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BAB I  

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini termuat mengenai penjelasan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian, kerangka penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan suatu kota tidak bisa terlepas dari pertambahan jumlah 

penduduk, salah satu yang mendorong pertambahan jumlah penduduk di suatu kota 

adalah urbanisasi. Urbanisasi terjadi karena suatu kota memilki daya tarik seperti 

kemudahan fasilitas, pendidikan yang lebih baik dan pekerjaan yang lebih baik bagi 

penduduk desa untuk berpindah ke kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan 

pesatnya pembangunan berbagai sektor di perkotaan menyebabkan kota menjadi 

padat dan sering menimbulkan berbagai masalah seperti permukiman kumuh. 

Meningkatnya jumlah penduduk juga akan mendorong permintaan infrastruktur 

dasar seperti air bersih dan santasi. Infrastruktur air bersih dan sanitasi adalah salah 

satu tinjauan kriteria permukiman kumuh selain bangunan gedung, jalan 

lingkungan, dan proteksi kebakaran (Kusumawardhani , et al., 2016). Permukiman 

kumuh ibarat wilayah investasi yang tertekan, baik dalam sektor publik maupun 

swasta, karena pemerintah maupun masyarakat luas tidak mengelola penyediaan 

dan pemeliharaan layanan publik seperti air bersih dan sanitasi  (Mark, et al., 2013). 

Suatu wilayah permukiman kumuh kondisi kehidupan masyarakatnya berada di 

bawah standar pelayanan. Secara luas, permukiman kumuh merupakan perwujudan 

kemiskinan sehingga sulit mengatasi permukiman kumuh di suatu perkotaan. 

Penduduk  miskin secara umum dan penghuni permukiman kumuh secara khusus 

mendapatkan imbas negatif akibat kurangnya pelayanan di suatu perkotaan 

(Kusumawardhani , et al., 2016).  

Permasalahan permukiman kumuh dan permintaan infrastruktur dasar air 

bersih dan sanitasi juga terjadi di pusat Kota Bandar Lampung yaitu di Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar 
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Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan merupakan perumahan 

dan permukiman berkepadatan tinggi dan merupakan kawasan strategis aspek 

ekonomi sebagai kawasan perdagangan dan jasa pusat kota. Lokasi permukiman 

kumuh di Kecamatan tanjung Karang Pusat terletak di Kelurahan Kaliawi. Lokasi 

tersebut memiliki permasalahan terkait infrastruktur dasar lingkungan seperti air 

bersih, air limbah, drainase dan pengelolaan persampahan. Permasalahan yang 

terjadi di Kelurahan Kaliawi yaitu sebagian sarana dan prasarana air bersih belum 

memadai, sebagian saluran pembuangan air limbah dan drainase belum sesuai 

persyaratan teknis serta belum maksimalnya pengelolaan persampahan. 

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung (406/III.24/HK, 2016) tentang 

Penetapan Lokasi Perumahan Dan  Permukiman Kumuh Di Kota Bandar Lampung 

Kelurahan Kaliawi memiliki kawasan kumuh berat  dengan luas 4,30 Ha, kumuh 

sedang dengan luas 38,64 Ha dan kumuh ringan dengan luas 1,50 Ha.  

Permasalahan permukiman dan infrastruktur dasar yang terjadi di 

Kelurahan Kaliawi cukup memprihatinkan, terutama RT 8 Lingkungan II. RT 

tersebut menjadi lokasi terkumuh ditinjau dari kriteria kekumuhan seperti jumlah 

rumah tidak teratur, jumlah rumah tidak terakses air minum berkualitas dan aman, 

jumlah rumah dengan sarana air limbah dan drainase lingkungan tidak sesuai 

persyaratan teknis serta jumlah rumah dengan sistem pengolahan sampah tidak 

sesuai standar. Hal tersebut dilihat berdasarkan kota tanpa kumuh (Kotaku) Bandar 

Lampung.  

Permasalahan infrastruktur air bersih, dan infrastruktur sanitasi  (air 

limbah, drainase dan pengelolaan persampahan)  yang terjadi di RT 8 Lingkungan 

II, Kelurahan Kaliawi harus ditangani. Jika dilihat dari SDGs infrastruktur air bersih 

dan sanitasi cukup penting selain itu jika tidak ditangani akan menimbulkan 

permasalahan lingkungan seperti menurunnya kesehatan masyarakat dan 

pencemaran lingkungan. Sasaran cakupan air bersih dan sanitasi tidak dapat 

dilupakan dan diabaikan begitu saja  karena sasaran cangkupan air minum dan 

sanitasi termuat dalam tujuan dan sasaran SDGs goal no 6 yaitu ketersediaan air 

minum dan sanitasi.  Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan suatu penelitian 

untuk mengkaji ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi di permukiman 
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kumuh Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar 

Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa dibutuhkan penelitian untuk ketersediaan infrastruktur air 

bersih dan sanitasi di Kelurahan Kaliawi. Penelitian ini didasarkan pada 

permasalahan yang ada di Bandar Lampung yaitu di RT 8 Lingkungan II Kelurahan 

Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang merupakan pusat kota, 

permukiman padat yang memiliki permasalahan terkait permukiman kumuh dan 

permintaan akan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi. 

 Penelitian ini juga dapat mendukung pencapaian target 100-0-100 yang 

termuat dalam  Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,  terdapat pokok 

pembangunan nasional yang termuat dalam sasaran pembangunan sektor unggulan 

infrastruktur dasar dan konektivitas dimana pembangunan infrastruktur sanitasi 

layak sasarannya 100 %, kawasan permukiman kumuh perkotaan sasarannya 0 % 

dan akses air minum layak sasarannya 100 % .  

Penelitian ini berperan untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur air 

bersih  dan sanitasi di permukiman kumuh Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat. Dengan tujuan menjadi alat bantu bagi siapapun terutama pemerintah 

daerah atau kota dan para pemangku kepentingan daerah atau kota dalam 

melaksanakan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi agar dapat 

mencapai tujuan dalam SDGs salah satunya adalah ketersediaan air bersih dan 

sanitasi. Penelitian ini akan mengkaji ketersediaan infrastruktur air bersih dan 

sanitasi di permukiman kumuh Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang 

Pusat. Dengan demikian rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah :  

“Bagaimana keterkaitan ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi 

dengan karakteristik masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan Kaliawi 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat?” 
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Untuk menjawab rumusan masalah tersebut diperlukan adanya kajian dengan 

membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana ketersediaan dan sebaran infrastruktur air bersih dan sanitasi di 

permukiman kumuh Kelurahan Kaliawi ?  

2. Bagaimana  keterkaitan ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi 

dengan karakteristik masyarakat di permukiman kumuh kelurahan Kaliawi?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

ini adalah mengetahui keterkaitan ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi 

dengan karakteristik masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan Kaliawi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka tujuan penelitian akan diturunkan menjadi dua 

sasaran yang akan terjawab pada akhir penelitian. Adapun sasaran dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi ketersediaan dan sebaran infrastruktur air bersih dan 

sanitasi di  permukiman kumuh Kelurahan Kaliawi.  

2. Mengidentifikasi keterkaitan ketersediaan infrastruktur air bersih dan 

sanitasi dengan karakteristik masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan 

Kaliawi.  

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian pada penelitian ini adalah terdiri dari ruang 

lingkup wilayah, ruang lingkup materi dan ruang lingkup waktu. Ruang lingkup 

penelitian membatasi ruang dan konteks yang dijelaskan sebagai dasar asumsi 

dalam penelitian. 

1.4.1 Ruang Lingkup Materi  

Materi yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. secara spesifik 

Batasan materi yang akan digunakan adalah berdasarkan sasaran yang telah dibuat 

sebelumnya. Berikut adalah materi yang digunakan dalam penelitian :  
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1. Penelitian ini berfokus pada ketersediaan dan sebaran infrastrukur air bersih 

dan sanitasi. Ketersediaan infrstruktur air bersih dilihat berdasarkan sumber 

air yang digunakan, kuantitas air bersih yang diperoleh masyarakat, kualitas 

air bersih yang dikonsumsi masyarakat dan kontinuitas air bersih yang 

tersedia dan sebaran infrastruktur adalah titik sumber air yang digunakan 

masyarakat. Ketersediaan infrastruktur sanitasi meliputi air limbah, 

drainase dan persampahan. Ketersediaan infrastruktur air limbah dilihat 

berdasarkan ketersediaan saluran air limbah, ketersediaan kakus dan kamar 

mandi (MCK), ketersediaan tangki septik, ketersediaan IPAL dan IPLT, 

untuk sebaran infrastruktur dilihat berdasarkan titik tersedianya kakus dan 

septitank. Ketersediaan infrastruktur drainase dilihat berdasarkan 

ketersediaan saluran drainase setempat, dan fungsi drainase serta 

sebarannya berdasarkan ketersediaan saluran drainase. Ketersediaan 

infrastruktur persampahan dilihat berdasarkan fasilitas penaganan sampah 

(bak sampah, gerobak sampah, dan TPS) dan pelayanan pengangkutan 

sampah serta persebaran infrastruktur dilihat berdasarkan lokasi 

pembuangan sampah.  

2. Penelitian ini berfokus pada keterkaitan ketersediaan infrastruktur air 

bersih dan sanitasi dengan karakteristik masyarakat. Keterkaitan tersebut 

dilihat berdasarkan ketersediaan yaitu ada atau tidaknya infrastruktur air 

bersih dan sanitasi dengan karakteristik masyarakat (Pekerjaan, pendidikan, 

status kemilikan lahan fisik rumah dan status kepemilikan rumah).  

1.4.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian dilakukan dengan Batasan waktu sebagaimana informasi dan 

data di lakukan dan di analisis. Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 

selama enam bulan lebih sejak memasuki semester tujuh metoda penelitian, 

terhitung sejak Agustus 2018. Rancangan penelitian dilakukan selama 6 bulan 

hingga menghasilkan proposal yang kemudian digunakan untuk mendapatkan data 

dan informasi melalui survei primer untuk dilanjutkan dianalisis untuk pembahasan 

tugas akhir pada rentang semenjak dilakukan seminar proposal.  
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1.4.3 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang dilakukan dalam penelitian ini berada di RT 

8 LK II Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar 

Lampung. Kelurahan Kaliawi merupakan salah satu kelurahan di Tanjung Karang 

Pusat, yang mempunyai wilayah administrasi yang terbagi menjadi dua lingkungan 

yaitu LK I dan LK II yang terdiri dari 32 RT. Secara administratif Kelurahan 

Kaliawi berbatasan langsung dengan kelurahan di sekitarnya yaitu :  

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat dan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung 

Karang Barat. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Durian Payung dan Palapa, 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan 

Enggal. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat.  

Sebelumnya pemilihan lokasi penelitian adalah RT 15 LK II Kelurahan 

Kaliawi, berdasarkan kriteria kekumuhan yaitu dengan melihat peta persebaran RT 

dari Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Bandar Lampung. Namun saat dilapangan RT 

15 LK II Kelurahan Kaliawi berdasarkan peta dengan kondisi lapangan berbeda. 

Ternyata RT 15 LK II dilapangan adalah RT 8 LK II Kelurahan Kaliawi. Berikut 

adalah   peta  Lokasi penelitian :  
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      Sumber : KOTAKU, 2019. 

GAMBAR 1. 1  

RUANG LINGKUP WILAYAH PENELITIAN RT 8 LK II, KALIAWI 



8 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat terbagi menjadi dua sasaran yaitu 

manfaat praktis dan manfaat akademis. Manfaat praktis dimaksudkan kepada pihak 

pemerintah maupun pemangku kepentingan untuk perbaikan infrastruktur air bersih 

dan sanitasi perkotaan. Manfaat akademis dimaksudkan kepada pihak peneliti yang 

ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai infrastruktur air bersih dan sanitasi.  

1. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan untuk penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Untuk 

menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah atau kota dalam melaksanakan 

pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi agar dapat mencapai 

tujuan dalam SDGs salah satunya adalah ketersediaan air bersih dan 

sanitasi. 

2. Manfaat akademis  

Penelitian ini dapat menjadi referensi kajian selanjutnya yang ingin 

berpatisipasi dalam pengelolaan infrastruktur air bersih dan sanitasi di 

Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat. 
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1.6  Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. 2  

KERANGKA PENELITIAN 

Sumber : Peneliti, 2019. 
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1.7 Metodologi Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang dan dikaji secara kuantitatif. Dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan angka dan pengolahan statistik. Penelitian 

kuantitatif ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. 

1.7.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam hasil penelitian ada hal yang mempengaruhi data, yaitu instrumen 

yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data. Metode pengumpulan 

data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam penelitian. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu data sekunder dan 

data primer. Data sekunder digunakan untuk mengetahui gambaran umum Kota 

Bandar Lampung, Tanjung Karang Pusat dan Kelurahan Kaliawi terkait jumlah 

penduduk,  kondisi geografis, kependudukan,. Sumber dalam pengumpulan data 

sekunder ini berupa dokumen dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dan  

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Bandar Lampung.  

TABEL I. 1  

KEBUTUHAN DATA SEKUNDER 

No Kebutuhan Data Instansi Tahun 

1.  Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung  BPS 2019 

2.  Jumlah Penduduk Tanjung Karang Pusat BPS 2019 

3. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga 

Kelurahan Kaliawi 

Kelurahan Kaliawi dan Ketua RT 2019 

4. Citra Kelurahan Kaliawi KOTAKU 2019 

5.  SHP Kelurahan dan batas RT KOTAKU 2019 

6 SHP Wilayah administrasi Kota Bandar 

Lampung 

Dinas Perumahan dan Permukiman 

Kota Bandar Lamung 

2019 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei langsung ke lokasi 

penelitian yaitu RT 8 LK II Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. 

Dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dan 

mencari titik lokasi rumah responden menggunakan aplikasi Avenza. Penyebaran 



11 

 

 

kuesioner dilakukan untuk mengidentifikasi penyediaan infrastruktur air bersih dan 

sanitasi Kelurahan Kaliawi. Penelitian ini menggunakan data populasi, yaitu jumlah 

responden yang akan dipilih adalah warga  RT 8 LK II permukiman kumuh 

Kelurahan Kaliwi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Jumlah total KK di 

lingkungan II, RT 8 tersebut sebanyak 84 KK  yang terdiri dari 405 jiwa penduduk. 

Kuesioner disebarkan pada setiap rumah tangga. Jenis pertanyaan yang akan 

diajukan dalam kuesioner yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan 

terbuka responden dapat menentukan jawabannya sendiri dan diarahkan pada 

permasalahan dan kebutuhan infrastruktur air bersih dan sanitasi di permukiman 

kumuh Kelurahan Kaliawi Tanjung Karang Pusat. Sedangkan pertanyaan tertutup 

responden tidak mempunyai kesempatan dalam memberikan jawaban selain yang 

dibuat oleh peneliti. Setelah kuesioner terisi, peneliti memberi titik lokasi rumah 

responden dengan aplikasi Avenza.  

1.7.3 Metode Analisis Data 

Studi dalam menganalisis permasalahan penyediaan infrastruktur air 

bersih dan sanitasi dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat 

kuantitatif. Analisis data dalam penelitian kuantitatif  adalah dengan 

mengumpulkan data dari suatu populasi atau sampel populasi yang kemudian data 

yang di peroleh di analisis (Sugiyono, 2007, p. 31)2). Metode penelitian kuantitif 

merupakan penelitian berupa angka – angka dan di analisis menggunakan statistik, 

(Sugiyono, 2006, p. 7)1) Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan 

statistik berupa statistik deskriptif dan statistik inferensial (Sugiyono, 2007, p. 31)2)  

Pada analisis data dalam penelitian ini dilakukan dua analisis yaitu untuk 

merumuskan sasaran yang akan di uraikan sebagai berikut.  

Sasaran Pertama : Mengidentifikasi ketersediaan dan sebaran infrastruktur 

air bersih dan sanitasi di  permukiman kumuh Kelurahan Kaliawi 

Pada sasaran pertama penelitian ini, analisis yang digunakan adalah 

analisis statistik deskriptif dan analisis spasial. Analisis deskriptif yaitu untuk 

mengetahui ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi, pada analisis ini alat 

bantu yang di gunakan adalah software SPSS. Analisis statistik deskriptif 
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merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan data yang telah diperoleh dengan disajikan menggunakan tabel 

atau chart  (Sugiyono, 2007, p. 147)2). Kemudian analisis spasial yaitu untuk 

mengetahui sebaran ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi di RT 8 LK II 

Kelurahan Kaliawi, alat analisis yang digunakan dalam analisis ini menggunakan 

software ArcGis. 10.3. analisis spasial adalah  sekumpulan teknik yang digunakan 

dalam pengolahan data sistem informasi geografis yang bergantung pada lokasi 

objek penelitian. Analisis spasial diartikan sebagai teknik-teknik yang digunakan 

untuk meneliti dan mengeksplorasi data dari perspektif keruangan. Data yang akan 

di analisis dengan analisis spasial ini diperoleh melalui survei primer dengan cara 

mencari titik koordinat GPS dari ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi 

setiap rumah responden dengan menggunakan aplikasi Avenza. Setelah semua data 

titik koordinat didapatkan, tahapan selanjutnya adalah data tersebut diolah 

menggunakan software ArcMap 10.3. Adapun tahap pengolahan datanya yaitu : 

 Titik koordinat rumah responden dari aplikasi Avenza di konversi ke 

format.dxf.  

 Format format.dxf di konversi ke dalam format shp menggunakan software 

ArcMap 10.3. Dengan menentukan referensi spasial dalam sistem koordinat 

WGS 1984 dan sistem proyeksi UTM Zona 48s.  

 Editing data atribut titik koordinat rumah responden dari GPS. 

 Overlay titik rumah responden dengan shp digitasi atap dari citra RT 8 LK 

II Kelurahan Kaliawi.  

 Tahap terakhir adalah pembuatan peta persebaran ketersediaan infrastrukur 

air bersih dan sanitasi dengan meng-overlay antara titik rumah responden 

dengan digit atap rumah masyarakat serta citra RT 8 LK II menggunakan 

software ArcMap 10.3. 

Sasaran Kedua : Mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur air bersih dan 

sanitasi dengan karakteristik masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan 

Kaliawi.  

Pada sasaran kedua ini analisis yang digunakan adalah analisis asosiasi 

tabulasi silang dengan menggunakan SPSS. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi 
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dengan karaktistik masyarakat di permukiman kumuh Keluarahan Kaliawi. 

Ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang akan di analisis adalah ada 

atau tidak adanya infrastruktur air bersih dan sanitasi yang ada di permukiman 

kumuh Kelurahan Kaliawi. Karakteristik masyarakat yang akan dianalisis adalah 

jenis pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, status kepemilikan 

lahan, fisik bangunan rumah, dan status kepemilikan rumah. Analisis tabulasi silang 

dapat juga disebut dengan metode crosstab, analisis ini merupakan analisis untuk 

melihat keterkaitan atau kolerasi antara dua variabel. Dalam penelitian ini, metode 

yang digunakan adalah teknik tabel kontingensi (Data nominal). Hasil analisis ini 

disajikan dalam bentuk tabel dengan variabel yang tersusun dalam baris dan kolom 

dengan hasil perolehan nilai chi-square ( x )2 hitung dan chi-square ( x2 )  tabel. Uji 

chi square merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengukur asosiasi pada 

analisis tabulasi silang yang datanya berupa data nominal. Dalam uji chi square 

terdapat hipotesis  dan kriteria keputusan yang akan di uraikan sebagai berikut :  

 Hipotesis :  

 H0 = 0 tidak ada keterkaitan atau korelasi antar variabel (H0 diterima) 

 H1 ≠ 0 ada keterkaitan atau korelasi (H0 ditolak) 

 Kriteria keputusan  

dengan nilai α = 5 % dan derajat bebas  (df) df=(k-1) (n-1), maka chi-

square (x )2
tabel = (0,05, (k-1) (n-1)). Dimana k adalah jumlah baris dalam 

tabulasi dan n adalah jumlah kolom dalam tabulasi.  

Maka :  

 Tolak H0, jika nilai chi-square (x)2 
hitung > chi-square (x)2 

tabel  

 Terima H0, jika nilai chi-square (x)2  
hitung < chi-square (x)2 

tabel 

Setelah diketahui hubungan dari setiap variabel dan melalui pengujian 

hipotesis hasilnya signifikan (H0 ditolak) atau memiliki keterkaitan maka untuk 

menentukan keeratan hubungan dilihat menggunakan koefisien Cramer’s V. 

Adapun hipotesa yang digunakan untuk penarikan kesimpulan Cramer’s V, 

menggunakan nilai 0-1. Maka untuk menentukan keeratan hubungan menurut 

(Sugiyono, 2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

sebagai berikut :  
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 0,00 – 0,199 = Sangat Rendah  

 0,20 – 0,399 = Rendah 

 0,40 – 0,599 = Sedang 

 0,60 – 0,799 = Kuat 

 0,80 – 1,000 = Sangat Kuat 

Dari hasil analisis maka akan diketahui keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur 

air bersih dan sanitasi dengan karakteristik masyarakat dan keeratan hubungan 

kedua variabel yang memiliki keterkaitan.   

1.8  Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan penelitian ini terbagi atas lima bagian, penjelasan dari 

masing–masing bagian tersebut adalah sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian, kerangka 

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II  KAJIAN PUSTAKA  

Pada dijelaskan mengenai teori-teori dasar dan perkembangan 

fenomena yang digunakan dalam penelitian. Adapun hal-hal yang akan 

dibahas pada bagian ini meliputi tinjauan teoritis terhadap 

permasalahan permukiman perkotaan, kawasan kumuh dan karakteritik 

kawasan kumuh, infrastruktur air bersih dan sanitasi perkotaan, faktor 

yang mempengaruhi penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi 

serta sintesa penelitian.   

BAB III  GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum wilayah studi yang 

meliputi gambaran umum wilayah Kota Bandar Lampung, gambaran 
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umum wilayah Kelurahan Kaliawi, dan gambaran umum Lingkungan 

II RT 8 Kelurahan Kaliawi.  

BAB IV  ANALISIS 

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai ketersediaan dan 

sebaran infrastruktur air bersih dan sanitasi di permukiman kumuh 

kelurahan kaliawi menggunakan analisis deskriptif dan analisis spasial. 

Dan pada bab ini juga akan membahas keterkaitan ketersediaan 

infrastruktur air bersih dan sanitasi dengan karakteristik masyarakat 

permukiman kumuh dengan menggunakan analisis asosiasi Crosstab.  

BAB V  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Pada bab ini akan di jelaskan kesimpulan dan rekomendasi yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini. 
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(Lembar ini sengaja dikosongkan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


