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BAB V 

PENUTUP  

5.1  Kesimpulan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat keterjangauan penghuni 

rusunawa kabupaten semarang dalam mencicil rumah milk. Hal ini diukur dari 4 sasaran yaitu (1) 

identifikasi karakteristik sosial ekonomi penghuni, (2) analisis tingkat kepuasan penguni, (3) 

keinginan untuk pindah, dan (4) keinginan mencari rumah milik yang kemudian didapat lokasi 

potensial perumahan bagi para penghuni rusunawa. Analisis dilaukan dengan deskriptif statistic 

melalui wawancara, kuesioner dan observasi lapangan untuk menemukan gambaran tentang 

kondisi rusunawa dan penghuni itu sendiri.  

 Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis karateristik sosial ekonomi penghuni rusunawa, 

sebgian besar merupakan penduduk pendatang dari kota Semarang berumur 20-30 tahun, dengan 

tingkat pendidikan SMA dan bekerja di area Ungaran sebagai karyawan pabrik dan buruh harian 

lepas. Penghasilannya juga setara dengan UMR Kabuapten Semarang yaitu Rp. 1.900.000,-

/bulannya.  

 Analisis kedua pertama yakni tingkat kepuasandigunakan untuk mengukur seberapa puas 

penghuni rusunawa akan tempat tinggal mereka yang ditinjau dari beberapa indikator yaitu (1) tarif 

sewa, (2) kualitas layanan oleh badan pengelolah, (3) kualitas bagunan, dan (4) kualitas lokasi dan 

keamanan. Berdasarkan hasil dari pengukuran likert didapat bahwa tarif sewa menempai tingkat 

kepuasan yang terendah atau buruk terutama pada tingkat kenaikan sewa yang diberlakukan awal 

januari tahun 2018 lalu.Sedangkan lokasi menempati tingkat kepuasan tertinggi.Hal itu didukung 

oleh fakta bahwa letak rusun yang berdekatan dengan tempat bekerja dan fasilitas umum. 

Sedangkan aspek lain seperti kualitas bangunan dan kualitas layanan menempati tingkat kepuasan 

bak meskipun kondisi sebenarnya tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa penghuni rusun lebih 

mementingkan harga tarif sewa dan letak lokasi rusun. 

 Analisis ketiga adalah keinginan untuk pindah berkaitan dengan tingkat kepuasan dari 

penghuni rusunawa sendiri. Berdasarkan hasil analisis kepuasan sebagian besar mengatakan puas 

kecuali aspek tarif sewa. Oleh karena itu 41% penghuni rusunawa mengatakan bahwa mereka tidak 

terpikir sama sekali untuk pindah karena puas dengan kondisi tempat tinggal mereka saat ini. hanya 

18% penghuni yang sudah serius untuk pindah dan mulai menabung untuk punya rumah sendiri.  

Sedangkan sisanya hanya terpikir tanpa ada tindakan yaitu sebesar 26% dan kembali ke rumah asal 

atau ke kampung halaman sebesar 15%. 
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Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) cenderung memilih lokasi bermukim dengan 

mempertimbangkan faktor ekonomi mereka seperti kedekatan dengan lokasi pekerjaan, hal ini 

dapat dilihat dari lokasi tempat kerja mereka tidak jauh dari rusunawa.Begiu juga dengan jarak 

torelansi yang dapat mereka terima jika mereka tidak lagi tinggal di rusunawa Gedanganak yaitu 

maksimal 2 km. 

Berdasarkan hasil analisis kendala dari penghuni rusunawa untuk mendapatkan rumah 

didapat hasil terbesar ada pada lokasi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka atau melebih dari 

jangkauan mereka dan harga dari rumah yang mereka cari. Dari kendala tersebut penghuni 

rusunawa mengingankan pembangunan perumahan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan 

rusunawa yaitu dekat dengan tempat kerja mereka atau sesuai dengan toleransi jarak yang dapat 

mereka tempuhnamun selain daerah leyangan dan Kelurahan Beji, lahan yang ada pada jangkauan 

tersebut sudah tidak tersedia atau tidak memliki kriteria kawasan pembangunan untuk perumahan 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah penghuni rusunawa 

memiliki keinginan yang kuat dalam memiliki rumah milik terbukti dari keinginan mereka dalam 

mencari tau perumahan yang ada disekitar mereka.Namun penghuni yang memiliki keinginan 

tersebut memiliki kendalanya masing dan yang terbensar adalah kendala pada biaya atau 

kemampuan membayar uang muka dan mencicil rumah, karena penghasilan yang mereka dapatkan 

lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pokok sehingga mereka hanya dapat menabuang sedikit 

dari tabungan mereka atau bahkan tidak bisa lagi menabung.  

 

5.2  Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian tingkat keterjangkauan penghuni rusunawa Kabupaten 

Semarang dalam mencicil rumah milik, maka rekomendasi untuk pemerintah dan peneliti 

selanjutnya sebegai berikut. 

A. Rekomendasi untuk Pemerintah 

1. Pembangunan atau penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR) disekitar area pabrik. Hal ini berfungsi untuk memberikan kepastian hunian kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah khususnya buruh dan juga langkah untuk mengurangi 

backlog kepemilikan. 

2. Harga nilai jual lahan yang tidak terkendali menjadi permasalahan bagi pihak pengembang 

untuk mengadakan rumah murah atau rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan itu seperti 

pembuatan kebijakan pengendalian harga tanah atau melakukan land banking khusu 

perumahan subsidi.  
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3. Mengkaji ulang tarif kenaikan sewa rusunawa yang dianggap para penghuni sangat 

memberatkan mereka, kebijakan menaikkan harga sewa sesuai dengan kenaikan UMK 

sangat tidak solutif, mereka mengganggap kenaikan gaji hanya bisa menutupi kenaikan 

harga sewa, sehingga kesempatan mereka untuk menabung lebih banyak tidak ada. 

4. Peningkatan perbaikan dan perawatan rusunawa, terutama pada kerusakan bangunan 

rusunawa sendiri, lamanya respon terhadap kerusakan membuat bangunan menjadi tanpa 

tidak terawatt dari dalam. Begitu pula dengan kebersihan perlu adanya evaluasi terhadap 

kebersihan rusunawa. 

 

B. Rekomendasi untuk Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya yang memiliki tema mengenai tingkat keterjangkauan penghuni 

rusun atau penyedian rumah subsidi khusus buruh baik yang berada pada lokasi ungaran maupun 

lokasi lain, terdapat rekomendasi sebagai berikut.  

1. Mengkaji tingkat kemampuan dan kemauan penghuni rusunawa dalam membayar tarif 

sewa 

2. Mengaji tingkat pelayanan dari rusunawa untuk mendapatkan hasil penelitian secara detail 

sehingga dapat melakuka perencanaan dalam mengatasi masalah yang ada dan 

meningkatkan kualtas hdup penghun rusunawa. 

3. Untuk lebih detail pelaksanaan perencanaan perumahan subsidi diperlukan studi lebih 

lanjut tentang konsep pengelolaan perumahan. 
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