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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tambora yang merupakan salah satu 

dari dari 8 kecamatan yang berada di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Dengan 

luas wilayah 539,84 Ha, yang terdiri dari 11 kelurahan yaitu Kelurahan Tambora, 

Kelurahan Angke, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan 

Jembatan Besi, Kelurahan Jembatan Lima, Kelurahan Kali Anyar, Kelurahan 

Krendang, Kelurahan Pekojan, Kelurahan Roa Malaka, Kelurahan Tanah Sereal.   

Ditinjau dari sudut topografi kecamatan Tambora terletak pada ketinggian 7 

meter di atas permukaan laut. Suhu maksimum berkisar 34, 2˚C pada siang hari 

dan suhu minimum 23, 7 ˚C pada malam hari. Sedangkan kelembaban udara 

maksimum rata-rata di Kota Jakarta sebesar 85,17 % dan rata-rata minimum 

sebesar 64,58 % dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 164,42 

mm2 (Data Kecamatan Tambora, 2015).  

Adapun batas wilayah Kecamatan Tambora adalah sebagai berikut: 

Bagian Utara   : Kecamatan Penjaringan 

Bagian Selatan  : Kecamatan Gambir 

Bagian Timur   : Kecamatan Taman Sari 

Bagian Barat   : Kecamatan Grogol Petamburan 

Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dari ke 11 kelurahan 

tersebut tercatat ada 96 RW dan 1.082 RT. Kecamatan Tambora dilewati oleh 

Kali Krendang, Kali Muarakarang dan Kali Krukut Satu yang mengalir di 

sepanjang daerah Tambora.  

Berdasarkan peta penggunaan lahan sebagian besar kecamatan Tambora 

merupakan permukiman padat dengan sedikit ruang terbuka hijau. Adapun dasar 

pertimbangan yang menjadikan wilayah Kecamatan Tambora dijadikan sebagai 

lokasi penelitian dikarenakan Kecamatan Tambora memiliki tingkat kepadatan 

penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Dasar pertimbangan tersebut merujuk 

pada data statistik penduduk dari Badan Pusat Statistik tahun 2010.  
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B. Alat dan bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam observasi lapangan diantaranya: 

a. Kamera digital, digunakan untuk mendokumentasikan objek penelitian di 

lapangan.  

b. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 25.000 lembar 1209-441 Jakarta 

c. Pedoman Observasi, digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

pengamatan daerah penelitian. 

d. Pedoman wawancara, digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

wawancara kepada responden. 

B. Metode Penelitian 

Sugiyono (2009, hlm. 2) menyatakan bahwa “Metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan pengambilan data 

dengan teknik survey. 

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian karena dapat mengungkapkan 

suatu permasalahan dan fenomena sebagaimana adanya di lapangan. Penelitian ini 

lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana 

adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada,walaupun kadang-kadang 

diberikan interpretasi atau analisis. Hasil penelitian adalah difokuskan untuk 

memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Tika, 2005, 

hlm. 4).  

Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil wawancara dengan 

responden mengenai kondisi fisik dan sosial serta tingkat kekumuhan 

permukiman di Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Sedangkan survey digunakan 

untuk mengumpulkan sejumlah data dengan cara wawancara, dokumentasi dan 

observasi yang kemudian akan dianalisis secara deskriptif.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sumaatmaja (1998, hlm. 12) yang mengatakan bahwa keseluruhan 

gejala individu, kasus dan masalah yang diteliti, yang ada di daerah penelitian 
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menjadi objek penelitian geografi dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah wilayah dan penduduk:  

a. Populasi wilayah yaitu meliputi kawasan Kecamatan Tambora. 

b. Populasi penduduk yaitu meliputi seluruh masyarakat Kecamatan Tambora.  

Tabel 3.1 

Keadaan Penduduk Kecamatan Tambora 

No Kelurahan 
Luas 

Ha 

Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan/Ha 

(Jiwa) 
KK 

1 Kalianyar 31,8 36.967 475 4.848 

2 Duri Selatan 34,3 12.750 450 3.238 

3 Tanah Sereal 61,57 25.359 547 6.531 

4 Krendang 33,03 4.349 82 6.010 

5 Jembatan Besi 55,31 34.964 632 5.556 

6 Jembatan Lima 46,31 25.154 761 4.216 

7 Pekojan 77,8 27.573 354 6.652 

8 Tambora 28,33 29.897 940 2.604 

9 Duri Utara 40,5 24.128 595 3.448 

10 Roa Malaka 53,01 17.162 500 1.001 

11 Angke 77,79 31.201 506 8.589 

Sumber: Statistik Penduduk Kecamatan Tambora, Agustus 2015 

2. Sampel 

Menurut Sumaatmaja (1998, hlm. 12) sampel adalah bagian dari populasi 

yang mewakili populasi yang bersangkutan, kriteria yang mewakili ini diambil 

dari keseluruhan sifat-sifat atau generalisasi yang ada pada populasi dan harus 

mewakili sampel.  

Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa orang penduduk yang tinggal 

di 11 kelurahan yang berada di Kecamatan Tambora. Jumlah sampel ini diambil 

dengan menggunakan rumus Dixion dan B. Leach dalam Pambudu Tika (2005, 

hlm. 25) dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Menghasilkan presentase karakteristik dengan menggunakan rumus: 

P = x 100% 

P = x 100% 

P = 36 

  Keterangan:  

  P : Presentase Karakteristik 
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b). Menentukan Variabilitas (dalam %) dengan menggunakan rumus: 

V = (100-P) 

V =  (100-36) 

V= 48 

Keterangan:  

V : Variabilitas 

c). Menentukan jumlah sampel  dengan rumus :  

n =  

n =  

n = (  

n = 88,51 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel 

z : Convidence level atau tingkat kepercayaan 95% dilihat 

dalam tabel z hasilnya (1,96) 

v : Variable yang diperoleh dengan rumus variabilitas 

c : Convidence limit atau batas kepercayaan (10) 

d). Menentukan jumlah sampel yang dikoreksi (dibetulkan dengan rumus): 

N’=  

N’=  

N’=  

N’ = 88 (dibulatkan) 

Keterangan:  

N’ : Jumlah sampel yang telah dikoreksi 

n : Jumlah sampel yang dihitung dengan rumus sebelumnya 

N : Jumlah populasi/yang menjadi populasi yaitu jumlah 

kepala keluarga 

Menurut perhitungan sebelumnya, sampel yang diambil yaitu sebanyak 88. 

Pengambilan 88 reponden tidak pada satu tempat. Namun tersebar pada beberapa 

wilayah yang berada di daerah penelitian. Agar pengambilan sampel pada setiap 
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wilayah dapat mewakili populasi, maka sampel pada setiap wilayah ditentukan 

dengan menggunakan rumus proposional sebagai berikut:  

X88 

Tabel 3.2 

Jumlah sampel yang diambil tiap kelurahan 

 

No Kelurahan Jumlah KK Jumlah Sampel 

1 Kalianyar 4.848 8 

2 DuriSelatan 3.238 5 

3 Tanah Sereal 6.531 11 

4 Krendang 6.010 10 

5 Jembatan Besi 5.556 9 

6 Jembatan Lima 4.216 7 

7 Pekojan 6.652 11 

8 Tambora 2.604 4 

9 Duri Utara 3.448 6 

10 Roa Malaka 1.001 3 

11 Angke 8.589 14 

Jumlah 52.693 88 

Sumber : Hasil Analisis 2015 

Pengambilan sampel penduduk dalam penelitian ini diambil secara 

aksidental. Menurut Sugiyono (2006, hlm. 60), teknik aksidental adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang 

yang ditemui tersebut dirasa cocok sebagai sumber data.  

Menurut pendapat tersebut berarti pada pelaksanaan dilapangan, 88 

penduduk pada penelitian ini, merupakan orang-orang yang tidak direncanakan 

sebagai sampel. Apabila ditemui orang yang memungkinkan cocok sebagai 

sumber data, maka orang tersebut dapat menjadi sampel dalam penelitian ini.  

 

D. Variabel Penelitian 

Suharsimi (2006, hlm.159) mengungkapkan bahwa variabel penelitian 

dalam penelitian memiliki fungsi sebagai segala sesuatu yang menjadi objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Variabel Penelitian  

 
Variabel Indikator Sub Indikator 

Kondisi Fisik 

Lokasi  

 

a. Legalitas Tanah 

b. Status Penguasaan Bangunan 

c. Frekuensi Bencana Kebakaran 

d. Frekuensi Bencana Kebanjiran 

e. Frekuensi Bencana Tanah Longsor 

Kondisi bangunan a. Tingkat kualitas bangunan 

b. Tingkat kepadatan bangunan 

c. Tingkat kelayakan bangunan 

d. Tingkat penggunan luas lantai 

Kondisi sarana dan 

prasarana 

a. Tingkat pelayanan air bersih 

b. Kondisi sanitasi lingkungan 

c. Kondisi persampahan 

d. Kondisi saluran air/drainase 

e. Kondisi jalan 

f. Ruang terbuka 

Kondisi Sosial 

Ekonomi 

Kependudukan a. Tingkat kepadatan kependudukan 

b. Rata-rata anggota rumah tangga 

c. Jumlah kepala keluarga (KK) per 

rumah 

d. Tingkat pertumbuhan penduduk 

e. Angka kematian kasar 

f. Status gizi 

g. Angka kesakitan malaria 

h. Angka kesakitan diare 

i. Angka kesakitan demam berdarah 

Kesejahteraan 

penduduk 

 

a. Tingkat kemiskinan 

b. Tingkat pendapatan 

c. Tingkat pendidikan 

d. Tingkat kerawanan keamanan 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

a. Observasi  

Menurut Tika (2005, hlm. 44) observasi adalah teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

atau fenomena yang ada pada objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan 

data yang aktual dan langsung di lokasi penelitian. Pada penelitian ini penulis 

melakukan observasi pada masyarakat dan kondisi fisik permukiman di 

Kecamatan Tambora. 
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b. Wawancara  

Menurut Nasution  (Tika, 2005, hlm. 49), wawancara adalah suatu bentuk 

komunikasi verbal. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses 

Tanya jawab dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran 

komunikasi secara wajar dan lancer.  

c. Studi dokumentasi 

Usman dan Akbar (2006, hlm. 73), menyatakan studi dokumentasi adalah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta data-data yang 

terdapat di dalamnya adalah berupa data sekunder.  

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara pengambilan data sekunder 

dari kantor kecamatan, kelurahan, puskesmas, serta pengambilan foto/gambar dari 

objek penelitian yang bertempat di Kecamatan Tambora dengan kamera digital. 

d. Studi literature 

Studi literature adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari 

dasar-dasar teoritis baik berupa hasil penelitian, laporan, dokumen, jurnal maupun 

buku-buku yang menunjang penelitian. 

Tabel 3. 4  

Pengembangan Instrumen 

Variabel 

Indikator 
Jenis 

Instrumen 
Nomor Butir Kondisi Fisik 

dan sosial 

Lokasi Legalitas Tanah Wawancara  18. Status kepemilikan lahan yang ditempati 

19. Harga lahan di sekitar permukiman 

Frekuensi Bencana 

Tanah Longsor 

Dokumentasi 35. Frekuensi bencana tanah langsor dalam kurun waktu 3 

tahun 

Frekuensi Bencana 

Kebakaran 

Dokumentasi 36.1Frekuensi bencana kebakaran dalam setahun 

36.2Musim terjadinya kebakaran 

Frekuensi Bencana 

Kebanjiran 

Dokumentasi 37.1Frekuensi bencama kebanjiran dalam setahun 

 37.2Musim terjadinya kebanjiran 

Status Penguasaan 

Bangunan 

Wawancara 17. Status kepemilikan rumah yang ditempati 

Kondisi 

bangunan 

Tingkat kualitas 

bangunan 

Wawancara 25.Jenis atap rumah 

26. Jenis lantai 

27.Jenis dinding 

28.Ketersediaan ventilasi udara 

51.Kualitas bangunan 

Tingkat kepadatan 

bangunan 

Dokumentasi 35. Kepadatan bangunan (jumlah bangunan/Ha) 

  Tingkat kelayakan 

bangunan 

Observasi 52.Kelayakan bangunan 
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Tabel Lanjutan Pengembangan Instrumen 

Variabel 

Indikator 
Jenis 

Instrumen 
Nomor Butir Kondisi Fisik 

dan sosial 

Kondisi 

Bangunan 

Tingkat penggunan 

luas bangunan 
Wawancara  

20. Luas tanah berdirinya bangunan 

21. Harga sewa rumah 

22.Jumlah kamar dalam rumah 

23.Penggunaan kamar untuk anggota keluarga 

24. Rata-rata luas kamar 

Kondisi sarana 

dan prasarana 

Tingkat pelayanan air 

bersih 
Wawancara  

29. Sumber air yang digunakan sehari-hari 

30. Biaya yang dikeluarkan jika menggunakan air 

ledeng 

Kondisi sanitasi 

lingkungan 
Wawancara  

31. Sarana MCK yang digunakan 

32. Pembuangan limbah MCK 

Kondisi persampahan Wawancara  33. Pembuangan sampah rumah tangga 

Kondisi saluran 

air/drainase 
Observasi 

49.Ada tidaknya saluran drainase 

50.Kualitas drainase 

Kondisi jalan Observasi 

46.Jalan dipermukiman dapat dilalui kendaraan 

47.Material jalan 

48.Kualitas jalan 

Ruang terbuka Dokumentasi 38. Presentase ruang terbuka dalam lingkungan perumahan 

Kependudukan  

Tingkat kepadatan 

kependudukan  
Dokumentasi 39.Tingkat kepadatan penduduk perHa 

Rata-rata anggota 

rumah tangga 
Wawancara  15. Jumlah anggota keluarga 

Jumlah kepala 

keluarga (KK) per 

rumah 

Wawancara  14. Jumlah KK di rumah 

Tingkat pertumbuhan 

penduduk 
Dokumentasi 40. Pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun 

Angka kematian 

kasar 
Dokumentasi 41.Presentase kematian dalam 1 tahun 

Status gizi Dokumentasi 
42.Presentase balita dibawah garis merah akibat kekurangan 

gizi 

Angka kesakitan 

malaria 
Dokumentasi 43.Presentase penderita malaria dalam 1 tahun 

Angka kesakitan 

diare 
Dokumentasi  44.Presentase penderita diare dalam 1 tahun 

Angka kesakitan 

demam  berdarah 
Dokumentasi 45Presentase penderita demam berdarah dalam 1 tahun 

Kesejahteraan 

penduduk 

Tingkat kemiskinan Dokumentasi   46.Tingkat kemiskinan penduduk 

Tingkat pendidikan Wawancara  
17. Pendidikan terakhir yang ditempuh 

17. 1 Pendidikan anak 

Tingkat pendapatan Wawancara  

4.Mata pencaharian pokok  

5. Mata penccaharian sampingan 

6.Pendapatan sehari 

7.Pendapatan seminggu 

8. Rata-rata total pendapatan sebulan 

9. Pengeluaran sehari 

10. Pengeluaran seminggu 

11 Rata-rata total pengeluaran sebulan 

12. Jumlah tanggungan dalam keluarga 

Tingkat kerawanan 

keamanan 
Dokumentasi 47.Tingkat kerawanan keamanan 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Perhitungan tingkat kekumuhan menurut Dirjen Ciptakarya 2002 

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan tingkat kekumuhan adalah 

sebagai berikut:   

a. Mendapatkan nilai untuk masing-masing indikator kekumuhan, yaitu 

sebanyak 28 indikator dan kemudian mengkonversikan nilai tersebut dengan 

nilai yang ada pada tabel. Nilai tersebut terdiri drai atas 1 sebagai nilai yang 

paling kecil;2;3;4 dan 5 sebagai nilai besar. 

b. Mencari nilai untuk tingkat kekumuhan 

Untuk menghitung nilai tingkat kekumuhan digunakan rumus berikut (Dirjen 

Perumahan dan Permukiman 2002);  

 

Keterangan  = Tingkat Kekumuhan 

nk  = nilai kekumuhan, diperoleh dari nilai masing-masing indikator 

yang dikonversikan.  

Bobot   = persen untuk masing-masing indikator yang ditetapkan 

Tabel 3.5 

Nilai Tingkat kekumuhan 

 

No 
Nilai 

Kekumuhan 
Tingkat Kekumuhan 

1 1, 0-1, 4  Tidak Kumuh 

2 1, 5-2, 4  Kumuh Ringan 

3 2, 5-3, 4  Kumuh Sedang 

4 3, 5-4, 4  Kumuh Berat 

5 4, 5-5, 0  Sangat Berat 

Sumber: Dirjen Perumahan dan Permukiman 2002 

Berdasarkan pedoman penentuan nilai kekumuhan dari tiap indikator yang 

telah ditentukan oleh Ditjen Perumahan dan Permukiman (2002) adalah sebagai 

berikut: 

TK = ∑nk x bobot 
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Tabel 3.6 Tabel Pengukuran Tingkat Kekumuhan 

Indikator/Klasifikasi Nilai 

Kekumuhan 
Bobot 

Legalitas Tanah 

Jika rumah dibangun di atas lahan yang diperuntukan bukan untuk perumahan lebih 

dari 70% 
5 

6 

Jika rumah dibangun di atas lahan yang diperumtukan bukan untuk perumahan 

sebanyak 51-70% 
4 

Jika rumah dibangun di atas lahan yang diperumtukan bukan untuk perumahan 

sebanyak 31-50% 
3 

Jika rumah dibangun di atas lahan yang diperumtukan bukan untuk perumahan 

sebanyak 11-30% 
2 

Jika rumah dibangun di atas lahan yang diperumtukan bukan untuk perumahan kurang 

dari 10% 
1 

Status Penguasaan Bangunan   

5 

Jika status penguasaan bangunan bukan milik pribadi lebih dari 70% 5 

Jika status penguasaan bangunan bukan milik pribadi sebanyak 51-70% 4 

Jika status penguasaan bangunan bukan milik pribadi lebih sebanyak 31-50% 3 

Jika status penguasaan bangunan bukan milik pribadi sebanyak 11-30% 2 

Jika status penguasaan bangunan bukan milik pribadi sebanyak 10% 1 

Frekuensi Bencana kebakaran   

4 

Jika terjadi lebih dari 7 kali dalam setahun 5 

Jika terjadi 5-6 kali dalam setahun 4 

Jika terjadi 3-4 kali dalam setahun 3 

Jika terjadi 1-2 kali dalam setahun  2 

Jika terjadi 0 kali dalam setahun  1 

Frekuensi bencana tanah longsor   

3 

Jika terjadi lebih dari 7 kali dalam kurun waktu 3 tahun  5 

Jika terjadi lebih dari 5-6 kali dalam kurun waktu 3 tahun 4 

Jika terjadi lebih dari 3-4 kali dalam kurun waktu 3 tahun 3 

Jika terjadi lebih dari 1-2 kali dalam kurun waktu 3 tahun 2 

Jika terjadi lebih dari 0 kali dalam kurun waktu 3 tahun 1 

Frekuensi bencana banjir   

2 

Jika terjadi lebih dari 7 kali dalam setahun 5 

Jika terjadi 5-6 kali dalam setahun 4 

Jika terjadi 3-4 kali dalam setahun 3 

Jika terjadi 1-2 kali dalam setahun 2 

Jika terjadi lebih 0 kali dalam setahun 1 

Tingkat kepadatan penduduk    

3 

Jika kepadatan penduduk lebih dari 250/Ha 5 

Jika kepadatan penduduk 225-250/Ha 4 

Jika kepadatan penduduk 200-225/Ha 3 

Jika kepadatan penduduk 150-200/Ha 2 

Jika kepadatan penduduk 100-150/Ha 1 
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Tabel Lanjutan Pengukuran Tingkat Kekumuhan 

 

Indikator/Klasifikasi Nilai 

Kekumuhan 
Bobot 

Rata-rata anggota rumah tangga 

Jika jumlah rata-rata anggota keluarga lebih dari 13 jiwa/KK 5 

1,5 

Jika jumlah rata-rata anggota keluarga 11-13 jiwa/KK 4 

Jika jumlah rata-rata anggota keluarga 8-10 jiwa/KK 3 

Jika jumlah rata-rata anggota keluarga 5-7 jiwa/KK 2 

Jika jumlah rata-rata anggota keluarga kurang dari 5 jiwa/KK 1 

Jumlah KK tiap rumah   

2,25 

Jika jumlah KK tiap rumah lebih dari 4 KK/rumah 5 

Jika jumlah KK tiap rumah lebih dari 4 KK/rumah 4 

Jika jumlah KK tiap rumah 3 KK/rumah 3 

Jika jumlah KK tiap rumah 2 KK/rumah 2 

Jika jumlah KK tiap rumah1 KK/rumah 1 

Tingkat pertumbuhan penduduk    

0,75 

Jika pertumbuhan penduduk lebih dari 2,5% 5 

Jika pertumbuhan penduduk 2,1-2,5% 4 

Jika pertumbuhan penduduk 1,6-2,0% 3 

Jika pertumbuhan penduduk 1,0-1,6% 2 

Jika pertumbuhan penduduk kurang dari 1,0% 1 

Angka kematian kasar    

0,75 

Jika angka kematian kasar lebih dari 40%  5 

Jika angka kematian kasar 31-40% 4 

Jika angka kematian kasar 21-30% 3 

Jika angka kematian kasar 11-20% 2 

Jika angka kematian kasar kurang dari 10% 1 

Tingkat kesehatan gizi balita   

2,25 

Jika jumlah balita yang kekurangan gizi lebih dari 70% 5 

Jika jumlah balita yang kekurangan gizi 51-70% 4 

Jika jumlah balita yang kekurangan gizi 31-50% 3 

Jika jumlah balita yang kekurangan gizi11-30% 2 

Jika jumlah balita yang kekurangan gizi kurang dari 10% 1 

Angka kesakitan malaria    

1,5 

Jika jumlah penduduk yang menderita malaria dalam setahun lebih dari 20% 5 

Jika jumlah penduduk yang menderita malaria dalam setahun 16-20% 4 

Jika jumlah penduduk yang menderita malaria dalam setahun 11-15% 3 

Jika jumlah penduduk yang menderita malaria dalam setahun 6-10% 2 

Jika jumlah penduduk yang menderita malaria dalam setahun kurang dari 5% 1 
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Tabel Lanjutan Pengukuran Tingkat Kekumuhan 

 

Indikator/Klasifikasi 
Nilai 

Kekumuhan 
Bobot 

Angka kesakitan demam berdarah   1,5 

Jika jumlah penduduk yang menderita demam berdarah dalam setahun lebih dari 20% 5   

Jika jumlah penduduk yang menderita demam berdarah dalam setahun 16-20% 4   

Jika jumlah penduduk yang menderita demam berdarah dalam setahun 11-15% 3   

Jika jumlah penduduk yang menderita demam berdarah dalam setahun 6-10% 2   

Jika jumlah penduduk yang menderita demam berdarah dalam setahun kurang dari 5% 1   

Angka kesakitan diare   

1,5 

Jika jumlah penduduk yang menderita penyakit diare dalam setahun lebih dari 70% 5 

Jika jumlah penduduk yang menderita penyakit diare dalam setahun 51-70% 4 

Jika jumlah penduduk yang menderita penyakit diare dalam setahun 31-50% 3 

Jika jumlah penduduk yang menderita penyakit diare dalam setahun 11-30% 2 

Jika jumlah penduduk yang menderita penyakit diare dalam setahun kurang dari 10% 1 

Tingkat kualitas bangunan   

8,75 

Jika persentase banyaknya bangunan rumah tidak permanen lebih dari 70% 5 

Jika persentase banyaknya bangunan rumah tidak permanen 51-70% 4 

Jika persentase banyaknya bangunan rumah tidak permanen 31-50% 3 

Jika persentase banyaknya bangunan rumah tidak permanen 11-30% 2 

Jika persentase banyaknya bangunan rumah tidak permanen kurang dari 10% 1 

Tingkat kepadatan bangunan   

7,5 

Jika jumlah unit satuan bangunan per satuan luas (Ha) dalam suatu lingkungan 

kawasan lebih dari 200/Ha 
5 

Jika jumlah unit satuan bangunan per satuan luas (Ha) dalam suatu lingkungan 

kawasan 151-200/Ha 
4 

Jika jumlah unit satuan bangunan per satuan luas (Ha) dalam suatu lingkungan 

kawasan 101-150/Ha 
3 

Jika jumlah unit satuan bangunan per satuan luas (Ha) dalam suatu lingkungan 

kawasan 51-100% 
2 

Jika jumlah unit satuan bangunan per satuan luas (Ha) dalam suatu lingkungan 

kawasan kurang dari 50% 
1 

Tingkat kelayakan bangunan    

6,25 

Jika presentase jumlah rumah yang tidak layak atau sehat dalam konteks penggunaan 

material untuk dinding, plafon dan lantai lebih dari 70% 
5 

Jika presentase jumlah rumah yang tidak layak atau sehat dalam konteks penggunaan 

material untuk dinding, plafon dan lantai 51-70% 
4 

Jika presentase jumlah rumah yang tidak layak atau sehat dalam konteks penggunaan 

material untuk dinding, plafon dan lantai 31-50% 
3 

Jika presentase jumlah rumah yang tidak layak atau sehat dalam konteks penggunaan 

material untuk dinding, plafon dan lantai 11-30% 
2 

Jika presentase jumlah rumah yang tidak layak atau sehat dalam konteks penggunaan 

material untuk dinding, plafon dan lantai kurang dari 10% 
1 
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Tabel Lanjutan Pengukuran Tingkat Kekumuhan 

 

Indikator/Klasifikasi Nilai 

Kekumuhan 
Bobot 

Tingkat penggunaan luas bangunan 

Jika presentase rata-rata luas ruang yang digunakan oleh anggota keluarga.lebih dari 

4,5 m²/org 
5 

2,5 

Jika presentase rata-rata luas ruang yang digunakan oleh anggota keluarga 4,6-6,5 

m²/org 
4 

Jika presentase rata-rata luas ruang yang digunakan oleh anggota keluarga 6,6-8,5 

m²/org 
3 

Jika presentase rata-rata luas ruang yang digunakan oleh anggota keluarga 8,5-10,5 

m²/org 
2 

Jika presentase rata-rata luas ruang yang digunakan oleh anggota keluarga kurang 

dari 10,5 m²/org 
1 

Tingkat pelayanan air bersih   

7,5 

Jika presentase jumlah KK yang tidak mendapatkan pelayanan PDAM baik dari kran 

rumah tangga maupun umum lebih dari 70% 
5 

Jika presentase jumlah KK yang tidak mendapatkan pelayanan PDAM baik dari kran 

rumah tangga maupun umum 51-70% 
4 

Jika presentase jumlah KK yang tidak mendapatkan pelayanan PDAM baik dari kran 

rumah tangga maupun umum 31-50% 
3 

Jika presentase jumlah KK yang tidak mendapatkan pelayanan PDAM baik dari kran 

rumah tangga maupun umum 11-30% 
2 

Jika presentase jumlah KK yang tidak mendapatkan pelayanan PDAM baik dari kran 

rumah tangga maupun umum kurang dari 10% 
1 

Kondisi sanitasi lingkungan    

7,5 

Jika presentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban keluarga maupun umum 

lebih dari 70% 
5 

Jika presentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban keluarga maupun umum 

51-70% 
4 

Jika presentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban keluarga maupun umum 

31-50% 
3 

Jika presentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban keluarga maupun 

umum11-30% 
2 

Jika presentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban keluarga maupun umum 

kurang dari 10% 
1 

Kondisi persampahan    

6 

Jika presentase jumlah KK yang tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah 

dari pemerintah daerah, swasta maupun swadaya lebih dari 70% 
5 

Jika presentase jumlah KK yang tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah 

dari pemerintah daerah, swasta maupun swadaya 51-70% 
4 

Jika presentase jumlah KK yang tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah 

dari pemerintah daerah, swasta maupun swadaya 31-50% 
3 

Jika presentase jumlah KK yang tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah 

dari pemerintah daerah, swasta maupun swadaya 11-30% 
2 

Jika presentase jumlah KK yang tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah 

dari pemerintah daerah, swasta maupun swadaya kurang dari 10% 
1 
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Tabel Lanjutan Pengukuran Tingkat Kekumuhan 

 

Indikator/Klasifikasi Nilai 

Kekumuhan 
Bobot 

Kondisi jalan  

Jika presentase jumlah jalan yang rusak dibandingkan dengan panujang jalan 

seluruhnya lebih dari 70% 
5 

3 

Jika presentase jumlah jalan yang rusak dibandingkan dengan panujang jalan 

seluruhnya 51-70% 
4 

Jika presentase jumlah jalan yang rusak dibandingkan dengan panujang jalan 

seluruhnya 31-50% 
3 

Jika presentase jumlah jalan yang rusak dibandingkan dengan panujang jalan 

seluruhnya 11-30% 
2 

Jika presentase jumlah jalan yang rusak dibandingkan dengan panujang jalan 

seluruhnya kurang dari 10% 
1 

Kondisi saluran air dan drainase   

3 

Jika presentase jumlah drainase yang tidak layak lebih dari 70% 5 

Jika presentase jumlah drainase yang tidak layak 51-70% 4 

Jika presentase 31-50% jumlah drainase yang tidak layak 3 

Jika presentase jumlah drainase yang tidak layak 11-30% 2 

Jika presentase jumlah drainase yang tidak layak kurang dari 10% 1 

Besarnya ruang terbuka   

3 

Jika presentase luas ruang terbuka kurang dari 2,5% 5 

Jika presentase luas ruang terbuka 2,5-5,0% 4 

Jika presentase luas ruang terbuka 5,0-7,5% 3 

Jika presentase luas ruang terbuka 7,5-10,0% 2 

Jika presentase luas ruang terbuka lebih dari 10,0% 1 

Tingkat kemiskinan    

4 

Jika presentase jumlah keluarga miskin dalam kategori pra-sejahtera dan keluarga 

sejahtera lebih dari 35% 
5 

Jika presentase jumlah keluarga miskin dalam kategori pra-sejahtera dan keluarga 

sejahtera 26-35% 
4 

Jika presentase jumlah keluarga miskin dalam kategori pra-sejahtera dan keluarga 

sejahtera 16-25% 
3 

Jika presentase jumlah keluarga miskin dalam kategori pra-sejahtera dan keluarga 

sejahtera 6-15% 
2 

Jika presentase jumlah keluarga miskin dalam kategori pra-sejahtera dan keluarga 

sejahtera kurang dari 6% 
1 

Tingkat pendapatan   

1,5 

Jika jumlah presentase jumlah penduduk usia produktif dengan pendapatan dibawah 

UMK lebih dari 35% 
5 

Jika jumlah presentase jumlah penduduk usia produktif dengan pendapatan dibawah 

UMK 26-35% 
4 

Jika jumlah presentase jumlah penduduk usia produktif dengan pendapatan dibawah 

UMK 16-25% 
3 

Jika jumlah presentase jumlah penduduk usia produktif dengan pendapatan dibawah 

UMK 6-15% 
2 

Jika jumlah presentase jumlah penduduk usia produktif dengan pendapatan dibawah 

UMK kurang dari 6% 
1 
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Tabel Lanjutan Pengukuran Tingkat Kekumuhan 

 

 

Indikator/Klasifikasi 
Nilai 

Kekumuhan 
Bobot 

Tingkat pendidikan  

Jika presentase jumlah penduduk yang tidak menamatkan wajib belajar 9 tahun lebih 

dari 15% 
5 

3,5 

Jika presentase jumlah penduduk yang tidak menamatkan wajib belajar 9 tahun 11-15% 4 

Jika presentase jumlah penduduk yang tidak menamatkan wajib belajar 9 tahun 6-10% 3 

Jika presentase jumlah penduduk yang tidak menamatkan wajib belajar 9 tahun 1-5% 2 

Jika presentase jumlah penduduk yang tidak menamatkan wajib belajar 9 tahun 0% 1 

Tingkat kerawanan keamanan    

1 

Jika jumlah terjadinya tindak kriminal dalam suatu lingkungan kawasan  lebih dari 6 

kali dalam satu tahun  
5 

Jika jumlah terjadinya tindak kriminal dalam suatu lingkungan kawasan  5-6 kali dalam 

satu tahun  
4 

Jika jumlah terjadinya tindak kriminal dalam suatu lingkungan kawasan  3-4 kali dalam 

satu tahun 
3 

Jika jumlah terjadinya tindak kriminal dalam suatu lingkungan kawasan  1-3 kali dalam 

satu tahun 
2 

Jika jumlah terjadinya tindak kriminal dalam suatu lingkungan kawasan  0 kali dalam 

satu tahun  
1 

Sumber: Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002 

2. Analisis presentase 

Analisis presentase adalah untuk mengetahui kecendrungan-kecendrungan 

jawaban responden dan fenomena-fenomena di lapangan. Adapun rumus 

presentase yang digunakan dLm penelitian ini adalah sebagai berikut:  

P = x 100% 

Keterangan:  

P    : Presentase 

f   : Frekuensi kategori jawaban respon  

n   : Jumlah keseluruhan responden 

100  : Bilangan konstanta 

Jika perhitungan telah selesai dilakukan, maka hasil perhitungan berupa 

presentase tersebut dikategorikan menurut kriteria sebagai berikut:  
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Tabel 3.7 

Kriteria Kekumuhan 

 

No Presentase Keterangan 

1 0-10% Tidak Kumuh 

2 11-30% Kumuh Ringan 

3 31-50%  Kumuh Sedang 

4 51-70% Kumuh Berat 

5 71-100%  Sangat Kumuh 

 

G. Definisi Operasional 

1. Tingkat kekumuhan menurut Dirjen Perumahan dan Permukiman (2002) 

adalah ukuran kekumuhan suatu kawasan kumuh dibandingkan dengan 

kawasan lainnya.  

2. Kondisi fisik merupakan indikator untuk menentukan kondisi kekumuhan 

suatu permukiman, kondisi fisik disini tidak berbicara mengenai kondisi 

alam, melainkan kondisi bangunan rumah serta sarana dan prasarana yang 

menunjang. 

3. Kondisi sosial-ekonomi merupakan indikator untuk menentukan kekumuhan 

sutau tempat, disini kita dapat melihat bagaimana kondisi kependudukan 

dan kesejahteraan penduduk yang berada di lokasi penelitian. 

Tingkat kekumuhan merupakan ukuran kekumuhan suatu kawasan kumuh 

dibandingkan dengan kawasan lainnya. Untuk menilai kumuh tidaknya suatu 

kawasan dinilai dari dua indikator, yakni kondisi fisik dan kondisi sosial-ekonomi. 

Kondisi fisik disini tidak berbicara mengenai kondisi alam, melainkan kondisi 

bangunan rumah serta kondisi sarana dan prasarana yang menjunjang. Sedangkan 

kondisi sosial-ekonomi lebih memperhatikan kondisi kependudukan dan 

kesedjahteraan penduduk yang berada di lokasi penelitian.  
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H. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrasi penduduk ke kota Daya tarik ekonomi, sosial, 

pendidikan, dlsb. 

Pertumbuhan alami 

Kebutuhan akan rumah dan 

permukiman meningkat 

Kurang siapnya kota mengakomodasi 

perkembangan yang pesat 

Terbatasnya kemampuan 

ekonomi masyarakat 

Tumbuh dan meluasnya permukiman-permukiman yang 

tidak teratur, tidak terencana dengan kualitas sarana dan 

prasarana yang buruk dan terus memburuk (kumuh) 

Kondisi fisik Kondisi sosial 

1. Lokasi 

- Legalitas tanah 

- Status penguasaan bangunan 

- Frekuensi bencana banjir 

- Frekuensi bencana kebakaran 

- Frekuensi bencana longsor 

2. Kondisi bangunan 

- Tingkat kualitas bangunan  

- Tingkat kepadatan bangunan 

- Tingkat kelayakan bangunan 

- Tingkat penggunaan luas 

bangunan 

3. Kondisi sarana dan prasarana 

- Tingkat pelayanan air bersih 

- Kondisi sanitasi lingkungan 

- Kondisi persampahan 

- Kondisi drainase 

- Kondisi jalan  

- Ruang terbuka hijau  

 

1. Kependudukan  

- Tingkat kepadatan penduduk 

- Rata-rata anggota rumah tangga 

- Jumlah KK per rumah 

- Tingkat pertumbuhan 

penduduk 

- Angka kematian kasar 

- Status gizi 

- Angka kesakitan malaria 

- Angka kesakitan diare 

- Angka kesakitan DBD 

2. Kesejahteraan penduduk  

- Tingkat kemiskinan 

- Tingkat pendidikan 

- Tingkat pendapatan 

- Tingkat kerawanan keamanan  

 

Tingkat kekumuhan 

Masyarakat 


