
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik, hal ini tertulis pada UU No.1 Tahun 2011 dimana pemerintah berperan 

serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya. Setijanti (2012) mendifinisikan perumahan 

adalah kondisi sosial yang mampu menentukan kesejahteraan penghuninya. Dalam hal ini rumah tidak 

hanya menjadi tempat tinggal untuk beristirahat tapi juga menjadi tempat berinteraksi dan juga 

bersosialisasi.   

Kabupaten Semarang yang menjadi satelit atau hinterland Kota Semarang memiliki 

aksesibilitas yang baik seperti jalan tol semarang-ungaran-salatiga sehingga berimplikasi pada 

mobilitas dan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Kabupaten Semarang tahun 2010-2016 

yaitu sebesar 8.74% (BPS, 2017), meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada dengan 

permintaan akan rumah murah yang dapat dijangkau khususnya para pekerja atau buruh industri maka 

kota vertikal atau rumah vertikal menjadi solusi dari keterbatasan lahan, kepadatan dan kerusakan dari 

lingkungan (Grace, 2004).   Fenomena kesulitan yang terjadi dikarenakan harga lahan yang susah 

tercapai dengan masyarakat kebanyakan serta tidak memiliki standar harga yang baik (Paavo,2013) 

adapun upaya yang dilakukan pemerintah adalah membangun rumah susun sederhana sewa atau  

Rusunawa. 

Jika dilihat dari konsep public housing, rumah susun sewa sederhana yang ditempati para 

masyarakat berpenghasilan rendah dalam satu bangunan secara bersama juga harus diperhatikan 

perencanaannya. Tempat tinggal ini perlu melihat latar belakang, ekonomi, sosial, lingkungan serta 

pola penghuni dalam memenuhi kebutuhan dan beraktivitas. Hal ini akan mempengeruhi bagaimana 

penghuni saat tinggal apakah nyaman atau tidak nyaman. 

Terjadinya permasalahan dalam penyediaan hunian yakni ketika standar dalam membangun 

rusunawa yang dibuat mencapat titik bersinggungan terhadap apa yang dibutuhkan oleh penghuni. 

Penghuni yang biasa hidup dalam kondisi perkampungan dan kumuh dipertemukan dengan kondisi 

dimana hak dan kewajiban dalam suatu tempat tinggal. Lingkungan yang baru dan teratur ini perlu 



 

 

diperhatikan secara khusus sebagai kesiapan penghuni serta pemenuhan masalah fisik dan non fisik 

pada bangunan rusunawa yang direncanakan.  

Kinerja rumah susun yang memiliki keterbatasan sebagai hunian sewa tentu akan 

mempengaruhi kepuasan dari penghuninya, hal ini membuat para penghuni diharuskan beradaptasi dan 

pada lingkungan mereka yang baru. Upaya adaptasi tersebut akan menjadi gambaran perilaku penghuni 

yang berdampak apakah memberikan efek yang baik atau buruk dalam masa kepenghuniannya. dalam 

penelitian ini akan menganalisis tentang respon dari penghuni dalam upaya mendapatkan kepuasan dan 

kenyamanan saat tinggal di rumah susun sederhana sewa yang pada akhirnya menghasikan gambaran 

dan konsep kriteria kepuasan tinggal yang sesuai dengan harapan para penghuninya. 

Rusunawa Ungaran yang diresmikan tahun 2016 merupakan program pemerintah yang 

menggunakan APBN dengan nilai kontrak Rp.66 miliar sebagai penanda dimulainya program sejuta 

rumah. Rusunawa Ungaran memiliki 2 tower dengan peruntukan, tower pertama 114 unit tipe 24 untuk 

pekerja atau buruh lajang dan tower kedua 66 unit tipe 36 untuk yang telah berkeluarga. Berdasarkan 

data kepenghunian rusunawa ungaran bulan Maret tahun 2018 tower pertama telah terisi 30 unit atau 

26,3% dan tower kedua 58 unit atau 96,6% dengan jumlah total 48,8%. Peminat dari rusunawa ungaran 

sangat tinggi untuk kriteria keluarga, terdapat 33 keluarga yang mengantri untuk menghuni rusun 

sedangkan untuk kriteria lajang masih banyak yang belum berpenghuni.  

Awalnya pembangunan rusunawa ungaran ini sebagai alternatif dalam memberikan 

kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak huni. 

Melihat pertumbuhan indsutri yang terus membutuhkan pekerja maka dibutuhkan penyediaan tempat 

tinggal  yang layak bagi buruh tersebut.  Dilihat dari pendapatan yang senilai UMK Kabupaten 

Semarang maka rumah susun sederhana sewa menjadi hunian yang dapat ditinggali sementara waktu, 

sembari penghuni mengumpulkan uang untuk membeli hunian dengan status hak milik kedepannya. 

Namun apakah rusunawa yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari penghuni? 

Efektivitas pembangunan rusunawa diperlukan sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan tidak 

berlebihan karena akan mempengaruhi harga sewa dan biaya maintanance gedung itu sendiri, hal 

inilah yang akan mempengaruhi angka kepenghunian dan sustainable dari pembangunan rusunawa 

ungaran. Maka bagaimana cara dalam mengefektifkan pembangunan rusunawa bagi buruh industri? 

Untuk meningkatkan daya serap kepenghunian rusunawa sebagai hunian buruh industri maka 

akan dilakukan sebuah kajian terhadap respon para penghuni. Kajian ini dilakukan untuk 

mengefektifkan pelayanan pada Rusunawa ungaran dan sebagai rekomendasi bagi pemerintah yang 

harus diperhatikan dalam hal pembangunan rusunawa. Disisi lain akan ada banyak calon rusunawa 

yang akan dibangun di Kabupaten Semarang salah satunya di Kecamatan Pringapus, dimana 



 

 

pembangunan rusunawa sebagai hunian bagi para buruh harus dapat disiapkan dan direncanakan 

dengan baik. Untuk mendapatkan rusunawa yang efektif maka diperlukan sebuah kajian untuk menjadi 

rekomendasi dan dasar dalam suatu pertimbangan pembangunan rusunawa kedepannya. 

Pentingnya dilakukan kajian ini untuk mengefektifkan pembangunan rusunawa sebagai hunian 

bagi para buruh industri. Kabupaten Semarang yang termasuk dalam wilayah KSN Kedung Sepur yang 

memiliki banyak pekerja industri sehingga membutuhkan hunian yang mampu menampung para 

pekerja atau buruh industri. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian dengan judul “Kajian 

Efekivitas Rusunawa Ungaran Sebagai Hunian Buruh Industri Berdasarkan Tingkat Respon 

Penghuni”. Terlaksananya penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kriteria kepuasan tinggal 

seperti apa yang dibutuhkan dan ditingkatkan dalam upaya mengefektifkan daya serap kepenghunian 

rusunawa terhadap para buruh industri. 

1.2  Rumusan Masalah  

Rusunawa merupakan alternatif yang baik dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi para buruh 

industri atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembangunan rusunawa dirasa tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan perkotaan seperti keterbatasan lahan untuk perumahan yang berdampak 

pada munculnya permukiman kumuh serta pembangunan kota yang cenderung melebar dan susah 

dikendalikan. Akan tetapi pembangunan rusunawa dirasa dilakukan secara satu arah tanpa 

mempertimbangkan kondisi dan perilaku calon penghuni terutama kondisi ekonomi dan sosial. Tujuan 

dibangunnya rusunawa sebagai upaya dalam memudahkan penghuni menabung dan mendapatkan 

rumah dengan status hak milik dikemudian hari namun lebih dari itu rusunuwa bukan hanya 

memindahkan masyarakat dari tempat kumuh dan padat ketempat massal atau rusun tetapi juga harus 

nyaman serta mendukung peningkatan kualitas hidup sehingga penghuni tetap eksis dalam beraktivitas.  

 Kepenghunian di Rusunawa Ungaran belum terserap secara baik dari tahun 2016 hingga 

sekarang. Rusunawa ungaran yang dibangun untuk menampung para masyarakat asli ataupun comutter 

masih sepi penghuni dan peminat. Dari 2 tower yang telah dibangun hingga tahun 2018 yang telah 

berpenghuni sebanyak 88 unit atau 48,8% dari total unit yang tersedia (Dinas PU, 2017). Respon para 

buruh industri dalam memilih hunian belum sepenuhnya terakomodasi dengan dibangunnya Rusunawa 

Ungaran. Terdapat perbedaan kepentingan dari tiap individu dalam memilih hunian, fasilitas yang ada 

pada rusunawa dapat dinilai melalu kualitas pelayanan , dengan melihat performa dari kepentingan dan 

kepuasan dari tiap fasilitas yang ada akan memberikan gambaran bagaimana rusunawa yang efektif dan 

sesuan dengan kebutuhan para penghuni. Oleh karena itu diperlukan kajian untuk mengefektifkan 



 

 

penyedian akan rusunawa sehingga meningkatkan jumlah penyerapan hunian yang layak dan ideal bagi 

buruh industri di Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada penelitian ini adalah: “Bagaimana mengefektifkan 

Rusunawa Ungaran sebagai hunian bagi buruh industri di Kabupaten Semarang?” 

1.3  Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Rusunawa Ungaran sebagai hunian bagi buruh 

Industri, sehingga Rusunawa Ungaran lebih efektif dalam pemenuhan kebutuhan hunian bagi buruh 

industri. Dimana hasil kajian ini dapat mengefektifkan rusunawa ungaran dan penyediaan rusunawa 

bagi buruh industri kedepannya. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecukupan 

kuantitas dan kualitas pelayanan relatif yang disediakan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan 

kemauan masyarakat dalam menyewa suatu hunian.(the adecuacy of quantity and quality of service 

provided relative to community needs, desires and willingness to occupancy) (Sugiana, 2001).  

1.3.1  Sasaran Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa sasaran untuk mempermudah dalam menentukan fokus dari 

penelitian sehingga tepat dalam pelaksanaannya yakni seperti berikut.  

1. Mengidentifikasi karakteristik penghuni di Rusunawa Ungaran. 

2. Menganalisis dan mengobsevasi kualitas pelayanan berdasarkan respon penghuni terhadap 

penyediaan  Rusunawa Ungaran. 

3. Menganalisis prioritas tiap atribut pelayanan berdasarkan respon penghuni 

4. Mengidentifikasi perbedaaan respon buruh industri status lajang dan keluarga pada Rusunawa 

Ungaran. 

5. Mengkaji efektivitas Rusunawa Ungaran sebagai hunian bagi buruh industri dilihat dari 

kualitas pelayanan, prioritas atribut dan perbedaan respon penghuni.  

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

 Adapun ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup substansi sebagai fokus dalam penelitian yakni sebagai berikut : 

1.4.1  Ruang Lingkup Wilayah 

 Ruang lingkup dalam kegiatan ini yaitu Rusunawa yang ada di Kabupaten Semarang yakni, 

Rusunawa Ungaran yang berada di Gedanganak. Rusunawa ini terdiri dari dua tower, Tower I terdiri 



 

 

dari 104 unit dengan luas masing-masing 24 meter persegi, Sementara Tower II terdiri dari 66 unit 

dengan luas tiap unitnya sekitar 36m2. Lokasi penelitian memiliki luas + 10.700 m2 (Binsos Jateng, 

2015). Batas administrasi Kabupaten semarang adalah : 

 Batas Utara : Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal 

 Batas Selatan : Kabupaten Boyolali 

 Batas Barat  : Kabupaten Grobogan 

 Batas Timur : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang 

 

 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Semarang. 2017  

Gambar 1.1  

Peta Lokasi Rusunawa Ungaran  
  



 

 

1.4.2  Ruang Lingkup Substansi 

Penelitian ini memiliki fokus sebagai kajian yakni  rusunawa ungaran yang sesuai kemauan 

dan keinginan bagi buruh industri. Dalam menganalisa rusunawa telah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maka dilakukan kajian melalui respon masyarakat, adapun ruang lingkup substansi sebagai 

berikut : 

 Kajian efektivitas rusunawa ini melibatkan para penghuni sebagai subjek penelitian yang 

diantaranya telah berkeluarga dan perempuan lajang.  

 Kajian dilakukan berdasarkan respon penghuni yang merupakan pekerja buruh industri.  

 Variabel dalam menetukan efektivitas didapat dari kajian literatur yang telah ditetapkan oleh para 

ahli.  

 Penilaian dimbil melalui respon penghuni akan kepentingan dan kinerja pada Rusunawa Ungaran 

1.5  Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan pemerintah dan juga 

pemerintah daerah dalam membangun rusunawa yang ideal bagi para buruh berdasarkan respon 

penghuni. 

1. Pemerintah Kabupaten Semarang, sebagai rumusan dan arahan kebijakan untuk penyediaan rumah 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

2. Akademisi, sebagai pembelajaran riset pasar properti dalam menentukan jenis rumah yang 

dibutuhkan masyarakat Kabupaten Semarang. 

3. Masyarakat, sebagai gambaran dan usulan kepada pemerintah terhadap respon yang diinginkan 

dalam penyediaan rumah kedepannya. 



 

 

1.6  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Rusunawa Ungaran sebagai hunian bagi 

pekerja buruh Industri di Kabupaten Semarang 

Rusunawa Ungaran dapat menjadi hunian 

bagi bagi: 

- Buruh industri di Kabupaten Semarang 

- Para buruh indusri yang melakukan 
urbanisasi 

- Masyarakat berpenghasilan rendah 

-  
 

 

Permasalahan : 

- Meningkatnya Urbanisasi 

- Keterbatasan lahan dan mahalnya lahan di 

perkotaan  

- Kebutuhan rumah tinggal bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah 

- Tidak tercapainya angka kepenghunian pada 

kedua tower di rusunawa Ungaran 

 

Bagaimana efektivitas Rusunawa Ungaran sebagai 
hunian bagi buruh industri.  

Mengefektifkan Rusunawa Ungaran sebagai hunian 
bagi buruh industri  

Mengkaji 

karakteristik 

penghuni di 

Rusunawa Ungaran 

Mengkaji 

kepentingan dan 

kinerja Rusunawa 
Ungaran 

Mengkaji 

prioritas tiap 

atribut pelayanan 

Mengkaji perbedaan 

kebutuhan antara 

rusunawa tipe lajang 
dan Keluaga 

Efektivitas Rusunawa Ungaran 

sebagai hunian buruh industri 
Rekomendasi 

Analisis sosial dan 

ekonomi pada 

penghuni Rusunawa 
Ungaran. 

Analisis kepentingan 

dan kinerja dari 

penyediaan 
Rusunawa Ungaran. 

Analisis prioritas 

dari tiap atribut 

penyediaan 
Rusunawa Ungaran. 

Identifikasi 

perbedaan kebutuhan 

antara rusunawa tipe 
lajang dan keluaga. 

Latar Belakang 

Penelitian 

Research 
Question 

Tujuan 
Penelitian 

Sasaran Penelitian 

Analisis 
Penelitian 

Output 



 

 

Hasil Analisis Penulis.2018  

Gambar 1.2 

Kerangka Pikir 

1.7 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan sebuah prosedur yang memiliki sifat keteraturan dan ketuntasan 

dalam menjawab sebuah permasalahan yang sedang diteliti (Sarwono, 2006). Metode penelitian ini 

terbagi menjadi 2 yaitu Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Penelitian Kuantitatif. Sedangkan 

Penelitian memiliki 2 jenis yaitu penelitian primer dan penelitian sekunder. Pada penelitian kali ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer dan juga sekunder. 

Pembahasan pada bab metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu metode 

pengumpulan data, teknik analis is data, dan kerangka analisis. 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data harus menggunakan teknik-teknik yang tepat agar data yang ingin dicari 

sesuai dan dapat menghemat waktu dan biaya. Sebelum mengkaji mengenai teknik pengumpulan data 

yang dipakai, jenis data ada dua berdasarkan cara penumpulannya yaitu pengumpulan data primer dan 

pengumpulan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder yang dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu : 

a) Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan sebuah data yang hanya diperoleh langsung oleh sumber asli atau 

pertama (Sarwono, 2006). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yakni para buruh industri 

yang meghuni Rusunawa Ungaran. Pada kajian ini akan menggunakan data primer yang didapatkan 

secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian. Data primer yang dikumpulkan  pada penlitian 

ini yaitu terkait dengan respon penghuni dalam menilai efektivitas dari penyediaan rusunawa ungaran. 

Pada penelitian ini ada beberapa cara untuk mendapatkan data primer yakni seperti kuisioner, 

wawancara dan observasi lapangan. 

 Kuesioner 

Kuesioner merupakan sebuah proses yang terdapat dan digunakan dalam pengambilan data 

primer dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada sumber data primer atau yang 

biasa diketahui dengan istilah responden. Kemudian setelah semua pertanyaan tertulis terjawabkan, 

kuesioner yang telah diisi oleh responden dikembalikan kepada peneliti. Kuisioner yang dibuat terkait 

dengan kualitas dan ekpektasi dari para penghuni terhadap rusunawa ungaran sehingga dapat menjadi 

gambaran Rusunawa yang baik dan ideal yang dapat menarik minat para calon penghuni. Kuisioner ini 



 

 

akan dilakukan kepada penghuni rusunawa atau kepala rumah tangga dari tiap KK yang ada pada tiap 

unit. 

 

 

 Observasi Lapangan 

Observasi lapangan adalah suatu upaya yang dilakukan dalam memperoleh data primer yang 

dalam hal ini dilakukan dengan turun langsung ke objek pengamatan untuk mengamatinya. Observasi 

lapangan dalam penelitian ini dilakukan pada pengamatan mengenai kondisi rusunawa ungaran secara 

langsung. Akan dilakukan observasi sebagai gambaran dan pendeskripsian kondisi eksisting dari 

Rusunawa Ungaran sehingga dapat menunjang data yang dikumpulan dari teknik kuesioner.  

b) Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh tidak langsung kepada sumber pertama 

seperti data primer. Data sekunder pada umumnya data data yang sudah tersedia sehingga peniliti biasa 

langsung mencarinya pada sumber-sumber data sekunder. Sumber-sumber data sekunder dalam hal ini 

yaitu seperti perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi, biro pusat statistik, dan kantor-kantor 

pemerintah (Sarwono, 2006). Dalam mengumpulkan data sekunder yang tepat, perlu untuk disesuaikan 

dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam mencari data sekunder yaitu data sekunder yang dibutuhkan bukan 

menekankan pada jumlah akan tetapi lebih kepada kualitas dan kesesuaiannya dengan tujuan 

penelitian.  

 Telaah Dokumen 

Telaah dokumen merupakan sebuah teknik pengumpulan data-data sekunder yang bersumber 

dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut 

terdapat pada sumber data sekunder yang dalam hal ini seperti perpustakaan, perusahaan-perusahaan, 

organisasi, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah.. Pada penelitian ini, teknik telaah 

dokumen akan digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan jumlah unit yang telah 

berpenghuni dan juga calon penghuni rusunawa. 

 Kajian Literatur 

Kajian literatur merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian dalam 

mencari data-data sekunder yang berkaitan dengan teori yang sesuai dengan penelitian ini untuk dapat 

diterapkan. Kajian literatur yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada buku, jurnal ilmiah, 

dan penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Keterbaruan dari literatur yang 



 

 

digunakan akan mendukung latar belakang dan juga fokus pada penelitian, literatur yang terbaru juga 

akan membuat sesuai penelitian yang dilakukan mengingat perkembangan pada dunia terhadap literatur 

yang terdahulu. Kajian literatur yang dikumpulkan pada penelitian ini sebagai dasar dalam fokus 

penelitian dan mengetahui penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penyediaan hunian vertikal 

atau rusunawa 



 
 

 

1 
1.7.2      Kebutuhan Data 

 

TABEL I.1 

DATA PENELITIAN 

Sasaran Variabel Indikator Tipe Data 
Tahun 

Data 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Mengkaji 
karakteristik 
penghuni di 
Rusunawa 
Ungaran 

Karakteristik 
Penghuni 
 Sosial  

 Ekonomi 

- Usia 
- Jenis kelamin 
- Pekerjaan  
- Tempat tinggal 
- Struktur rumah 

tangga 

- Pendapatan per 
bulan 

- Pengeluaran per 
hari 

- Rencana lama 
menghuni 

Teks  2018 Penghuni 
rusunawa 

Kuisioner 

Mengkaji 
kepentingan dan 
kinerja 
Rusunawa 
Ungaran 

 Affordability - Tarif Rusunawa 
- Kenaikan tarif 

Teks Gambar 2018 Penghuni 
rusunawa 

Kuisioner, 
Observasi 

 Kualitas 
Manajemen 
Pengelolaan  

- Pengelolaan 
sampah 

- Penyedian air 
bersih dan listrik 

- Perawatan rutin 
bangunan 

- Perawatan rutin 
terhadap 
kerusakan 

Teks  Gambar 2018 Penghuni 
rusunawa 

Kuisioner, 
Observasi 

 Kualitas Bangunan - Luas bangunan 

- Luas Kamar 
- Jumlah Kamar 
- Jumlah unit 

Teks Gambar 2018 Penghuni 
rusunawa 

Kuisioner, 
Observasi 



 
 

 

bangunan dalam 
satu blok 

 Kelengkapan 
sarana dan 
prasarana 

- Ruang terbuka 
hijau 

- Fasilitas taman 
dan rekreasi 

- Kebersihan 
lingkungan  

- Kapasitas air 
bersih dan listrik 

Teks Gambar 2018 Penghuni 
rusunawa 

Kuisioner, 
Observasi 

Mengkaji strategi 
terhadap atribut 
penyediaan 
rusunawa. 
 

 Modal sosial dan 
kualitas lokasi 

- Kepadatan 
(dalam satu blok 
bangunan) 

- Hubungan 
dengan tetangga 

- Hubungan 
dengan 
manajemen 
pengelola 

- Lingkungan fisik 
dan sosial tempat 
tinggal 

- Kedekatan rusun 
dengan tempat 
kerja 

- Kedekatan rusun 
dengan pasar 

- Kedekatan rusun 
dengan sarana 
kesehatan 

- Kedekatan rusun 
dengan saran 
pendidikan  

- Keamanan 
lingkungan 

Teks Gambar 2018 Penghuni 
rusunawa 

Kuisioner, 
Observasi 



 
 

 

- Akses 
transportasi dari 
lokasi rusun 

Sumber: Analisis Penulis. 2018



 
 

 

1.7.3  Teknik Pengambilan Sample 

Pada penelitian tentang efektivitas penyediaan rusunawa bagi buruh industri berdasarkan 

respon penghuni ini menggunakan simple  random sampling. Metode ini dipilih karena populasi yang 

akan dikaji heterogen meskipun terdapat dua tower yang berbeda kepenghuniannya. Tower pertama 

untuk buruh yang telah berkeluarga dan tower kedua untuk buruh perempuan yang masih lajang. 

Dalam penelitian yang dilakukan, teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. 

Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada 

unit sampling. Menurut Sugiyono (2001) dinyatakan simpel (sederhana) karena pengambilan sampel 

anggota populasi  dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam suatu populasi.  

Setiap unit sampling sebagai unsur populasi memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel.  

 

Terdapat dua tower pada rusunawa ungaran yatu bagi buruh wanita status lajang dan buruh 

yang telah berkeluarga. Pada tiap tower lajang wanita sebanyak 30 dan pada tower berkeluarga 

sebesar 58. Menurut Sugiyono (2001) teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur 

yang homogen  dan bersrata sama. Maka dari itu berdasarkan jumlah kepenghunian terbaru didapat 

jumlah sample dengan menggunakan metode simple random sampling Penelitian menggunakan 

derajat ketelitian (e) sebesar 5%. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95%. 

Dari rumus tersebut, maka dapat dihitung jumlah sampel untuk masing-masing tower di Ungaran, 

sehingga bila dimasukkan kedalam rumus Slovin sebagai berikut.  

   

nlajang = 
  

       
  + nkeluarga = 

  

       
 

n = 28 + 54 

n = 82 

Metode sampling ini dipilih karena sesuai dengan kondisi penghuni di rusunawa ungaran. 

Adapun kelebihan dari metode ini tidak memerlukan kriteria yang spesifik karena telah homogen 

sehingga memiliki rumus yang dapat digunakan dengan baik. Maka dari itu respon dari penghuni 

yang ada di rusunawa ungaran akan terdata dengan cepat dan baik.  

 

 



 
 

 

1.8  Definisi Operasional  

Variabel adalah suatu konsep yang memiliki variabilitas atau keberagaman yang menjadi 

fokus penelitian (Ali,2012). Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, prioritas, dan 

respon. Setiap variabel merupakan variabel independent atau bebas yang mengikat variabel dependent 

yakni efektivitas pada Rusunawa Ungaran. Setiap variabel memiliki alat analisis tersendiri untuk 

mendapatkan gambaran sebagai kajian efektevitas Rusunawa Ungaran bagi para buruh industri.  

Adapun definisi dan cara mengukur dari tiap variabel dapat dilihat pada tabel 1.2 seperti berikut.  

TABEL I.2 

DEFINISI OPERASIONAL 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 

Definisi Operasional 

Indikator Skor Kepuasan 
Skala 

Pengukuran 

Kualitas 

Pelayanan  

Perasaan suka atau 

kecewa konsumen 

terhadap dimensi-

dimensi pelayanan 

(Reliability, 

Responsiveness, 

Assurance , Empathy, 

dan Tangible) yang 

dihasilkan dari proses 

perbandingan kinerja 

mutu pelayanan 

dengan harapan” 

(Kottler.1997) 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Assurance 

4. Empathy 

5. Tangible 

 

Jika nilai kinerja 

terhadap 

kepentingan lebih 

dari >0 maka 

dinilai belum 

memuaskan. 

Apabila =0 berart i 

cukup memuaskan 

sedangkan <0 

maka d inilai Telah 

memuaskan  

Interval 

Prioritas 

(atribut 

rusunawa)  

Mengukur hubungan 

antara persepsi 

konsumen dan 

prioritas peningkatan 

kualitas produk/jasa 

yang dikenal pula 

sebagai quadrant 

analysis (Brandt et al. 

2000) 

1. Kepentingan  

2. Kinerja  

Kuadran 1 

(concentrate here), 

Kuadran 2 (keep up 

the good work), 

kuadran 3 (low 

priority) dan 

kuadran 4 (possible 

overkill) 

Ordinal 

Respon  Respon adalah proses 

di mana seseorang 

memilih, 

mengatur dan memilih 

individu, mengatur 

dan menafsirkan 

masukan in formasi. 

 

1. Data untuk dua 

sampel bersifat 

independen  

2. Sampel acak dari 
distribusi normal 

Ha : diterima, Nila i 

sig <0,05 atau 5% 

maka atau terjadi 

perbedaan yang 

signifikan. 

Ho : diterima, Nilai 

sig >0,05 atau 5% 

maka atau terjadi 

perbedaan yang 

tidak signifikan. 

 

Interval 

Sumber: Analisis Penulis. 2018 

 Berdasarkan definisi operasional dapat terlihat variabel yang digunakan pada penelitian. 

Setiap memiliki indikator dalam penilaian sehinggan menghasilkan tolak ukur yang akan 

menggambarkan kajian efektivitas dari Rusunawa Ungaran. Tujuan dari definisi operasional ini guna 

memudahakan peneliti dalam menentukan variabal dan analisis yang akan digunakan untuk mencapai 

dari tujuan penelitian. 



 
 

 

1.9 Metode dan Teknik Analisis  

1. Statistika Deskriptif  

Statistika deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010: 147). Dalam 

statistika deskriptif, data dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, 

piktogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendesi sentral), perhitungan desil, 

persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta 

perhitungan persentase (Sugiyono, 2010: 148). Teknik ini digunakan untuk mengetahui kriteria dan 

kemampuan dari masyarakat yang menghuni Rusunawa Ungaran. Data yang diolah nantinya 

berbentuk deskriptif karena peneliti hanya menjelaskan studi di suatu lokasi berdasarkan penghuni 

yang dijadikan sample sehingga tidak memberikan kesimpulan pada populasi yang lebih luas atau 

Kabupaten Semarang.  Dilain sisi analisis ini akan memberikan gambaran kriteria penghuni yang 

memberikan respon ideal dalam mengefektivitaskan kepenghunian pada penyediaan rusunawa bagi 

para buruh industri di Kabupaten Semarang. 

2. Service Quality 

Metode Servqual merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari 

atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap (kesenjangan) yang merupakan 

selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan kepentingan terhadap 

yang akan diterima. Pengukurannya metode ini dengan mengukur kualitas layanan dari atribut 

masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap yang merupakan selisih antara persepsi 

konsumen terhadap layanan yang diterima dengan harapan konsumen terhadap layanan yang akan 

diterima. 

Perkembangan Parasuraman et.al.(Parasuraman et al. 1985) menemukan bahwa sepuluh 

dimensi yang ada dapat dirangkum menjadi lima dimensi pokok. Kelima dimensi pokok tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Tangible (bukti langsung), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi 

penyedia jasa.  

2. Reliability (keandalan), yakni kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat, dan memuaskan.  

3. Responsiveness (daya tanggap), yakni kemampuan dan kesiapan para karyawan untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.  

4. Assurance (jaminan), perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan 

terhadap perusahaan dan perusahaan bias menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan 

juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan.  



 
 

 

5. Empathy, meliputi kemudahan hubungan, komunikasi yang baik dan dapat memahami kebutuhan 

para pelanggan.  

Pengukuran kualitas dengan metode ini didasarkan pada skala multi item yang dirancang 

untuk mengukur harapan dan persepsi konsumen, serta gap diantara keduanya pada lima dimensi 

kualitas pelayanan.. Adapun skala pengukuran yang digunakan untuk menilai atribut-atribut 

pelayanan tersebut adalah skala Likert, dari 1 (sangat tidak baik/sangat tidak penting) hingga 5 (sangat 

baik/sangat penting). Sebelum menghitung skor servqual, terlebih dahulu dihitung skor rata-rata 

tingkat kinerja dan tingkat harapan dari masing-masing atribut pelayanan dengan menggunakan rumus 

di bawah ini: 

 

 

Setelah didapat hasil perhitungannya, kemudian dihitung skor servqual yang merupakan 

selisih antara skor rata-rata tingkat kinerja dengan skor rata-rata tingkat harapan dari masing-masing 

atribut pelayanan, 

oleh karena itu 

rumus 

perhitungan skor servqual adalah sebagai berikut: 

 

 

Dengan ketentuan, apabila SSi > 0 berarti kualitas pelayanan yang diberikan belum memuaskan, 

apabila SSi = 0 berarti kualitas pelayanan yang diberikan memuaskan, dan apabila SSi < 0 berarti 

kualitas pelayanan yang diberikan telah memuaskan. Selain digunakan untuk mengetahui kualitas 

pelayanan masing-masing atribut, metode servqual juga dapat digunakan untuk mengetahui kualitas 

pelayanan per variabel dengan cara menghitung rata-rata dari skor rata-rata tingkat kinerja dan tingkat 

kepentingan masing-masing atribut pelayanan pembentuknya. Analisis menggunakan metode 

servqual dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepuasan penghuni rusunawa akan 

penyediaan rusunawa oleh pemerintah bagi buruh industri di Kabupaten Semarang. 

Service Quality (GAP) = 1 - Nilai Kinerja (Xi) / Nilai Kepentingan (Yi) 

 



 
 

 

3. Important Performance Analysis (IPA) 

Setelah mengetahui kualitas pelayanan menggunakan metode servqual, dilanjutkan dengan 

penentuan langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya dengan menggunakan metode IPA. 

Metode IPA diperkenalkan dan dikembangkan oleh dua pakar pemasaran yaitu John A. Martilla dan 

John C. James. Martilla dan James (Martilla et al. 1977) mengemukakan bahwa dengan metode IPA 

akan dapat diketahui peringkat atau prioritas dari masing-masing atribut pelayanan per dimensi 

kualitas pelayanan berdasarkan penilaian responden mengenai tingkat kinerja (performance) dan 

tingkat kepentingan (importance) pelayanannya. 

 

 

 

 Dengan ketentuan, apabila Tki < 100% berarti pelayanan yang diberikan belum memuaskan 

sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya, apabila Tki = 100% berarti pelayanan yang diberikan 

memuaskan sehingga perlu dipertahankan kinerjanya, dan apabila Tki > 100% berarti pelayanan yang 

diberikan sangat memuaskan sehingga perlu disesuaikan kinerjanya. 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan skor rata-rata tingkat kinerja dan tingkat kepentingan masing-

masing atribut pelayanan tersebut, kemudian digambarkan dalam bentuk diagram kartesius. Diagram 

kartesius ini terdiri dari empat kuadran/bagian (kuadran A, B, C, dan D) yang dibatasi oleh dua garis 

yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (,), merupakan rata-rata dari skor rata-rata tingkat kinerja 



 
 

 

seluruh atribut pelayanan dan merupakan rata-rata dari skor rata-rata tingkat kepentingan seluruh 

atribut pelayanan hasil penilaian responden.  

 

Adapun makna dari masing-masing kuadran tersebut yaitu A sebagai prioritas utama 

(concentrate here), B sebagai pertahankan prestasi (keep up the good work), C sebagai prioritas 

rendah (low priority), dan D sebagai berlebihan (possible overkill). Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

penjelasan di bawah ini:  

 Kuadran A atau I  (Concentrate Here)  

Kuadran ini berisi atribut-atribut pelayanan yang dianggap penting oleh konsumen tetapi pada 

faktanya kinerja atribut-atribut pelayanan ini belum sesuai seperti yang diharapkan (tingkat kepuasan 

yang diperoleh rendah). Oleh karena itu, atribut-atribut pelayanan variabel jenis integrasi moda 

transportasi umum yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan kinerjanya. 

 Kuadran B atau II (Keep Up The Good Work)  

Kuadran ini berisi atribut-atribut pelayanan yang dianggap penting oleh konsumen dan pada 

faktanya kinerja atribut-atribut pelayanan ini sudah sesuai seperti yang diharapkan (tingkat kepuasan 

yang diperoleh tinggi). Oleh karena itu, atribut-atribut pelayanan variabel jenis integrasi moda 

transportasi umum yang masuk dalam kuadran ini harus dipertahankan kinerjanya. 

 Kuadran C atau III (Low Priority)  

Kuadran ini berisi atribut-atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh konsumen dan 

pada faktanya kinerja atribut-atribut pelayanan ini tidak terlalu istimewa karena kurang diperhatikan 

oleh penyedia layanan (tingkat kepuasan yang diperoleh rendah). Oleh karena itu, atribut-atribut 

pelayanan variabel jenis integrasi moda transportasi umum yang masuk dalam kuadran ini dapat 

diabaikan dari perhatian penyedia layanan dimasa mendatang karena pengaruhnya terhadap manfaat 

yang dirasakan oleh konsumen sangat kecil. 

 Kuadran D atau IV (Possible Overkill)  



 
 

 

Kuadran ini berisi atribut-atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh konsumen 

tetapi pada faktanya kinerja atribut-atribut pelayanan ini cukup baik bahkan berlebihan (tingkat 

kepuasan yang diperoleh tinggi). Oleh karena itu, atribut-atribut pelayanan variabel jenis integrasi 

moda transportasi umum yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi atau disesuaikan kinerjanya.  

 

 

4. Uji Independen Sampel Test (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2001).  

1. Perumusan Hipotesis Nihil (H0) dan Hipotesis Alternatif  

(H1) H0 : β1 = 0 Tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas (X1, 

X2,X3) terhadap variabel terikat (Y).  

H1 : β0 ≠ 0 Ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas (X1,X2,X3) 

terhadap variabel terikat (Y).  

2. Penentuan harga t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf derajat kebebasan  

 Taraf signifikansi = 5% (0,05)  

 Derajat kebebasan = (n-1-k) 

  



 
 

 

1.10 Kerangka Analisis 

 Kerangka analisis merupakan sebuah penjelasan mengenai langkah-langkah analisis yang 

telah dibuat sebelumnya sehingga lebih jelas, berikut ini kerangka analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penulis. 2018 

Gambar 1.3 

Kerangka Analisis 
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1.11    Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini “Kajian Efektivitas Rusunawa Ungaran Sebagai Hunian Buruh Industri 

Berdasarkan Tingkat Respon Penghuni” terdapat sistematika penulisan didalamnya. Pada 

penulisannya terdapat lima bab adapun bab-bab yang dimaksud sebagai berikut. 

BAB I    PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan sasaran, manfaar penelitian, ruang lingkup materi dan wilayah, 

kerangka pemikiran penelitian, metode penelitian, kebutuhan data, teknik analisis, kerangka 

analisis serta sistematika penulisan.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA EFEKTIVITAS RUSUNAWA SEBAGAI HUNIAN BURUH 

INDUSTRI  

Pada bab ini akan memabahas tentang kajian teoritis ataupun referensi yang akan digunakan 

dalam penelitian. Hal ini akan menjadi dasar dalam memahami topik penelitian yang 

dilaksanakan. Terdapat beberapa pokok bahasan yang terkandung yaitu mengenai respon 

rusunawa dan kepenghunian.  

BAB III GAMBARAN UMUM RUSUNAWA UNGARAN 

Pada bab ini akan membahas rusunawa ungaran sebagai objek studi. Hal yang terkandung 

didalamnya mengenai lokasi, karakteristik penghuni, karakterisk rusunawa dan sosial 

ekonomi di sekitar lokasi penelitian. Adapun tempat dari rusunawa ungaran ini sebagai 

hunian bagi para buruh industri di Kabupaten Semarang. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari pengumpulan data yang ada di lapangan. 

Kemudian menguraikan bagaimana hasil dari data yang digunakan sesuai dengan metode 

dan teknik analisis yang akan digunakan. Analisis yang akan dijelaskan adalah karakteristik 

penghuni rusunawa, identifikasi performa dari kinerja, identifikasi strategi pada tiap atribut 

dan signifikansi perbedaan respon terhadap kebutuhan rusunawa tipe lajang dan keluarga. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil atau kesimpulan serta rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. Kesimpulan yang didapatkan merupakan ringkasan dari bab 

sebelumnya dan rekomendasi studi lanjut untuk meneruskan atau melengkapi penelitian ini.  

 

 

 


