Ketentuan Teknis Tata Bangunan dan Perencanaan  

2.4.1 Arsitektur Bangunan Gedung (Tata Cara Perencanaan Rumah Susun 

Modular, Dep. Pekerjaan Umum, 1991) 

A. Persyaratan Penampilan Bangunan Gedung  

a. Bentuk denah bangunan gedung rusuna bertingkat tinggi sedapat mungkin 

simetris dan sederhana, guna mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan 

oleh gempa.  

b. Dalam hal denah bangunan gedung berbentuk T, L, atau U, atau panjang 

lebih dari 50 m, maka harus dilakukan pemisahan struktur atau delatasi 

untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat gempa atau penurunan tanah.  
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c. Denah bangunan gedung berbentuk sentris (bujursangkar, segibanyak, atau 

lingkaran) lebih baik daripada denah bangunan yang berbentuk memanjang 

dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa.  

d. Atap bangunan gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang ringan 

untuk mengurangi intensitas kerusakan akibat gempa.  

B. Perancangan Ruang Dalam  

1. Bangunan rusuna bertingkat tinggi sekurang-kurangnya memiliki ruang-

ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan pribadi, kegiatan 

keluarga/bersama dan kegiatan pelayanan.  

2. Satuan rumah susun sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan dapur, 

kamar mandi dan kakus/WC.  

C. Persyaratan Tapak Besmen Terhadap Lingkungan  

1. Kebutuhan besmen dan besaran koefisien tapak besmen (KTB) ditetapkan 

berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis, dan kebijaksanaan 

daerah setempat.  

2. Untuk keperluan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) 

yang memadai, lantai besmen pertama (B-1) tidak dibenarkan keluar dari 

tapak bangunan (di atas tanah) dan atap besmen kedua (B-2) yang di luar 

tapak bangunan harus berkedalaman sekurangnya 2 (dua) meter dari 

permukaan tanah tempat penanaman.  

D. Sirkulasi dan Fasilitas Parkir  

1. Sirkulasi harus memberikan pencapaian yang mudah, jelas dan terintegrasi 

dengan sarana transportasi baik yang bersifat pelayanan publik maupun 

pribadi.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Pemikiran 

Dari pembahasan pada kajian pustaka diatas maka dapat dibuat sebuah kerangka 

Pola pikir sebagai berikut. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

memilih tinggal di rumah susun diantaranya Lokasi, Fasilitas, Harga Sewa, Tipe Unit, 

Lingkungan, dan Kualitas Bangunan. Untuk itu pada penelitian ini penilaian diberikan 

oleh para penghuni rumah susun terhadap keadaan dan kondisi fisik rusunawa yang 

mereka huni. Pola pikir tersebut tergambar pada bagan dibawah ini :  

 

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 

3.2 Rancangan Penelitian 

Dalam mencapai tujuan penelitian perlu adanya suatu perencanaan metode 

dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Perencanaan tersebut tergambar pada 

rancangan penelitian seperti terlihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

Tujuan Penelitian Data yang 
diperlukan 

Teknik 
Pengumpulan 
Data/Sumber 

Metoda 
Analisa Hasil 

Mengetahui keadaan 
dan 
identifikasi 
permasalahan yang 
terjadi pada 
Rusunawa Marunda 

Kondisi fisik 
Rusunawa 
Marunda 

Data sekunder UPT 
Wilayah I dan 
Dokumentasi 
terhadap Kondisi 
Fisik Rusunawa 
Marunda 

Deskriptif 

Profil umum, data 
teknis dan 
Permasalahan 
Yang terjadi pada 
Rusunawa 
Marunda 

Mengetahui 
pengaruh faktor-
faktor dalam 
memilih hunian 
terhadap konsumen 
untuk tinggal di 
rumah susun  

Penilaian faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
konsumen 
dalam memilih 
tinggal di rumah 
susun. 

Survei dengan 
kuesioner kepada 
penghuni Rusunawa 
Marunda dan calon 
penghuni di bantaran 
sungai Ciliwung 
(Kampung Pulo) 

Analisis 
Statistik 
Korelasi 

Pengaruh tidaknya 
faktor – faktor 
tersebut terhadap 
konsumen dalam 
pemilihan rumah 
susun.  

Mengetahui keadaan 
dan identifikasi 
permasalahan yang 
terjadi pada 
permukiman di 
Kampung Pulo 
(bantaran sungai 
Ciliwung) 

Kondisi fisik 
Permukiman 
Kampung Pulo 

Dokumentasi 
terhadap Kondisi 
Fisik Permukiman di 
Kampung Pulo 

Deskriptif 

Profil umum, data 
teknis wilayah 
Kampung Pulo 
dan permasalahan 
Yang terjadi pada 
permukiman di 
Kampung Pulo 

Mengetahui kriteria 
rusunawa seperti apa 
yang menjadi 
keinginan dari para 
penghuni bantaran 
sungai Ciliwung 
(calon penghuni) 

Preferensi dari 
masyarakat 
penghuni 
bantaran sungai 
Ciliwung 
terhadap 
rusunawa  

Survei dengan 
kuesioner kepada 
calon penghuni di 
bantaran sungai 
Ciliwung (Kampung 
Pulo) 

Statistik 
Deskriptif 

Rusunawa Ideal 
bagi para 
penghuni bantaran 
sungai Ciliwung di 
Kampung Pulo 
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3.3 Alur Penelitian 

Proses penelitian pada penelitian ini dapat dilihat seperti pada gambar 3.2 : 

 

Gambar 3.2 Alur Penelitian 

3.4 Pembuatan Model 

 Dari data-data yang dikumpulkan akan disusun mengenai faktor - faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam pemilihan rumah susun sewa. Model hubungan 

tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 
Gambar 3.3 Model Hipotesis 
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3.5 Batasan Operasional dan Identifikasi Variabel Penelitian 

3.5.1 Batasan Operasional 

Batasan operasional dilakukan untuk membatasi pembahasan dan analisia 

permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan adalah 

terbatas tentang bagaimana pengaruh atau hubungan variabel bebas (X) yaitu lokasi, 

fasilitas, harga sewa, tipe unit, lingkungan dan kondisi fisik bangunan, terhadap 

penetunan keputusan untuk tinggal di rumah susun sebagai variabel terikat (Y) pada 

penghuni rumah susun sewa Marunda, warga relokasi ke rumah susun sewa Marunda 

(warga di sekitar daerah Waduk Pluit) dan warga penghuni bantaran sungai Ciliwung di 

Kampung Pulo. Model hubungan pengaruh dapat dilihat seperti gambar berikut ini : 

 

Gambar 3.4 Model Hubungan  

3.5.2 Klasifikasi Variabel 

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel 

independen dan variabel dependen.  

A. Variabel independen (X) merupakan variabel bebas yang nantinya akan 

mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independenya 

adalah variabel lokasi, fasilitas, harga sewa, tipe unit, lingkungan dan kondisi 

fisik bangunan, seperti yang akan di uraikan dibawah ini : 

Dan 
seterusnya 
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1. Lokasi  

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghuni untuk tinggal di rumah 

susun adalah letak dari rumah susun tersebut atau lokasi. Dengan kesibukan 

masyarakat sekarang ini tentu lokasi menjadi pertimbangan konsumen untuk 

menghuni rumah susun. Lokasi disini terkait dengan aksesibilitas, termasuk 

di dalamnya keterjangkauan dan kemudahan untuk menjangkau lokasi rusun. 

Indikator untuk variabel lokasi dalam penelitian ini adalah :  

Tabel 3.2 Variabel Bebas Aspek Lokasi 
Indikator Untuk Penelitian Tipe A 

(Warga Rusunawa Marunda) 
Indikator Untuk Penelitian Tipe B 

(Warga Kampung Pulo) 
Var Indikator Var Indikator 
A LOKASI A LOKASI 

X1 Keterjangkauan lokasi rusun oleh 
kendaraan umum X1 Keterjangkauan lokasi rusun oleh 

kendaraan umum 
X2 Kondisi lalu lintas menuju rusun X2 Kondisi lalu lintas menuju rusun 

X3 Kedekatan rusun dengan pusat kota X3 Kedekatan rusun dengan pusat 
hiburan/pusat perbelanjaan 

X4 Kedekatan rusun dengan lokasi 
tempat kerja X4 Kedekatan rusun dengan lokasi tempat 

kerja 
 

2. Fasilitas  

Selain sebagai tempat berlindung, hunian juga harus dapat menampung 

kegiatan lainnya, misalnya kegiatan untuk bersosialisasi dengan penghuni 

lain, fasilitas kesehatan, olahraga, jual beli, pendidikan, lapangan terbuka, 

lahan parkir. maupun keagamaan. Untuk itu ketersediaan fasilitas di dalam 

maupun di sekitar rumah susun (keterjangkauan) menjadi salah satu faktor 

penting dalam pengambilan keputusan.  

Indikator variabel fasilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

Tabel 3.3 Variabel Bebas Aspek Fasilitas 
Indikator Untuk Penelitian Tipe A 

(Warga Rusunawa Marunda) 
Indikator Untuk Penelitian Tipe B 

(Warga Kampung Pulo) 
Var Indikator Var Indikator 
B FASILITAS B FASILITAS 

X5 Ketersediaan tempat pembuangan 
sampah yang baik X5 Keberadaan fasilitas olah raga, 

lapangan parkir dan tama 

X6 Ketersediaan area terbuka  X6 Keberadaan rumah sakit, puskesmas, 
klinik atau apotik dekat dengan rusun 
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X7 
Ketersediaan Rumah sakit, 
Puskesmas, Apotik yang dekat 
dengan lokasi rumah susun 

X7 Keberadaan pasar dekat dengan rusun 

X8 Pasar sangat dekat dengan lokasi 
rumah susun X8 Ketersediaan dan kedekatan sarana 

pendidikan di rumah susun 

X9 Sarana Pendidikan (Sekolah) dekat 
dengan rumah susun X9 Ketersediaan tempat ibadah berada 

dalam kawasan rumah susun 

X10 Sarana Ibadah dekat dengan lokasi 
rumah susun   

 

3. Harga Sewa  

Pendapatan dari konsumen (MBR) mempengaruhi kemampuan untuk 

membayar harga sewa, untuk itu besarnya harga sewa menjadi salah satu 

faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan, semakin murah 

biaya sewa maka semakin besar kemungkinan bagi konsumen untuk 

memilih tinggal di rumah susun.       

Indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel harga sewa adalah :  

Tabel 3.4 Variabel Bebas Aspek Harga Sewa 
Indikator Untuk Penelitian Tipe A 

(Warga Rusunawa Marunda) 
Indikator Untuk Penelitian Tipe B 

(Warga Kampung Pulo) 
Var Indikator Var Indikator 
C HARGA SEWA C HARGA SEWA 

X11 Kesesuaian / keterjangkauan harga 
sewa dengan pendapatan X10 Kesesuaian / keterjangkauan harga 

sewa dengan pendapatan 

X12 Kesesuaian harga sewa dengan 
manfaat yang diterima   

 

4. Tipe Unit  

Besaran unit berkaitan dengan jumlah penghuni dan kenyamanan dalam 

melakukan kegiatan didalam satu unit rusun. hal itu menjadi salah satu contoh 

mengapa kualitas bangunan dianggap penting, 

Indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel tipe unit dalam 

penelitian ini adalah :  

Tabel 3.5 Variabel Bebas Aspek Tipe Unit 
Indikator Untuk Penelitian Tipe A 

(Warga Rusunawa Marunda) 
Indikator Untuk Penelitian Tipe B 

(Warga Kampung Pulo) 
Var Indikator Var Indikator 
D TIPE UNIT D TIPE UNIT 

X13 Jumlah anggota keluarga yang X11 Jumlah anggota keluarga yang tinggal 
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tinggal bersama menjadi patokan 
dalam memilih tipe unit rumah susun 

bersama dijadikan dasar penentuan 
pemilihan rusun 

X14 Luasan ruang keluarga  X12 Luas ruang keluarga dalam sebuah 
hunian 

X15 Luasan kamar tidur  X13 Luas kamar tidur dalam sebuah hunian 
X16 Luasan kamar mandi  X14 Luas kamar mandi dalam sebuah rusun 
X17 Luasan dapur X15 Luas dapur dalam sebuah rusun 
X18 Luasan tempat jemur  X16 Luas tempat jemur dalam sebuah rusun 

 

5. Lingkungan  

Lingkungan memiliki peranan penting dalam menentukan keputusan untuk 

tinggal di rumah susun. Karena hunian adalah tempat untuk beristirahat 

sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga, untuk itu kenyamanan dan 

keamanan lingkungan yang baik sangat diharapkan bagi para penghuni. 

Indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel lingkungan dalam 

penelitian ini adalah :  

Tabel 3.6 Variabel Bebas Aspek Lingkungan 
Indikator Untuk Penelitian Tipe A 

(Warga Rusunawa Marunda) 
Indikator Untuk Penelitian Tipe B 

(Warga Kampung Pulo) 
Var Indikator Var Indikator 
E LINGKUNGAN E LINGKUNGAN 

X19 Keamanan lingkungan X17 Keamanan lingkungan 
X20 Lingkungan bebas banjir X18 Lingkungan bebas banjir 
X21 Ketersediaan air bersih di lingkungan X19 Ketersediaan air bersih di lingkungan  
X22 Kondisi udara X20 Kondisi udara  

 

6. Kualitas Bangunan / Fisik Bangunan 

Kualitas bangunan berkaitan dengan kenyamanan, kemudahan perawatan 

dan daya tahan material bagi penghuni yang mendiami unit rumah susun, hal 

itu menjadi salah satu contoh mengapa kualitas bangunan dianggap penting. 

Indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel kualitas bangunan 

dalam penelitian ini adalah :  

Tabel 3.7 Variabel Bebas Aspek Kondisi Fisik Bangunan 
Indikator Untuk Penelitian Tipe A 

(Warga Rusunawa Marunda) 
Indikator Untuk Penelitian Tipe B 

(Warga Kampung Pulo) 
Var Indikator Var Indikator 
F KUALITAS FISIK BANGUNAN F KUALITAS FISIK BANGUNAN 

X23 Penampilan bangunan X21 Penampilan bangunan 
X24 Kemudahan perawatan material X22 Daya tahan material  
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X25 Daya tahan material X23 Jumlah lantai  
X26 Jumlah lantai    

X27 Tata letak antar ruang dalam satuan 
rumah susun   

 

B. Variabel dependen (Y) adalah variabel terikat yang keberadaannya dipengaruhi 

variabel lainnya. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu “Keputusan untuk 

tinggal di rumah susun”. Variabel inilah yang akan di uji, apakah variabel terikat 

(Y) dipengaruhi oleh variabel bebas yang telah di jelaskan di atas. 

3.5.3 Skala Penilaian / Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel bebas dan terikat menggunakan skala likert, tujuannya 

untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi yang akan diukur, dijabarkan menjadi 

indikator variabel dan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item - item 

instrumen dengan menghadapkan responden terhadap pernyataan kemudian responden 

memberikan jawaban atas pernyataan yang diajukan. Penelitian dilakukan terhadap 

variable-variabel yang akan diuji, pada setiap jawaban akan diberi skor (Sugiyono, 

2006:86) . 

Skala likert menggunakan lima tingkatan jawaban yang dapat berbentuk sebagai 

berikut : 

Kriteria Sangat Tidak 
Setuju Tidak Setuju Cukup 

Setuju Setuju Sangat 
Setuju 

Nilai 1 2 3 4 5 

 
Tabel 3.8 Skala Penilaian 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi  

Dalam penelitian mengenai Identifikasi Pengaruh Pengambilan Keputusan 

Konsumen MBR Terhadap Penentuan Perencanaan Rumah Susun Sewa di Jakarta, 

Populasi dalam penelitian ini adalah penghuni rumah susun sewa Marunda yang 
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berjumlah 500 Kepala Keluarga, Warga sekitar Waduk Pluit yang di relokasi ke 

rusunawa Marunda (masih belum diketahui secara pasti jumlahnya). Untuk menilai 

sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu adalah Warga 

yang menghuni bantaran kali Ciliwung, yaitu warga Kampung Pulo (masih belum 

diketahui secara pasti jumlahnya). Untuk mengetahui rumah susun seperti apa yang 

diinginkan. 

Seluruh masyarakat tersebut tidak mungkin diamati dalam penelitian ini 

mengingat waktu dan biaya penelitian yang terbatas. Oleh karena itu pengumpulan data 

dilaksanakan melalui teknik sampling, dari seluruh populasi yang ada diambil beberapa 

sampel yang diharapkan dapat merepresentatifkan populasi sesungguhnya.  

3.6.2 Sampel  

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah acak sederhana (simple 

random sampling) karena oleh peneliti keadaan populasi dianggap relatif homogen. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh adanya sebagai golongan masyarakat berpenghasilan rendah 

yang sama-sama tinggal di lingkungan rumah susun sederhana sewa yang sama dan 

sama-sama tinggal di lingkungan bantaran sungai yang sama. 

 
      Gambar 3.5 Nomogram Harry King 

11 
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Sampel untuk penghuni Rusunawa Marunda : 

Jumlah populasi : 500 KK, tingkat kepercayaan di tetapkan 90 %, maka : 

n = Jumlah Populasi x Prosentase 

n = 500 x 0.11 

n = 55 Responden 

Berdasarkan nomogram Harry King, dari jumlah populasi penghuni Rusunawa 

Marunda sebanyak 500 KK  maka jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 55 KK.  

Sedangkan untuk warga sekitar Waduk Pluit yang baru dipindahkan ke 

rusunawa Marunda, ditetapkan = 30 Responden. Penelitian mengenai rumah susun yang 

diharapkan oleh warga Kampung Pulo, ditetapkan = 30 Responden.  

3.7 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.7.I Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder dengan rincian sebagai berikut :  

A. Data Primer  

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi profil responden, 

tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan terkait dengan 

indikator masing – masing variabel penelitian dan kondisi fisik Bangunan 

Rumah Susun.  

B. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diolah oleh atau didapatkan dari pihak 

kedua. Misalnya Jumlah Unit Rusun, Jumlah penghuni Rusun, dll. 

3.7.2 Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi 

literatur, melakukan pengamatan secara langsung, penyebarn kueisioner dan juga 
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melakukan wawancara sederhana dengan pihak UPT untuk mendapatkan informasi 

tentang permasalahan yang terjadi di rusunawa Marunda. Metode ini diperhunakan 

untuk memperoleh data-data sebagai berikut : 

A. Studi Literatur 

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep dan 

variabel-variabel yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian dan makalah-

makalah yang dapat memperkuat penelitian ini. 

B. Wawancara  

Metode ini diterapkan kepada penghuni rusun untuk mengetahui secara lebih 

mendalam mengenai kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan di lokasi dan 

berbagai permasalahan yang terjadi disana dan calon penghuni rusun untuk 

mendapatkan gambaran mengenai rusun seperti apa yang diharapkan. Selain itu 

dilakukan wawancara dengan pengelola untuk mengetahui lebih mendalam 

mengenai permasalahan yang terjadi di rusunawa Marunda.  

C. Kuesioner  

Penyebaran kueisioner bertujuan untuk mendapatkan data penilaian dari 

penghuni terhadap variabel – variabel penentu. Data ini yang akan digunakan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan di awal.  

D. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap kondisi fisik maupun 

jumlah penghuni dll dari rusunawa Marunda untuk disesuaikan dengan kajian 

literature begitu juga dengan objek penelitian lainnya yaitu Kampung Pulo.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Sesuai dengan judul pada penelitian tesis ini yaitu Identifikasi Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Konsumen MBR Terhadap Penentuan 

Perencanaan Rumah Susun Sewa di Jakarta. Bertujuan untuk mengetahui apakah 

faktor-faktor yang telah di sebutkan pada bab sebelumnya berpengaruh positif terhadap 

konsumen dalam memilih tinggal di rusun dan hasil dari penelitian tersebut diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan rusunawa selanjutnya. Dalam 

penelitian ini, terdapat dua objek yang akan dijadikan bahan dalam penelitian. Pertama 

adalah warga penghuni rusunawa Marunda, Sedangkan objek penelitian 

pendampingnya adalah warga penghuni daerah bantaran kali Ciliwung (Kampung 

Pulo), kembali kepada latar belakang dari penelitian ini dengan melihat dari 

permasalahan yang ada baik pada rusunawa Marunda maupun pada pemukiman sekitar 

bantaran kali Ciliwung (Kampung Pulo) diharapkan dari sampel yang di ambil nantinya 

dapat membuktikan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya pada penelitian ini.  

4.2 Gambaran Umum Rusunawa Marunda 

4.2.1 Lokasi 

Rusunawa Marunda merupakan salah satu rusun yang dibangun dalam program 

seribu tower yang merupakan salah satu kebijakan strategis yang dianggap tepat 

untuk menanggulangi pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan 

keterbatasan lahan yang ada. Rumah susun sewa Marunda terletak di Kelurahan 

Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dekat dengan komplek Sekolah 

Tinggi Pelayaran Indonesia (STIP).       
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Gambar 4.1 Lokasi Rusunawa Marunda  

Salah satu akses untuk menuju rusunawa Marunda ini yaitu dapat di tempuh dari 

jalan Cakung-Cilincing Raya kemudian menuju Jalan Marunda Makmur kurang 

lebih berjarak 7 KM.  Salah satu angkutan umum yang melewati kawasan rusunawa 

ini adalah KWK 05. Trayek angkot tersebut sebelumnya hanya dari Tanjung Priuk 

sampai ke Bulak Turi. Sekarang trayeknya diperpanjang hingga ke rusunawa 

Marunda atas permintaan dari Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara.    

      

Gambar 4.2 Akses Jalan Menuju Rusunawa Marunda 
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4.2.2 Data Teknis Rumah Susun Marunda 

Rusunawa Marunda dibangun di atas lahan seluas 25.90 Ha. Pembangunan 

dimulai pada tahun 2004 oleh Kontraktor PT. Hutama Karya dan PT. Lima Jabat 

Ultra JO pada tahun 2005.23  Pada bangunan rusunawa Marunda terdiri dari 3 

cluster, yaitu cluster A terdiri dari 11 blok, cluster B terdiri dari 10 blok dan Cluster 

C terdiri dari 5 blok, total dalam satu kawasan ada 26 blok. Dari jumlah blok yang 

ada 15 blok diantaranya pembangunannya di danai oleh APBD dan 11 blok lainnya 

didanai oleh APBN. 

 
                                                                   Sumber : DPGD, Unit Pengelola Teknis Wilayah I 

Gambar 4.3 Kawasan Rusunawa Marunda 

 Jumlah lantai tiap blok adalah 6 lantai, setiap lantai dasarnya digunakan untuk 

fasilitas bersama, 5 lantai lainnya di fungsikan untuk hunian. Tiap lantai terdiri dari 

20 unit hunian. Total unit rusun pada Cluster A ada 1100 unit, Cluster B ada 1000 

unit dan Cluster C ada 500 unit dari data keseluruhan jumlah unit dalam kawaran 

rusunawa Marunda ada 2600 unit dengan tipe yang sama yaitu tipe 30.  

                                                        
23 DPU. Direktorat Jendral Cipta Karya. Satuan Kerja Pelaksanaan Pengembangan Permukiman 
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Tabel 4.1 Jumlah Unit Rusunawa Marunda  

Nama 
Cluster Jumlah Blok Jumlah 

Lantai 
Jumlah Unit 

per-lantai 
Jumlah Unit 

per-blok 
Cluster A 11 6 20 1100 
Cluster B 10 6 20 1000 
Cluster C 5 6 20 500 
Jumlah  26   2600 

                                                                         Sumber :Olah data DPGD, Unit Pengelola Teknis Wilayah I 

 

Spesifikasi material yang digunakan pada Rusunawa Marunda : 

Tabel 4.2 Spesifikasi Material Rusunawa Marunda  

No Pekerjaan Area Material 
INTERIOR 

1 Lantai Kamar tidur, Ruang bersama dan Dapur) Screed 
Kamar Mandi Keramik 20 x 20 

2 Dinding 
Luar Plester+Aci+Cat 
Dalam Plester+Aci+Cat 
Kamar Mandi Keramik 20 x 20 

3 Kusen Luar Aluminium 
Dalam Aluminium 

4 Pintu Dalam Double Teakwood 

5 Dapur Meja Kitchen Zink + 
Keramik 20 x 20 

6 Plafond Dalam Ekspose (Dak Beton) 
 

EKSTERIOR 
1 Lantai Selasar Keramik 30 x 30 
2 Dinding Luar Plester+Aci+Cat 
3 Tangga  Beton finising keramik 
4 Atap  Dak Beton 

                                                                               Sumber : Pengamatan terhadap bangunan Rusunawa Marunda  

 

 

Gambar 4.4 Tampak Rusunawa Marunda 
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Sumber : DPGD, Bidang Bangunan Perumahan DKI Jakarta dan hasil pengamatan 

Gambar 4.5 Denah Rusunawa Marunda 

 
4.2.3 Harga Sewa dan Fasilitas Rusunawa Marunda 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap rusunawa Marunda. Diketahui biaya 

sewa per satuan rumah susun (sarusun) dan beberapa fasilitas yang terdapat pada 

rusun tersebut, diantaranya : 
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A. Harga Sewa 

Harga sewa per satuan rumah susun (sarusun) yang dimaksud disini adalah 

harga sewa untuk penghuni umum, berbeda dengan harga sewa untuk warga 

relokasi dari sekitar wilayah Waduk Pluit (Subsidi) yang masih belum diketahui 

besarnya. Harga sewa bagi penghuni umum dapat dilihat pada tabel berikut ini, 

dimana terdapat perbedaan harga sewa di setiap lantainya yaitu sebesar Rp 17.000,-. 

Lantai Harga Sewa /bulan 

Lantai 1 Rp. 371.000,- 
Lantai 2 Rp. 354.000,- 
Lantai 3 Rp. 338.000,- 
Lantai 4 Rp. 321.000,- 
Lantai 5 Rp. 304.000,- 

                                                                    Sumber : DPGD, Unit Pengelola Teknis Wilayah I 

Tabel 4.3 Harga Sewa Rusunawa Marunda  

B. Fasilitas Rusunawa Marunda 

1. Fasilitas Perniagaan 

Fasilitas perniagaan pada rusunawa Marunda ini terletak pada lantai dasar 

dari setiap blok rusun. Fungsi dari ketersediaan fasilitas ini adalah untuk 

mempermudah proses kegiatan jual beli dan sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya program pemindahan warga Waduk 

Pluit yang terkena bencana banjir Febuari lalu, kegiatan jual beli di 

rusunawa Marunda menjadi semakin ramai, Gubernur DKI Jakarta 

memberikan fasilitas tersebut secara cuma-cuma kepada warga relokasi 

dengan cara melakukan pengundian, mereka yang memenangkan undian 

tersebut berhak atas satu buah unit gerobak beserta isi barang-barang yang 

akan diperjualbelikan. 
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Gambar 4.6 Fasilitas Perniagaan 

2. Fasilitas Pendidikan 

Terdapat beberapa fasilitas pendidikan yang berada pada kompleks 

rusunawa Marunda, diantaranya adalah SDN 02 Pagi yang memiliki jarak 

paling dekat dengan rusunawa (± 300 meter). Selain itu terdapat sekolah 

tingkat lanjutan seperti STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) yang berjarak 

± 400 meter dari kompleks rusunawa, SMPN 162, 143 dan 244 serta SMAN 

114 yang letaknya cukup jauh dari kompleks rusunawa.  

3. Fasilitas Kesehatan 

Fasilitas kesehatan yang ada sekarang di rusunawa Marunda adalah 

Puskesmas non permanen yang sementara terletak di lantai dasar Blok 6, 

puskesmas ini pun ada setelah warga relokasi dari Waduk Pluit mulai 

menempati rusunawa. Pelayanan kesehatan ini dilakukan pada hari Senin 

sampai Jumat yang beroperasi pada jam 8 Pagi sampai jam 4 Sore. 

4. Fasilitas Peribadatan   

Fasilitas peribadatan khusus masih belum tersedia pada kompleks rusunawa 

Marunda. Pengertian khusus disini adalah bangunan yang sengaja di 

fungsikan untuk tempat ibadah, misalnya : Mushola atau Masjid, Gereja, 

Vihara, dll. Sementara ini, bagi umat Muslim kegiatan peribadatan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

5.1.1 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil analisa data dari penelitian ini, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

A. Dari kedua sumber penelitian, yaitu di Rusunawa Marunda dan di Kampung 

Pulo, variabel-variabel bebas penentu pemilihan rusun bagi konsumen MBR 

memiliki korelasi positif. 

B. Variabel bebas penentu yang memiliki korelasi positif terhadap penentuan 

pemilihan rusun dari warga Rusunawa Marunda adalah keterjangkauan oleh 

kendaraan umum, kedekatan dengan tempat kerja, ketersediaan sarana 

pendidikan, ketersediaan air bersih, luasan kamar tidur, keamanan 

lingkungan sekitar dan jumlah lantai rusun. 

C. Variabel bebas penentu yang memiliki korelasi positif terhadap penentuan 

pemilihan rusun dari warga Kampung Pulo adalah kedekatan dengan tempat 

kerja, lokasi bebas banjir dan kesesuaian harga sewa. 

D. Berdasarkan hasil analisis dari objek penelitian di Rusunawa Marunda, nilai 

Adjusted R2 yang didapat = 0,695. Hal ini berarti 69.5% dari prosentase 

pengaruh penentuan pemilihan rusun berdasarkan atas kontribusi dari variabel 

penentu, yaitu sebesar 43.9% oleh keterjangkauan oleh kendaraan umum, 12.1% 

kedekatan dengan tempat kerja, 5.9% ketersediaan sarana pendidikan, 1.9% 

ketersediaan air bersih, 2.3% luasan kamar tidur, 1.7% kemanan lingkungan dan 
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1.7% jumlah lantai rusun. Sedangkan sisanya (100% - 69.5% = 30.5%) 

dijelaskan oleh sebab-sebab lain. 

E. Berdasarkan hasil analisis dari objek penelitian di Kampung Pulo, nilai Adjusted 

R2 yang didapat = 0,705. Hal ini berarti 70.5% dari prosentase pengaruh 

penentuan pemilihan rusun berdasarkan atas kontribusi dari variabel penentu, 

yaitu sebesar 58% oleh kedekatan dengan tempat kerja, 7.7% oleh lokasi bebas 

banjir dan 4.8% kesesuaian harga sewa. Sedangkan sisanya (100% - 70.5% = 

29.5%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain. 

F. Model regresi yang didapat dari faktor pengaruh pemilihan rusun berdasarkan 

hasil analisis dari objek penelitian di Rusunawa Marunda, untuk : 

Unstandardized Coefficients dari variabel-variabel penentuan pemilihan : 

 0.596 untuk konstanta 

 0.423 untuk keterjangkauan oleh kendaraan umum 

 0.277 untuk kedekatan dengan tempat kerja 

 0.247 untuk ketersediaan sarana pendidikan 

 -0.241 untuk ketersediaan air bersih 

 0.212 untuk luasan kamar tidur 

 -0.207 untuk kemanan lingkungan 

 0.169 untuk jumlah lantai rusun 

Standardized Coefficients dari variabel-variabel penentuan pemilihan : 

 0.455 untuk keterjangkauan oleh kendaraan umum 

 0.283 untuk kedekatan dengan tempat kerja 

 0.290 untuk ketersediaan sarana pendidikan 

 -0.222 untuk ketersediaan air bersih 

 0.220 untuk luasan kamar tidur 
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 -0.229 untuk kemanan lingkungan 

 0.178 untuk jumlah lantai rusun 

G. Model regresi yang didapat dari faktor pengaruh pemilihan rusun berdasarkan 

hasil analisis dari objek penelitian di Kampung Pulo, untuk : 

Unstandardized Coefficients dari variabel-variabel penentuan pemilihan : 

 0.940 untuk konstanta 

 0.251 untuk kedekatan dengan tempat kerja 

 0.308 untuk lokasi bebas banjir 

 0.242 untuk kesesuaian harga sewa dengan pendapatan perbulan 

Standardized Coefficients dari variabel-variabel penentuan pemilihan : 

 0.325 untuk kedekatan dengan tempat kerja 

 0.348 untuk lokasi bebas banjir 

 0.314 untuk kesesuaian harga sewa dengan pendapatan perbulan 

H. Berdasarkan hasil analisis dari objek penelitian di Kampung Pulo, rekomendasi 

mengenai rusunawa yang diharapkan oleh warga adalah: 

1. Lokasi 

Lokasi rusun  yang diharapkan yaitu di Jakarta Timur, Kelurahan Kampung 

Melayu, jarak tempuh dari lokasi rusun ke tempat kerja yang diharapkan yaitu ± 

10 - 30 menit oleh kendaraan umum/pribadi. 

2. Fasilitas 

 Untuk pasar, waktu tempuh yang diharapkan yaitu dengan berjalan kaki 

± 15 menit.  

 Fasilitas pendidikan, waktu tempuh yang diharapkan yaitu dengan 

kendaraan umum/pribadi selama ± 10 - 30 menit 
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 Fasilitas Ibadah, waktu tempuh yang diharapkan yaitu dengan berjalan 

kaki ± 15 menit. 

Sedangkan fasilitas lainnya yang diharapkan berada dalam lingkungan rusun 

adalah: 

 Fasilitas Jual Beli (kios),  

 Kantor RT/RW,  

 Ruang Serbaguna,  

 Pos Keamanan 

3. Harga Sewa 

Harga sewa yang diharapkan adalah harga kisaran  kurang dari 400 ribu dan 

dibayarkan per-bulan (Sewa rumah rumah susun, beserta biaya listrik, air 

bersih). 

4. Tipe Unit 

Tipe unit yang diharapkan yaitu tipe 36. Prioritas luas yang utama adalah 

ruang bersama/keluarga,ke-2 kamar tidur, ke-3 dapur, ke-4 kamar mandi dan ke-

5 tempat jemur, dan letak kamar mandi yang diharapkan adalah berada dalam 

sarusun. 

5. Lingkungan 

Lingkungan rusun yang diharapkan selain bebas banjir yaitu rusun berada di 

lokasi yang agak sedikit menjauh dari jalan utama sehingga mengurangi sedikit 

kebisingan dan asap kendaraan. 

6. Kondisi Fisik Bangunan 

Jumlah lantai rusunawa yang diharapkan berdasarkan hasil analisis terbesar 

yaitu 5-8 lantai. Sedangkan material yang digunakan dalam rusun adalah: 
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Lantai  : Keramik 

Dinding  : Bata + plester + aci finishing cat 

Plafond  : Ekspose (dak beton) 

Kusen dalam : Aluminium 

Kusen luar  : Aluminium 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibuat, penulis sangat 

mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai topik ini dengan meninjau ulang 

kembali variabel - variabel yang akan digunakan sebagai penentu pemilihan rusun, 

misalnya dinilai dari kinerja UPT. Hasil penelitian lebih lanjut tersebut akan lebih 

melengkapi data penelitian ini dan memberikan informasi tambahan tentang faktor 

pengaruh pemilihan rusunawa bagi masyarakat berpendapatan rendah yang nantinya 

dijadikan sebagai dasar penentuan perencanaan rusunwa.  
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