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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

a. Munculnya Permukiman Kumuh Perkotaan 

Perkembangan kota-kota di Indonesia secara umum akan mendorong suatu fenomena 

urbanisasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Fenomena urbanisasi terjadi hampir di 

seluruh wilayah perkotaan Indonesia, seperti halnya yang terjadi di kota Semarang. Ketidakmerataan 

pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya masyarakat  miskin perkotaan dan berdampak pada 

pemenuhan kebutuhan hunian yang menggeser pertumbuhan permukiman kumuh di pinggiran kota. 

Karakteristik dasar kumuh merupakan suatu kondisi rumah yang buruk, pencahayaan yang tidak 

memadai, kurangnya air minum yang aman, air logging saat hujan, tidak adanya fasilitas toilet dan 

non-ketersediaan dasar pelayanan fisik dan sosial (Chandramouli, 2003). Kawasan kumuh memiliki 

ciri-ciri kondisi rawan lingkungan fisik kurang layak huni, kondisi ekonomi rendah, kondisi sosial 

rendah dan secara hukum masih terdapat hunian yang tidak sesuai dengan aturan/RTRW yang 

berlaku (Alit, 2005).  

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang mengalami urbanisasi. Sebagai ibukota 

Propinsi Jawa Tengah dan sekaligus kota metropolitan menjadi penarik/pemikat bagi para urban 

untuk bekerja di kota ini. Kebanyakan kaum urban yang mencari pekerjaan ke kota Semarang 

memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga banyak yang beralih pekerjaan pada sektor informal 

sesuai dengan kemampuannya. Kondisi ini juga terjadi dalam mendapatkan hunian yang layak, 

dengan keterbatasan ekonomi dan keahlian yang dimiliki, menyebabkan masyarakat tinggal di 

permukiman informal/ kumuh di pinggiran kota Semarang.  

Kelurahan Tambakrejo, sebagai salah satu kelurahan di pinggiran kota Semarang menjadi 

salah satu lokasi permukiman bagi masyarakat miskin. Selain lokasi yang cukup strategis bagi 

tumbuhnya permukiman karena dilalui oleh jalan arteri Kaligawe dan Jalan Kolektor Kom. Yos 

Sudarso sehingga akses menuju lokasi ini cukup mudah, juga didukung oleh pengembangan kawasan 

Industri seperti Industri Kopi Luwak dan industri lainnya disekitar yang berdampak secara langsung 

dalam permukiman. Berkembangnya permukiman di kelurahan Tambakrejo ternyata diikuti juga 

dengan berkembangnya permukiman kumuh. Terbentuknya kondisi kumuh ini menunjukkan adanya 

keterbatasan kemampuan masyarakat baik secara ekonomi dan kemampuan dalam mengelola ruang 

sehingga diperlukan bantuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. 
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b. Perlu mengetahui pengaruh penataan kumuh untuk mencapai Livable Settlement   

Sebagai upaya untuk mewujudkan permukiman yang Livable dilakukan melalui program 

penataan permukiman kumuh. Program-program tersebut akan memberikan pengaruh terhadap 

perubahan lingkungan fisik, ekonomi dan komunitas sosial masyarakat yang berkaitan erat dengan 

elemen human settlement pada permukiman kumuh. Bila dikaitkan dengan konsep livable, program 

penataan permukiman harus mampu mewujudkan suatu ruang yang layak dan nyaman bagi 

penghuninya untuk tinggal maupun bekerja. Livable Settlement diwujudkan dalam 3 bagian yaitu 

tidak terjadi degradasi lingkungan dengan adanya penyediaan lapangan kerja, partisipasi masyarakat 

yang aktif dan tersedia lapangan pekerjaan (Firdaus & Nurini, 2015). Untuk mewujudkan ruang 

hunian yang layak dan nyaman, dilakukan melalui kajian penataan permukiman kumuh melalui 

program yang telah dilakukan. Penataan permukiman dalam konsep livable menunjukkan adanya 

pengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang diakibatkan oleh penataan permukiman. Pengaruh ini 

bisa bersifat mendukung dalam waktu yang singkat maupun secara kontinyu. Pengaruh penataan 

permukiman kumuh melalui program penataan permukiman merujuk terhadap 2 hal yaitu  

perbedaaan antara kriteria hasil dengan program dan kriteria hasil tanpa program (Yulianti, 2015). 

Melalui kajian ini akan diketahui apakah terjadi perubahan dengan adanya program. Selain itu, 

diketahui juga perubahan yang terjadi disebabkan oleh program dan terjadinya perubahan-perubahan 

ini diarahkan dalam pencapaian tujuan. Beberapa program yang sudah dijalankan masih belum 

sepenuhnya mampu mewujudkan  permukiman layak huni.  

c. Program untuk mengatasi permukiman kumuh 

Penanganan permasalahan permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Tambakrejo, 

Pemerintah Kota Semarang dilakukan dengan membuat beberapa program penanganan sarana dan 

prasarana sehingga pada tahun 2019 tidak ada lagi permukiman kumuh di kawasan ini. Hal tersebut 

juga dilakukan dalam rangka mencapai program 100-0-100 penanganan kumuh (100 % akses air 

bersih, 0 untuk kawasan kumuh perkotaan, dan 100 % akses sanitasi). Program yang dilaksanakan di 

Tambakrejo berupa program pemugaran/perbaikan kawasan kumuh beberapa diantaranya 

Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) dan Penataan Lingkungan 

permukiman berbasis komunitas (PLPBK). Pada tahun periode tahun 2015-2016 melalui program 

PLPBK dan NUSP-2 mengurangi kawasan kumuh dari total 5,23 Ha menjadi 2.36 Ha. Hal ini 

menunjukkan suatu keadaan bahwa program penanganan kumuh dilokasi belum mampu mengatasi 

kondisi kumuh sepenuhnya (masih terdapat 2.36 Ha kawasan kumuh), sehingga memerlukan 

penataan kumuh lainnya. 

Pada tahun 2017 akan dilaksanakan kembali program NUSP-2 yang dilaksanakan melalui 

kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan 
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daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di 

perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Program penanganan kumuh yang telah dilaksanakan di Kelurahan Tambakrejo Kota 

Semarang sebagai implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh, perlu diteliti terutama 

hasil dari pelaksanaan program. Terdapat beberapa program penanganan kumuh yang dilaksanakan 

di Kelurahan Tambakrejo dalam jangka waktu tahun 2014 sampai dengan saat ini, beberapa 

diantaranya PLPBK dan NUSP-2. Sesuai dengan kebijakan penanganan kumuh yang dilakukan oleh 

pemerintah kota Semarang, pada tahun 2015-2016 melalui program PLPBK dan NUSP-2 

mengurangi kawasan kumuh dari total 5,23 Ha menjadi 2.36 Ha. Namun, meskipun sudah ada 

program penataan permukiman kumuh di Tambakrejo, kondisi wilayah ini masih kumuh. 

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang, 

menunjukkan kondisi wilayah ini belum Livable. Kondisi sarana prasarana seperti drainase 

lingkungan yang kotor dan berbau, masih banyak sampah berserakan akibat sistem pengelolaan dan 

prasarana persampahan yang kurang, masih ada masyarakat yang merasa sulit untuk mendapatkan 

supply air bersih. Selain itu, masih ditemukan jalan lokal yang rusak dan masih tanah. Disamping 

kondisi sarana prasarana yang belum memadai, juga belum gencarnya partisipasi  masyarakat 

mewujudkan kondisi yang layak huni tersebut yang menyebabkan masyarakat merasa kurang 

nyaman. 

Kondisi kumuh ini juga didukung dengan kebanyakan rumah dikawasan belum memilki 

izin resmi (rumah liar). Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana program penataan permukiman 

kumuh yang ada mempengaruhi kondisi kumuh kelurahan ini. Untuk mengetahui pengaruh program 

ini dillihat pada perubahan fisik, sosial maupun ekonomi sesuai yang terangkum dalam kriteria 

Human Settlement meliputi pemberdayaan komunitas sosial, pemanfaatan lingkungan fisik dan 

peningkatan usaha kecil (ekonomi) mencapai livable Settlement. Oleh karena itu, dibuat suatu 

rumusan permasalahan penelitian yaitu sejauh mana program yang sudah berjalan mencapai livable 

Settlement di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang ditinjau dari perubahan fisik lingkungan, sosial 

dan ekonomi masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap elemen human settlement. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dibuat research Question yaitu Bagaimana 

pengaruh penataan permukiman kumuh untuk mencapai Livable Settlement di Kelurahan 

Tambakrejo, Kota Semarang?  
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1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penataan permukiman 

kumuh untuk mencapai Livable Settlement di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang. 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi hasil pelaksanaan program penataan permukiman kumuh yang sudah 

berjalan di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang mulai tahun 2014 sampai saat ini.  

2. Menganalisis perbandingan kondisi aspek fisik lingkungan permukiman sebelum dan setelah 

penataan kumuh 

3. Menganalisis perbandingan kondisi aspek ekonomi dan sosial sebelum dan setelah penataan 

kumuh 

4. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap elemen human settlement di Kelurahan 

Tambakrejo 

5. Menganalisis pengaruh penataan permukiman kumuh untuk mencapai livable settlement di 

Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang  

6. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi terhadap program yang mendukung livable 

settlement. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup spasial (wilayah) dan ruang lingkup 

substansional (materi). Ruang lingkup spasial berisikan lokasi penelitian, sedangkan ruang lingkup 

substansional berisi tentang pokok bahasan/materi yang akan dibahas dalam penelitian 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini mengkaji pengaruh penataan permukiman 

kumuh untuk mencapai livable settlement. Berikut ada 5 hal utama yang akan dikaji antara lain 

Permukiman kumuh, penataan permukiman kumuh, aspek fisik lingkungan permukiman, aspek 

ekonomi dan komunitas sosial, elemen human settlement, livable settlement dan masyarakat 

penerima manfaat program di wilayah studi sebagai berikut: 

1. Permukiman kumuh  

Permukiman kumuh dalam penelitian yaitu permukiman kumuh Kelurahan Tambakrejo 

yang telah ditetapkan sebagai permukiman kumuh dalam SK Walikota Semarang 

No.050/801/2014 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman 
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kumuh kota Semarang. Permukiman kumuh Kelurahan Tambakrejo memiliki luas 5,23 Ha 

dengan panjang jalan 3445 m.  

2. Penataan Permukiman Kumuh 

Penataan permukiman kumuh melalui program penataan tahun 2014 s/d tahun 2017 yang 

mengakibatkan penurunan luas permukiman kumuh sebesar 2,87 Ha di kelurahan 

Tambakrejo Kota Semarang. Penataan yang dimaksud berkaitan dengan peningkatan 

kualitas permukiman kumuh. 

3. Human Settlement  

Human settlement mencakup 5 elemen yang terdiri dari man, society, shells, nature dan 

network. Kelima elemen tersebut dijabarkan menjadi 17 kriteria yang menjadi 

pertimbangan untuk mencapai livable Settlement yang  sesuai dengan persepsi masyarakat 

4. Livable Settlement 

Livable Settlement yang dimaksudkan yaitu meliputi lingkungan hunian yang nyaman 

untuk bekerja dan tinggal meliputi aspek fisik (fasilitas, prasarana, dan tata ruang) dan 

nonfisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi) dan tidak terjadi degradasi lingkungan. 

Tersedia lapangan pekerjaan dilihat pada tingkat pendapatan dan mata pencahariann, dan 

partisipasi masyarakat aktif yaitu menjamin interaksi sosial terjalin dan terdapat aktivitas 

ekonomi  

5. Penerima  Program 

Batasan lingkup ini terdiri dari masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan kumuh 

Kelurahan Tambakrejo/ merupakan penduduk yang menetap dilokasi penelitian minimal 5 

tahun terakhir sebelum adanya program penataan permukiman kumuh dan tetap tinggal 

dilokasi setelah dijalankannya program.  

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu kawasan yang termasuk dalam 

permukiman Kumuh yaitu seluas 5,23 Ha ( Perhatikan Gambar 1.1 berikut). Batas administrasi 

Kelurahan Tambakrejo yaitu: 

- Sebelah Utara : RW 9 Kelurahan Tambakrejo 

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kaligawe 

- Sebelah Timur : Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk 

- Sebelah Barat  : RW 1, RW 3 dan RW 4 Kelurahan Tambakrejo 
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DELINIASI LOKASI STUDI PENELITIAN DI KELURAHAN TAMBAKREJO KOTA SEMARANG 

     

                                       

Peta Kota Semarang Peta Kec. Gayamsari 

Peta Kel. Tambakrejo Peta Lokasi Studi 
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Sumber : Bapedda Kota Semarang, 2011 

 

Gambar 1.1  

Peta Administrasi RW V, RW VI,  RW VIII, dan RW IX Kelurahan Tambakrejo
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangana ilmu 

perencanaan wilayah dan kota, bagi pemerintah, maupun masyarakat baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Penelitian ini juga memberikan informasi tentang perubahan kondisi fisik, ekonomi, 

dan komunitas sosial melalui program mendukung tercapaianya permukiman yang layak huni di 

Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang. Beberapa manfaat dari penelitian bisa dijabarkan sebagai 

berikut : 

Manfaat bagi pemerintah : 

- Dapat memberikan gambaran/ kebijakan program permukiman kumuh karena pada penelitian 

ini dijelaskan gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan 

mendukung tercapainya livable settlement 

- Sebagai dasar atau pertimbangan bagi program peningkatan kualitas kumuh dimasa 

mendatang yang memperhatikan 3 aspek pembangunan antara lain fisik, sosial, dan ekonomi 

Manfaat bagi masyarakat: 

- meningkatkan kesadaran masyaakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan baik 

Manfaat bagi peneliti : 

- memberikan pengetahuan mengenai fakta-fakta tentang bagaimana suatu penataan kumuh 

dilakukan mewujudkan permukiman yang layak huni 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Perkembangan aktivitas di pusat Kota Semarang menyebabkan perkembangan aktivitas 

permukiman dan mendorong munculnya kaum urban ke Perkotaan. Kaum urban yang notabene 

mencari lapangan pekerjaan ke pusat kota memiliki kemampuan adaptasi rendah dan cenderung 

miskin menyebabkan munculnya berbagai permukiman di pinggiran kota (permukiman kumuh). 

Melalui program penataan permukiman kumuh yang telah dilakukan beberapa tahun belakangan di 

Kelurahan Tambakrejo menjadikan kawasan permukiman kumuh mengalami suatu perubahan baik 

secara fisik, ekonomi maupun sosial sehingga tercapai permukiman berkonsep livable settlement. 

Penataan permukiman kumuh yang dilakukan melalui program akan dianalisis terkait perubahan 

aspek fisik, ekonomi, maupun sosialnya sehingga tercapai permukiman yang layak huni dimasa yang 

akan datang perhatikan gambar 1.2 berikut : 
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Sumber: hasil analisis penulis, 2017  

Gambar 1.2   

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

INPUT 

PROSES 

OUTPUT 
Pengaruh penataan permukiman kumuh  untuk 

mencapai livable settlement di Kelurahan 

Tambakrejo Kota Semarang 

Identifikasi penataan 

permukiman kumuh 

NUSP-2 dan PLPBK 

Identifikasi aspek 

fisik 

permukiman kumuh  

Identifikasi 

Kondisi 

perekonomian dan 

sosial masyarakat  

Analisis pengaruh penataan permukiman kumuh menuju livable settlement Kelurahan Tambakrejo 

Semarang 

Bagaimana pengaruh penataan permukiman untuk mencapai Livable Settlement di Kelurahan 

Tambakrejo Kota Semarang 

Ketidakmerataan ekonomi 

menyebabkan perlihan 

pekerjaan dan hunian ke 

sektor informal  

Tingkat  

Kemiskinan 
Keterbatasan 

kemampuan 

masyarakat 

mengelola ruang  

Perlu dilakukan 

penataan 

permukiman kumuh  

Program penataan 

permukiman kumuh 

s/d tahun 2017 

PLPBK dan NUSP-2 

 

Permukiman Kumuh Kelurahan 

Tambakrejo 

- Kondisi jalan masih buruk 

- Drainase kotor dan bau 

- beberapa warga kesulitan 

mendapat air bersih 

- masih banyak bangunan tanpa 

Izin 

 

Tujuan: Mengetahui pengaruh penataan permukiman mencapai Livable Settlement di Kelurahan 

Tambakrejo Kota Semarang 

Kesimpulan dan 

Rekomendasi 

Analisis  perbandingan aspek 

fisik permukiman kumuh 

sebelum dan setelah penataan 

permukiman 

Analisis perbandingan aspek 

ekonomi dan sosial masyarakat 

sebelum dan setelah penataan 

permukiman 

Analisis Persepsi 

masyarakat terhadap 

human settlement menuju 

livable settlement  

Persepsi masyarakat 

terhadap elemen 

Human Settlement  

Pengurangan 

permukiman 

kumuh sebesar 

2,87 Ha  
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1.7 Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penataan permukiman kumuh 

untuk mencapai livable Settlement di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang adalah pendekatan 

kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status suatu kelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas persitiwa pada masa 

sekarang. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode positivistik yang berlandaskan 

positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena memenuhi kaidah secara ilmiah yaitu konkrit, 

atau empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis (Sugiyono, 2012).  

1.7.1 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian, sebagai berikut : 

TABEL I.1  

DEFINISI OPERASIONAL 

 
Variabel Definisi Kriteria/item Pertanyaan Skala 

Penataan permukiman 

kumuh   

Penataan 

lingkungan/kawasan 

merupakan suatu usaha 

memperbaiki, 

mengubah, mengatur 

kembali lingkungan 

tertentu sesuai dengan 

prinsip pemanfaatan 

ruang secara optimal. 

1. Pavingisasi jalan  

2. Peningkatan kualitas 

RTLH 

3. Renovasi Rumah Tidak 

layak huni 

4. Pembangunan TPS 

5. Penyediaan Bak 

Sampah 

6. Pembangunan Menara 

air 

7. Renovasi pintu air dan 

pengadaan pintu air  

 

Peningkatan kualitas 

fisik lingkungan 

permukiman 

Human Settlement  

 

Kualitas hidup dibentuk 

melalui 3 aspek yaitu 

livability, sustainability, 

dan viablity. Menurut 

Doxiadis (1968), kelima 

elemen human 

settlement terdiri dari 

man, society, shells, 

nature, dan network 

dalam Sariffuddin,dkk. 

(2011). 

a. Man (Kapasitas 

ekonomi) 

     -jenis pekerjaan 

     -tingkat 

pendapatan/penghasilan 

b. Kondisi lingkungan 

Permukiman (Nature) 

- Sarana dan Prasarana 

- bencana alam 

c. Kualitas Rumah 

(Shelss) 

-status kependudukan  

-content dan container 

-ketinggian rumah 

d. Kondisi sosial 

masyarakat (Society) 

-hubungan erat 

-sosialisasi masyarakat 

terjalin 

-peran lembaga 

masyarakat 

-kehidupan keagamaan 

5 = Sangat setuju 

4 = setuju  

3 = biasa saja 

2 = tidak setuju 

1 = sangat tidak setuju 
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e. Jaringan (network) 

-hubungan masyarakat 

dengan sekitarnya 

Livable Settlement  Livable Settlement yaitu 

penyediaan lapangan 

pekerjaan dan 

permukiman harus 

memperhatikan aspek 

lingkungan sehingga 

tidak terjadi degradasi 

lingkungan yang 

mengganggu 

masyarakat untuk 

bekerja (Firdaus & 

Nurini, 2015) 

1. Tidak terjadi degradasi 

lingkungan 

2. Tersedia lapangan 

pekerjaan  

3. Partisipasi masyarakat 

aktif  

 

 

Sumber :Hasil analisis penulis, 2017 

 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data primer dan 

pengumpulan sekuder (Sarwono, 2006). Pengumpulan data primer terdiri dari observasi, wawancara 

dan kuesioner, selanjutnya pengumpulan data sekunder meliputi telaah dokumen, pengolahan data 

statistik dan data instansi. Teknik  pengumpulan data primer dilakukan dilakukan dengan 

mendapatkan data primer melalui kuesioner kepada masyarakat maupun dokumentasi.  

Metode pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab atau ditanggapi. 

Penyebaran kuesioner ditujukan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Tambakrejo Kota 

Semarang. Pertanyaan dalam kuesioner ini terbagi dalam 2 bagian, bagian pertama berisi pertanyaan 

yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi fisik lingkungan permukiman, tingkat pendapatan dan 

keaktifan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Bagian kedua kuesioner 

dibuat dengan menggunakan skala likert yang berisikan pernyataan terkait dengan pengaruh penataan 

untuk mencapai livable dengan pertimbangan kelima elemen human settlement. Pernyataan yang 

diajukan dalam hal ini bersifat tertutup untuk mempermudah pengolahan data dan setiap jawaban 

ditentukan dengan menggunakan skala likert. Skala likert berhubungan dengan pernyataan terhadap 

sesuatu (Umar, 2005). Bobot yang digunakan dalam setiap pertanyaan adalah : 

5 = sangat setuju 

4 = setuju 

3 = ragu-ragu 

2 = tidak setuju 

1 = sangat tidak setuju. 

Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi dan dokumentasi untuk melihat fenomena dilapangan 

bagaimana kondisi fisik saat ini. Beberapa bagian yang diobservasi antara lain kondisi atap, dinding, 
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dan lantai rumah, kondisi permukaan dan perkerasan jalan, kondisi sanitasi, drainase, air bersihm 

dan sarana persampahan. Kemudian, Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan melakukan 

kajian pustaka dan meminta data dari instansi terkait. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari instansi terkait seperti Dinas Tata Kota Semarang, data Kecamatan dan Kelurahan Tambakrejo 

kota Semarang. Pengumpulan data ini bertujuan untuk melihat penataan permukiman kumuh yang 

dilakukan di Kelurahan Tambakrejo pada periode waktu tahun 2014-2017 berupa data RDTRK., 

RTRW, dokumen PLPBK dan NUSP-2 

1.7.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling bertujuan (purposive sampling) digunakan apabila mempunyai tujuan 

yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Keuntungan purposive sampling yaitu murah, cepat dan mudah, 

relevan dengan tujuan (Prof. Dr. Husaini Usman, 2006). Teknik ini juga dilakukan dengan 

pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti (Effendi, 

2012). Purposive sampling disebut juga judgmental Sampling  yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan “penilaian” (judgment) peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi persyaratan 

dijadikan sampel. Berdasarkan dengan perumusan masalah, digunakan purposive sampling untuk 

mengetahui pengaruh penataan permukiman kumuh melalui program penataan untuk mencapai 

Livable Settlement di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. 

Populasi dalam penelitian yaitu penduduk yang merasakan pengaruh (penduduk yang 

tinggal dikawasan kumuh kelurahan Tambakrejo). Pertimbangannya berkaitan dengan keterbatasan 

waktu, tenaga dan dana. Hal yang harus diperhatikan dalam sampling yaitu sampel harus mewakili 

dan benar-benar diambil dari subyek yang ada populasinya. Beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan sampel penelitian (Bungin, 2005) ; 

- Derajat keseragaman (degree of homogenitiy) populasi 

Derajat keseragaman menjelaskan semakin homogen sebuah populasi, maka semakin kecil 

jumlah sampel yang diperlukan 

- Derajat kemampuan peneliti mengenal sifat khusus populasi 

- Presisi (kesaksamaan ) yang dikehendaki peneliti 

Semakin besar jumlah sampel yang akan diambil, maka semakin presisi (keseksamaan) terhadap 

penelitian 

- Penggunaan teknik sampling  yang tepat 

Penentuan sampel harus memilki ukuran sampel yang bertujuan untuk mempermudah 

perhitungan secara pasti sampel yang digunakan untuk mempresentasikan populasi. Beberapa 

kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel sebagai berikut: 

- Pemerintah daerah 
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Pemerintah daerah yang memiiki keputusan dan pembuat program penataan permukiman 

kumuh. Penentuan sampel untuk pemerintah yang diambil adalah instansi yang terlibat 

dalam program penataan permukiman kumuh di Kelurahan Tambakrejo yang terdiri dari 

Bapedda Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Permukiman, Kelurahan Tambakrejo, BKM 

Kelurahan Tambakrejo dan Satker PKP Jateng 

- Masyarakat/ Penduduk 

a. Penduduk yang bertempat tinggal dan menetap di kawasan kumuh yang mendapatkan 

program penataan permukiman kumuh dan miskin 

b. Penduduk sekaligus stakeholder yang mengetahui adanya program penataan permukiman 

kumuh di lokasi penelitian seperti lurah, BKM, dan perangkat desa lainnya.  

Masyarakat yang menjadi sampel penelitian dikategorikan menjadi tokoh masyarakat dan 

masyarakat umum yang merasakan adanya program penataan permukiman kumuh. Tokoh 

masyarakat yang menjadi responden yaitu ketua RW dengan teknik pengumpulan data wawancara, 

dan BKM, sedangkan masyarakat yang merasakan pengaruh penataan dilakukan dengan teknik 

pengumpulan data berupa kuesioner. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 

menggunakan rumus slovin (Sujarweni, 2015) ; 

𝒏 =  
𝑵

𝑵 (∝)𝟐 + 𝟏
 

Keterangan  

N = Populasi 

n  = sampel 

α = derajat kesalahan 

Sesuai dengan pendapat Isaac dan Michael, cara menentukan ukuran sampel dengan menggunakan 

pendekatan statistik dengan tingkat kesalahan 1%, 5 %, dam 10 %. Asumsi yang digunakan bahwa 

populasi berdistribusi dengan normal. Populasi dilokasi penelitian yaitu sebesar yaitu jumlah kk di 

RW 5,6 dan 8,9 di lokasi kumuh sebanyak 840 KK, perhitungan sebagai berikut : 

𝑛 =  
𝑁

𝑁 (∝)2+1
    𝑛 =  

840

840 (0,1)2+1
 = 89  

Sampel yang terdapat dilokasi penelitian yaitu sebanyak 89 sampel. Sampel kemudian 

didistribusikan ke setiap RW di Kelurahan Tambakrejo, dengan perhitungan sebagai berikut 

(Sugiyono P. D., 2013):  

nx = 
𝑵𝒙

𝑵⁄  x n 

Keterangan : 

nx = Sampel per RW 

Nx = Jumlah populasi RW 

N  = Jumlah populasi total,  n = jumlah sampel total 
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TABEL I.2 

PERHITUNGAN SAMPEL PENELITIAN PER RW 

DI KELURAHAN TAMBAKREJO 

 
RW Perhitungan Sampel 

RW 5 

nx   = 
𝑁𝑥

𝑁⁄  x n 

n5   = 
291

840⁄  x 89 = 31sampel 

RW 6 

nx   = 
𝑁𝑥

𝑁⁄  x n 

n5   = 
283

840⁄  x 89 = 30 sampel 

RW 8 

nx  = 
𝑁𝑥

𝑁⁄  x n 

n5  = 
157

840⁄  x 89 = 17sampel 

RW 9 

nx = 
𝑁𝑥

𝑁⁄  x n 

n5 = 
109

840⁄  x 89 = 11sampel 

                Sumber: Hasil analisis Penulis, 2017 

 

Sesuai dengan hasil perhitungan diatas, maka pembagian responden di Kelurahan Tambakrejo 

ditampilkan dalam tabel 1.2 berikut 

TABEL I.3 

PEMBAGIAN SAMPEL RESPONDEN KELURAHAN TAMBAKREJO 

 

No RW Jumlah KK Jumlah Sampel 

1 5 291 31 

2 6 283 30 

3 8 157 17 

4 9 109 11 

Total  840 89 

Sumber: Hasil analisis Penulis, 2017 

 

1.7.4 Metode Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan pendekatan kuantitatif, 

tahap-tahap yang digunakan dalam pengolahan data yaitu sebagai berikut : 

a. Pemasukan Data (entry data) 

Data yang diperoleh melalui kuesioner dikumpulkan kemudian di edit. Proses editing data 

bertujuan agar data yang dianalisis benar dan lengkap.  

b. Pengolahan Data 

Data dengan menggunakan skala likert dilakukan dengan menggunakan skoring sesuai 

dengan persepsi masyarakat. Hasil berupa jumlah skoring masing-masing variabel Human 

Settlement 

c. Tabulasi Data 
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Menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel, agar pembaca dapat memahami hasil 

penelitian dengan baik. Beberapa data kemudian diolah dengan menggunakan Software 

ArcGis dan SPSS 

1.7.5 Pengujian Kuesioner 

Pengujian kuesioner dilakukan dengan pengujian validitas dan reliabilitas agar data yang 

diperoleh menjadi akurat, sebagai berikut : 

1. Uji validitas instrumen 

Intrumen yang valid menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk memperoleh atau 

mengukur data valid/baik, intrumen mampu mengukur objek yang akan diukur (Sugiyono, 

2006). Rumus uji validitas secara manual menggunakan rumus Pearson product moment, yaitu 

: 

 

Dimana : 

r      = Nilai koefisien korelasi 

N  = Jumlah responden 

X = Skor masing-masing pertanyaan dari tiap responden 

Y  = Skor total semua pertanyaan dari tiap responden’ 

Dengan Hipotesis: 

H0 : Intrumen dinyatakan tidak valid (p = 0) 

H1 : Instrumen dinyatakan valid (p ≠ 0) 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.0. Semua data 

yang diinput sebanyak 90 data dan semua valid, tidak ada yang missing. Selanjutnya, uji 

validitas variabel dilakukan dengan correlate yang dilihat pada korelasi antar variabel. Sesuai 

dengan hasil correlate diketahui bahwa probabilitas korelasi (sig-2 failed) variabel, terdapat 

6 variabel yang valid yaitu variabel jaminan akses menuju tempat kerja, variabel kualitas 

sarana-prasarana, sarpras yang mendukung, biaya perbaikan rumah, adanya peran lembaga 

menjalankan program mulai sosialisasi sampai dengan pengawasan, terjalin kerjasama 

pemerintah, swasta, dan masyarakat (Perhatikan lampiran uji Validitas) 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan derajat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang ditunjukkna oleh 

instumrn pengukuran. Teknik yang digunakan mengukur reliabilitas yaitu teknik Alfa 

Cronbach (Sugiyono, 2006), dengan rumus: 

http://2.bp.blogspot.com/-lOqQMBPc6jY/UtatAoUHCKI/AAAAAAAABgg/_V61uj6Nuok/s1600/Korelasi+Validitas+1.png
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Dimana :  

Ri  = Keandalan instrument 

k  = Mean Kuadrat antara subyek 

        = Mean kuadrat kesalahan 

 = varian total  

Kriteria yang digunakan dalam uji reliabilitas yaitu nilai Alfa Cronbach. Instrumen memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi jika nilai korelasi yang diperoleh ≥ 0,60. Sesuai dengan hasil analisis 

reliability dengan menggunakan SPSS, diketahui nilai dari Cronbach’S Alpha yaitu sebesar 0,688 

yang berarti hasil angket dapat dipercaya. (perhatikan lampiran E) 

 

TABEL I.4 

KLASIFIKASI NILAI ALPHA 

 
Klasifikasi Nilai Alpha Kesimpulan 

α ≥ 0,9 

α ≥ 0,8 

α ≥ 0,7 

α ≥ 0,6 

α ≥ 0,5 

Sempurna 

Baik 

Dapat diterima 

Lemah 

Tidak dapat diterima 
Sumber : George,dkk (2003) 

 

Uji validitas dan reliabilitas dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS.  

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian pengaruh penataan permukiman 

kumuh melalui program penataan untuk mencapai Livable Settlement di Kelurahan Tambakrejo Kota 

Semarang yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif 

kuantitatif untuk menganalisis perubahan fisik permukiman kumuh untuk mencapai Livable 

Settlement. Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penataan permukiman kumuh, dilakukan 

dengan melakukan beberapa analisis, anatara lain : 

1. Analisis deskriptif  

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi fisik lingkungan, sosial, dan 

ekonomi masyarakat di  Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang. Output analisis berupa 

tabel, deskripsi, maupun diagram akan digunakan dalam analisis sehingga informasi yang 

ingin disampaikan semakin singkat dan jelas. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif 

dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik lingkungan, ekonomi, dan sosial sebelum dan 
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setelah penataan kumuh analisis perbandingan aspek fisik, aspek sosial dan ekonomi 

sebelum dan setelah adanya penataan kumuh, dan pengaruh penataan kumuh terhadap 

Livable Settlement di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang 

2. Analisis dengan menggunakan Skala likert  

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert, maka 

variabel akan diukur menjadi kriteria dan sub kriteria. Adapun skala option dan pembobotan 

bisa dilihat pada tabel I.4 berikut: 

 

TABEL I.5 

PEMBOBOTAN OPTION 

 

Persepsi masyarakat Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu-ragu (R) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : (Sugiyono P. D., 2013) 

 

Perhitungan Skor nilai yaitu dengan mengkalikan setiap point jawaban dengan bobot yang 

ditentukan pada tabel bobot nilai. Hasil interpretasi akan diketahui dengan terlebih dahulu 

menghitung skor tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk setiap variabel sesuai dengan  

jumlah responden, perhatikan tabel I.5 berikut: 

 

TABEL I.6 

PERHITUNGAN SKOR NILAI SKALA LIKERT  

 
Y = Skor tertinggi likert X jumlah responden 

X = Skor terendah likert X jumlah responden 

 Sumber : (Sugiyono P. D., 2013) 

 

Jumlah skor tertinggi untuk Sangat Setuju yaitu  5 x 90 = 450 

Jumlah skor tertinggi untuk Sangat tidak Setuju yaitu 1 x 90 = 90, Selanjutnya dilakukan 

interpretasi dengan menggunakan rumus indeks. Rumus Indeks % = Total Skor/ Y X 100, 

dengan kesimpulan sesuai dengan tabel persentasi nilai berikut: 
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TABEL I.7 

PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRETASI KOEFISIEN 

DETERMINANSI 

 

Persepsi masyarakat Keterangan  

0 % - 19,99 % 
Sangat lemah (tidak setuju, buruk atau kurang 

sekali) 

20 % - 39,99 % Tidak setuju atau kurang baik 

40 % - 59,99 % Cukup atau Netral 

60 % - 79,99 % Setuju, baik atau suka 

80 % - 100 % Sangat (Setuju, baik, suka) 

Sumber : Sugiyono, (2012)hlm. 163 

 

Output berupa deskripsi dari Penyajian hasil analisis ini berupa tabel dan deskripsi terhadap 

5 elemen Human Settlement yang memiliki 17 kriteria yang akan dicapai. 

3. Analisis regresi linear sederhana 

Analisis regresi sederhana adalah analisis regresi yang menyangkut sebuah variabel 

independen dan sebuah variabel dependen (Moh. Nazir, 2003). Analisis regresi linear 

sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih 

atau mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya (Prof. 

Dr. Husaini Usman, 2006). Persamaan umum Regresi linear Sederhana  

Y = a + bX 

     Sumber : Sugiyono (2012) 

Dimana: 

 Y  = variabel y ( kriteria Human Settlement) 

 a  = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 

b  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun 

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan varaiabel inependen. Bila (+) 

arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun 

X = variabel x ( Penataan Permukiman kumuh) 

Secara teknis harga b merupakan tangen dari (perbandingan) antara panjang garis variabel 

dependen, setelah persamaan regresi ditemukan (Sugiyono, 2007).  

Harga b = r 𝑺𝒚

𝑺𝒙
 , Harga a = Y-bX 

 Dimana  

 r = Koefisien korelasi Product moment antara variabel X dengan variabel Y 

 Sy = Simpangan baku variabel Y 

 Sx = simpangan baku variabel X 
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bentuk persamaan regresi tersebut dibaca sebagai regresi X atas Y, artinya regresi X 

(penataan kumuh)  sebagai variabel prediktor dengan (Kriteria Human Settlement) sebagai 

variabel kriterium. Koefisien arah regresi linear dinyatakan dengan huruf b yang menyatakan 

perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap variabel X sebesar satu bagian.  

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini mengenai pengaruh penataan kumuh untuk 

mencapai Livable Settlement, maka variabel yang dianalisis adalah variabel penataan kumuh 

(peningkatan kualitas fisik lingkungan) sebagai variabel bebas (X), dengan kriteria dari 

human settlement menjadi variabel terikat  antara lain tingkat pendapatan meningkat (Y1), 

jenis pekerjaan (Y2), menjamin akses ke tempat kerja (Y3), kualitas sarpras yang baik (Y4), 

sarpras mendukung kegiatan masyarakat, lingkungan nyaman (Y5), tidak ada  rob/banjir 

(Y6), faktor pendapatan (Y7), status kepemilikan rumah (Y8), biaya perbaikan rumah 

semakin sedikit (Y9), kondisi rumah bersih dan terlayani air bersih (Y10), interaksi warga 

harmonis dan baik (Y11), tersedia wadah/sarana organisasi (Y12), saling membantu jika ada 

hajatan (Y13), lembaga masyarakat berperan (Y14), kerjasama antar masyarakat semakin 

meningkat (Y15), kebutuhan masyarakat miskin diperhatikan (Y16), terjalin kerjasama 

antara pemerintah, masyarakat dan swasta (Y17) 

 PENARIKAN KESIMPULAN 

Uji Korelasi (R): nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. 

Koefisien Determinansi (nilai R-Square): menunjukkan besar pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabelX  

 Uji F (Sig ) 

Uji ini dilakukan untuk menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriterianya 

dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig.) dengan menggunakan 

tabel Analysis of Varians (ANOVA). Hipotesis dalam uji F yaitu,  

Kriteria pengujian Ho yaitu dengan menggunakan nilai Asymp.Sig  

Ho  : Signifikan 

H1 : tidak signifikan 

*Jika Asymp. Sig ≤ 0,05, maka Ho diterima 

*Jika Asymp. Sig ≥ 0,05, maka Ho ditolak  

H0 : terdapat hubungan fungsional linear dan signifikan antara variabel X dengan Y 

H1 : tidak terdapat hubungan fungsional linear dan signifikan antara variabel X dengan 

Y. Analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini menggunakan bantuan software 

SPSS 22.0 

 



20 

 

1.7.7 Kebutuhan Data 

Tabel kebutuhan data untuk mengetahui pengaruh penataan permukiman kumuh untuk 

mencapai Livable Settlement di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang ditunjukkan pada tabel 1.7 

berikut: 

TABEL I.8 

KEBUTUHAN DATA 

 

Sasaran Kebutuhan Data 
Primer 

Sekunder Sumber 
K D W 

Identifikasi Penataan 

permukiman di 

Kelurahan 

Tambakrejo Kota 

Semarang 

- Dokumen penataan 

permukiman kumuh 

(pelaksanaan program 

penataan) tahun 2014-

2017 

- RDTR Kelurahan 

Tambakrejo 

- RTRW Kota Semarang 

- SHP Deliniasi Kawasan 

Kumuh Kelurahan 

Tambakrejo 

- - -  

Dinas Tata 

Kota, 

BAPEDDA, 

BKM dan 

Lurah 

Tambakrejo 

Identifikasi kondisi 

fisik lingkungan 

permukiman kumuh 

sebelum dan setelah 

penataan 

permukiman kumuh 

Kondissi atap rumah  -  - Masyarakat 

Kondisi lantai  -  - Masyarakat 

Kondisi dinding rumah  -  - Masyarakat 

Kondisi perkerasan Jalan  -  - Masyarakat 

Kondisi permukaan jalan  -  - Masyarakat 

Sumber air bersih  - - - Masyarakat 

Kapasitas air bersih  - - - Masyarakat 

Kondisi saluran drainase  -  - Masyarakat 

Ketersediaan MCK 

Pribadi 
 - - 

- 
Masyarakat 

Ketersediaan MCK 

Umum 
 - - 

- 
Masyarakat 

Jumlah tong sampah  -  - Masyarakat 

Kondisi tong sampah  -  - Masyarakat 

Jumlah TPS  - - - Masyarakat 

Kondisi TPS  -  - Masyarakat 

Jumlah Bak Sampah  - - - Masyarakat 

Kondisi Bak Sampah  -  - Masyarakat 

Jumlah Gerobak sampah   - - - Masyarakat 

Kondisi Gerobak sampah  -  - Masyarakat 

Jenis Pekerjaan   - - - Masyarakat 
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Sasaran Kebutuhan Data 
Primer 

Sekunder Sumber 
K D W 

Analisis 

perbandingan kondisi  

ekonomi permukiman 

kumuh sebelum dan 

setelah penataan 

permukiman kumuh 

Pendapatan masyarakat  - - 

- 

Masyarakat 

Analisis 

perbandingan kondisi  

sosial permukiman 

kumuh sebelum dan 

setelah penataan 

permukiman kumuh 

Intensitas interaksi 

masyarakat 
 - - - Masyarakat 

Intensitas gotong-royong  - - - Masyarakat 

Kegiatan warga   - - - Masyarakat 

Sarana pertemuan warga  - - - Masyarakat 

Analisis persespi 

masyarakat terhadap 

human settlement 

mencapai Livable 

MAN 

- Persepsi mengenai 

jenis pekerjaan 

- persepsi terhadap 

tingkat penghasilan 

 - - 

- 

Masyarakat 

NATURE 

- Persepsi terhadap 

kualitas sarpras 

- persepsi pemenuhan 

sarpras 

- persepsi tentang 

bencana alam 

 - - - Masyarakat 

SHELLS 

- Status kependudukan 

- upaya peningkatan 

kualitas rumah 

- kenyamanan tinggal 

- persepsi terhadap 

rumah 

 - - - Masyarakat 

SOCIETY 

- persepsi tentang peran 

lembaga 

- intensitas gotong-

royong 

- Persepsi kondisi 

sosialisasi masyarakat 

 - - - Masyarakat 

NETWORK 

- Persepsi hubugan 

kekerabatan dengan 

sesama 

 - - - Masyarakat 

Sumber : Hasil analisis Peneliti, 2017 
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1.7.8 Kerangka Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil analisis Penyusun, 2017 

 

Gambar 1.3  

Kerangka analisis Pengaruh Penataan Permukiman Kumuh untuk mencapai livable 

Settlement di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang 

INPUT PROSES OUTPUT 

 

 Penataan kumuh: 

1. Pavingisasi jalan  

2. Peningkatan kualitas 

RTLH 

3. Renovasi Rumah Tidak 

layak huni 

4. Pembangunan TPS 

5. Penyediaan Bak Sampah 

6. Pembangunan Menara 

air 

7. Renovasi pintu air dan 

pengadaan pintu air 

Analisis perbandingan kondisi 

rumah, jalan, air bersih, 

sanitasi, drainase, dan sarana 

persampahan sebelum dan 

setelah penataan permukiman 

kumuh 

(Analisis Deskriptif) 

Karakteristik fisik  

- kondisi rumah (atap, 

dindingi, dan lantai) 

- jalan  

- air bersih  

- sanitasi ( kondisi MCK) 

- drainase 

- Ketersediaan sarana 

persampahan (lingkungan 

bersih) 

Karakteristik ekonomi 

- Tingkat pendapatan 

- Mata pencaharian 

Karakteristik sosial  

- Keaktifan masyarakat  

Analisis perbandingan tingkat 

pendapatan, jenis pekerjaan 

dan keaktifan masyarakat 

sebelum dan setelah penataan 

permukiman kumuh 

(Analisis Deskriptif) 

 

Perbandingan tingkat 

pendapatan, jenis pekerjaan 

dan keaktifan masyarakat 

sebelum dan setelah penataan 

permukiman kumuh 

Analisis persepsi masyarakat 

mengenai Human Settlement  

untuk mendukung Livability 

(Skala likert & regresi linear 

sederhana) 

Human Settlement: 

- Man 

- Nature 

- Shells 

- Society 

- Network 

  

Perbandingan kondisi rumah, 

jalan, air bersih, sanitasi, 

drainase, dan sarana 

persampahan sebelum dan 

setelah penataan permukiman 

kumuh 

Indikator Livable Settlement 

1. Tidak terjadi degradasi 

lingkungan 

2. Tersedia lapangan 

pekerjaan  

3. Partisipasi masyarakat 

aktif  

  

Persepsi masyarakat terhadap 

human settlement  untuk 

mendukung Livability 

Analisis pengaruh penataan 

permukiman kumuh terhadap 

Human Settlement  mencapai 

Livable Settlement 

(Analisis Deskriptif) 

Pengaruh penataan 

permukiman kumuh terhadap 

Human Settlement  mencapai 

Livable Settlement di 

Kelurahan Tambakrejo Kota 

Semarang  

Kesimpulan dan  

Rekomendasi 
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1.8 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusn dengan 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, 

kajian literatur tentang permukiman kumuh, aspek fisik permukiman, dan livable settlement, 

gambaran umum permukiman kumuh kelurahan Tambakrejo Kota Semarang, hasil dan analisis, dan 

penutup, yang dijabarkan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang dan perumusan masalah (research question) dalam 

melakukan penelitian, tujuan dan sasaran. Bab ini juga berisikan ruang lingkup penelitian 

yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansional, manfaat 

penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan dan metodologi penelitian 

BAB II KAJIAN LITERATUR TENTANG PERMUKIMAN KUMUH, ASPEK FISIK 

PERMUKIMAN, PERMUKIMAN DAN LIVABLE SETTLEMENT 

Bab ini berisikan tentang literatur-literatur yang mendukung analisis untuk mengetahui 

pengaruh penataan permukiman kumuh untuk mencapai livable settlement di Kelurahan 

Tambakrejo Kota Semarang. Kajian literatur yang digunakan terdiri dari pengertian 

permukiman kumuh, faktor penyebab permukiman kumuh, karakteristik permukiman, 

program peningkatan kualitas lingkungan permukiman, livable settlement dan elemen-

elemennya, human settlement dan didukung dengan sintesa literatur 

BAB III GAMBARAN UMUM PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN TAMBAKREJO 

KOTA SEMARANG 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah studi penelitian yang terdiri dari lokasi 

geografis, kondisi topografi, kondisi kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk per 

rw, dan mata pencaharian. Kondisi sarana dan prasarana penunjang permukiman di 

Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang antara lain kondisi rumah/bangunan, kondisi jalan, 

kondisi air bersih, kondisi drainase, kondisi sanitasi, kondisi sarana persampahan, kondisi 

sarana pendidikan, kondisi sarana peribadatan, kondisi sarana sosial dan kondisi sarana 

kesehatan. Selain itu, akan dijelaskan justifikasi pemilihan lokasi studi dan program-

program penataan permukiman kumuh kelurahan tambakrejo kota semarang yang 

mendukung livable settlement. Program peningkatan kualitas lingkungan permukiman 

terdiri dari PLPBK dan NUSP-2 

BAB IV ANALISIS PENGARUH PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH UNTUK 

MENCAPAI LIVABLE SETTLEMENT DI KELURAHAN TAMBAKREJO  KOTA 

SEMARANG  

Bab ini menjelaskan analisis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh penataan 

permukiman kumuh dalam mencapai livable settlement berdasarkan perubahan kondisi 
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masing-masing aspek kajian dan didukung persepsi masyarakat terhadap kelima elemen 

human settlement yag dijabarkan dalam 17 kriteria. Adapun analisis yang terdapat dalam 

bab ini terdiri dari analisis perbandingan aspek fisik lingkungan sebelum dan setelah 

adanya penataan permukiman kumuh, analisis perbandingan aspek ekonomi dan aspek 

sosial sebelum dan setelah penataan permukiman kumuh, analisis persepsi masyarakat 

terhadap human settlement di kelurahan tambakrejo, analisis persepsi masyarakat terhadap 

human settlement di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang menuju permukiman yang 

nyaman (livable Settlement), dan analisis pengaruh penataan permukiman kumuh 

berdasarkan kriteria human settlement untuk mencapai livable settlement di Kelurahan 

Tambakrejo Kota Semarang  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi bagi masyarakat,  


