
 
 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian variabel penentu 

terbentuknya permukiman kumuh di Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas. Selain itu, juga 

diberikan rekomendasi terkait hasil penelitian tersebut dalam kaitannya perbaikan kekumuhan di 

lingkungan permukiman Tambak Lorok.  

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian, terdapat permasalahan kondisi fisik, ekonomi maupun sosial yang 

menciptakan kekumuhan lingkungan di Tambak Lorok.  Pada permasalahan kondisi fisik terdapat 

indikator kualitas hunian dengan variabel bahan baku lantai, jumlah jendela, jumlah ventilasi dan 

bahan baku dinding, bentuk adaptasi hunian, tipe hunian, status tanah, jaringan jalan, MCK, air 

bersih, jaringan drainase dan persampahan. Pada permasalahan kondisi ekonomi terdapat variabel 

jenis pekerjaan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat. Pada permasalahan kondisi sosial 

masyarakat terdapat variabel tingkat pendidikan dan variabel status kependudukan masyarakat.  

 Berdasarkan hasil analisis diskriminan yang telah dilakukan menggunakan tools 

pengolahan statistic yaitu SPSS, terdapat variabel yang memepengaruhi kekumuhan lingkungan di 

Tambak Lorok yaitu variabel bahan baku dinding, sanitasi, persampahan dan jenis pekerjaan. 

Variabel yang tidak dimasukan dalam analisis diskiriminan tersebut yaitu variabel bahan baku 

lantai, jumlah jendela, jumlah ventilasi, bentuk adaptasi hunian, tipe hunian, status tanah, jaringan 

jalan, air bersih, drainase, tingkat pendapatan, pendidikan formal dan status kependudukan. Tidak 

terpilihnya variabel tersebut dikarenakan memiliki nilai Sig.of F to Enter > 0,05. Adanya 4 variabel 

yang terpilih dalam analisis diskriminan tersebut memiliki hubungan yang relatif erat dengan 

kekumuhan lingkungan.  



 

 

 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2018 

Gambar 5. 1 

Peta Kekumuhan berdasarkan variabel bahan baku dinding, MCK dan persampahan di 

Tambak Lorok 

Variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kekumuhan di Tambak Lorok yaitu 

variabel bahan baku dinding dengan nilai korelasi sebesar 0,617. Berdasarkan hasil identifikasi 

permasalahan kondisi fisik, masih banyak ditemukan masyarakat yang menggunakan bahan 

dinding hunian bersifat non permanen. Penggunakan bahan dinding non permanen tersebut yaitu 

anyaman bambu, susunan triplek dan kayu sebesar 19%. Ketiga jenis bahan dinding tersebut 

kurang layak untuk digunakan karena memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, selain itu sangat 

mudah mengalami kerusakan saat terkena terpaan angin maupun suhu panas lingkungan. 

Lingkungan yang masih banyak ditemukan hunian yang menggunakan bahan -bahan tersebut yaitu 

RW 16 sebesar 36%. Penggunaan bahan non permanen tersebut banyak digunakan untuk bahan 

baku dinding rumah panggung. Letak RW 16 yang berdekatan dengan wilayah pesisir, banyak 

masyarakat miskin yang mendirikan rumah panggung untuk menangani pasang air laut.  

 Variabel terpilih dalam analisis diskriminan kedua dengan nilai korelasi 0,577  yaitu 

variabel MCK. Pada kondisi eksisting di Tambak Lorok masih sangat banyak ditemukan MCK 

dalam kondisi kurang layak dan tidak layak sebesar 43% responden. Pada kondisi kurang layak, 

adanya kamar mandi yang digunakan sebatas untuk mandi atau mencuci pakaian namun untuk 



 

 

membuang hajat mereka menggunakan WC umum yang tersedia di beberapa RW di Tambak 

Lorok. WC umum tersebut berada di wilayah RW 13 dan RW 14. Pada kondisi eksisting, WC 

umum tersebut menggunakan bahan dinding berupa batu bata pada permukaan bawahnya dan pada 

permukaan atasnya menggunakan kayu dengan kondisi bersih dan terawat. Aksesibilitas 

masyarakat untuk menuju ke WC umum tersebut terbilang mudah karena letaknya tidak jauh 

dengan permukiman warga. Lalu pada kondisi tidak layak yaitu masyarakat tidak memiliki MCK 

sama sekali, mereka menggunakan sarana WC umum untuk keperluan mandi cuci dan kakus bagi 

masyarakat yang terlokasi di wilayah RW 13 dan RW 14.  namun bagi masyarakat yang berlokasi 

di RW 12, RW 15 dan RW 16 yang letaknya cukup jauh dari WC umum di RW 13 dan RW 14, 

mereka membuat WC umum sendiri dengan kondisi apa adanya. Bahan yang digunakan berupa 

kayu maupun seng sebagai penutup dinding WC. Mereka membangun diatas tambak maupun kali 

yang memiliki aliran air. Hal tersebut termasuk perilaku menyimpang masyarakat yang akan 

menimbulkan kekumuhan lingkungan dan menimbulkan dampak penyakit dengan penyebaran 

melalui air.  

 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018 

Gambar 5. 2 

Peta Kekumuhan berdasarkan variabel jenis pekerjaan di Tambak Lorok 



 

 

Variabel yang mempengaruhi kekumuhan ketiga dengan nilai korelasi 0,412 yaitu jenis 

pekerjaan. aspek tersebut menjadi salah satu variabel yang dapat menciptakan kekumuhan 

lingkungan karena adanya perbedaan jenis pekerjaan antar individu masyarakat. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, mayoritas masyarakat Tambak Lorok bekerja sebagai buruh 

serabutan sebesar 35%, pedagang sebesar 28% dan nelayan sebesar 14%. Ketiga jenis pekerjaan 

tersebut rata-rata memiliki tingkat pendapatan rendah sebesar < Rp. 1.500.000,-. Jenis pekerjaan 

tersebut yang menentukan tingkat pendapatan per bulan masyakarat. Variabel yang mempengaruhi 

kekumuhan keempat dengan nilai korelasi 0,135 yaitu variabel persampahan. Aspek persampahan 

menjadi salah satu penyebab terbentuknya kekumuhan lingkungan di Tambak Lorok. Pada kondisi 

eksisting masih sangat banyak ditemukan sampah yang dibuang sembarangan seperti di aliran 

sungai, maupun tambak yang sudah tidak terpakai lagi. Hal tersebut dikarenakan hampir sebagian 

besar di lingkungan permukiman Tambak Lorok tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang 

baik sebesar 56%. Lingkungan RW di Tambak Lorok yang tidak memiliki sama sekali 

persampahan yaitu pada wilayah RW 13 dan RW 14 sebesar 100%, namun lingkungan RW 12 

yang sudah memiliki sistem persampahan pada masing-masing hunian sebesar 79%. 

5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel penentu terbentuknya permukiman kumuh 

di Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, terdapat beberapa pembenahan yang diperlukan untuk 

mendorong peningkatan kebersihan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat setempat. Oleh 

karena itu, maka dirumuskan beberapa rekomendasi bagi beberapa stakeholder terkait dengan 

penelitian ini sebagai gambaran dan upaya dalam melakukan langkah-langkah yang tepat 

kedepannya terkait pengembangan kampung Tambak Lorok untuk mengurangi kekumuhan 

lingkungan. Adapun rekomendasi yang diberikan sebagai berikut :  

1. Pemerintah perlu memberi subsidi terhadap hunian masyarakat yang masih menggunakan bahan 

non permanen (RTLH) seperti penggunaan bahan dinding berupa kayu, susunan triplek dan 

anyaman bambu melalui program bedah rumah. 

2. Pemerintah perlu melakukan penambahan atau perbaikan sarana MCK untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan meningkatkan taraf kesehatan bagi masyarakat Tambak Lorok seperti pada 

lingkungan RW 16 yang masih banyak ditemukan hunian yang tidak memiliki MCK pribadi.  

3. Perlu adanya penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tambak Lorok. Masih banyak 

masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai buruh serabutan, pedagang dan nelayan Tambak 

Lorok. Jenis pekerjaan sangat mempengaruhi terbentuknya kekumuhan lingkungan seperti 

mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Apabila masyarakat bekerja hanya sebatas 

buruh serabutan atau nelayan yang memiliki pendapatan hanya sebatas untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-harinya saja hal tersebut juga akan mempengaruhi ketidak mampuan dalam 



 

 

merenovasi hunian untuk mencapai standar hunian layak huni. Dibutuhkan peran dari 

Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat 

Tambak Lorok agar dapat tercukupinya kebutuhan sehari-hari maupun meningkatkan standar 

bermukim mereka mengingat lingkungan Tambak Lorok berada di pesisir Pulau jawa dimana 

lingkungan tersebut mengalami land subsidence atau penurunan permukaan tanah yang akan 

berkurang 10cm setiap tahunnya.  

4. Pemerintah diharapkan dapat mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah yang 

ada di Tambak Lorok. Sampah menjadi isu permasalahan di lingkungan kampung Tambak 

Lorok. Meskipun sudah terdapat beberapa RW yang menerapkan pengelolaan sampah yang 

baik, namun hampir sebagian besar masyarakat Tambak Lorok tidak memiliki sistem 

pengelolaan sampah dengan baik. Dampak tersebut menciptakan perilaku menyimpang bagi 

masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat seperti pada tambak-tambak yang 

sudah tidak digunakan dan di aliran sungai. Perilaku tersebut di anggap sebagai pemicu 

terbentuknya kekumuhan lingkungan di Tambak Lorok. Untuk mengurangi buangan sampah di 

Tambak Lorok diharapkan bagi pemerintah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat 

membantu penyelesaan permasalahan sampah dengan mengadakan Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) , lalu memberikan tiap hunian tempat sampah dan diadakan pengangkutan 

sampah secara rutin dan berkala. Diharapkan dengan adanya pengelolaan sampah dengan baik, 

lingkungan masyarakat Tambak Lorok dapat lebih bersih dan meningkatkan taraf kesehatan 

yang dirasa sangat dibutuhkan tiap individu seseorang, selain itu masyarakat perlu mendapat 

pelatihan untuk mengolah sampah yang masih memiliki nilai jual (sampah plastik/besi) 

sehingga dapat menigkatkan pendapatan lebih baik.  
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