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1 BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Siahaan (2014) laju pertumbuhan penduduk membawa 

konsekuensi logis diperlukannya penambahan ketersediaan pelayanan 

infrastruktur yang lebih banyak, dimana salah satunya yang sangat penting dan 

mendesak adalah masalah penyediaan perumahan (pemukiman) bagi penduduk. 

Besarnya jumlah penduduk suatu wilayah akan sebanding dengan jumlah 

kebutuhan perumahan di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk yang terjadi 

secara terus - menerus nantinya akan berdampak pada bertambahnya jumlah 

rumah yang perlu disediakan. Pentingnya penyediaan perumahan untuk penduduk 

dikarenakan tidak semua masyarakat dapat membayar biaya yang dikeluarkan 

agar dapat memiliki rumah milik mereka sendiri, misalnya masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) yang merupakan masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk 

memperoleh rumah. Sesuai amanah dalam UU No 1 tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memperjelas bahwa negara 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap orang terutama 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Keterbatasan kemampuan ekonomi MBR menyebabkan banyak MBR yang 

tidak dapat memiliki rumah milik mereka sendiri, sehingga yang terjadi adalah 

jumlah rumah yang tersedia saat ini tidak sesuai dengan jumlah rumah yang 

dibutuhkan. Fenomena ini dikenal dengan istilah backlog atau kekurangan 

kebutuhan rumah terutama bagi MBR (Bramantyo, 2012). Menurut Maharani 

(2015) fenomena persoalan backlog atau kekurangan akan kebutuhan rumah 

disebabkan harga tanah dan bahan bangunan terus meningkat, dan penduduk yang 

terus bertambah. Fenomena backlog tersebut terlihat tidak sesuai dengan amanat 

UUD 1945 sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 
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batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tersebut diantaranya adalah setiap 

orang berhak bertempat tinggal, namun kondisi yang terjadi saat ini dimana 

kekurangan rumah di tingkat nasional mencapai jumlah sebanyak 11,5 juta unit 

pada tahun 2015 (PPDPP, 2020), artinya 11,5 juta keluarga di Indonesia tidak 

memiliki rumah milik mereka sendiri. Kesulitan MBR untuk dapat memiliki 

rumah menurut Raharjo (2010) dikarenakan kebutuhan rumah berbeda dengan 

kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan akan papan membutuhkan investasi 

yang tidak sedikit, karena lemahnya tingkat perekonomian MBR yang 

menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam menentukan hidup mereka sendiri, 

maka dalam hal ini MBR perlu mendapatkan bantuan dan dukungan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan akan papan 

(perumahan) karena rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia dan 

harus terpenuhi. Setelah terpenuhinya kebutuhan primer sebagai kebutuhan pokok 

manusia, baru kemudian manusia akan memenuhi kebutuhan sekunder dan 

kebutuhan tersier (Kusumastuti, 2015).  

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan sebagai tempat tinggal 

untuk penduduknya terutama MBR, selain pengadaan perumahan yang telah 

dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku pembangunan seperti pengembang 

ataupun pelaku pembangunan lainnya. Perlu juga untuk memberikan perhatian 

terhadap masalah pada pembiayaan perumahan tersebut karena faktanya tidak 

semua anggota masyarakat mampu membeli rumah yang disediakan secara tunai 

terutama golongan MBR yang memiliki tingkat perekonomian yang lemah. Upaya 

yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membantu pemenuhan 

kebutuhan perumahan yang ditujukan kepada MBR dalam bentuk bantuan 

pengadaan dan pembiayaan perumahan adalah program kredit pemilikan rumah 

bersubsidi (KPR bersubsidi). Program KPR bersubsidi telah dilakukan sejak tahun 

2010 berupa pengadaan rumah sederhana sehat (RSS), serta subsidi pada 

pembiayaan perumahan seperti subsidi bantuan uang muka (SBUM) dimana 

pemerintah mensubsidi seluruh atau sebagian uang muka perolehan rumah, 

ataupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dimana fluktuasi 
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pada bunga kredit disubsidi oleh pemerintah sehingga bunga kredit tetap sama 

sepanjang jangka waktu kredit (Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, 2020).  

Pemerintah sebagai regulator tentunya memiliki kebijakan sebagai acuan 

penyelenggaraan program KPR bersubsidi. Kebijakan dan ketentuan terkait 

pelaksanaan program KPR bersubsidi tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR 

NOMOR 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan 

Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Adapun ketentuan 

penyelenggaraan program KPR bersubsidi yang diatur misalnya, ketentuan dalam 

pelaksanaan pembangunan perumahan bersubsidi, ketentuan dalam penyediaan 

infrastruktur dan utilitas perumahan bersubsidi, persyaratan permohonan rumah 

bersubsidi oleh MBR, serta pemanfaatan rumah bersubsidi oleh MBR.  Seluruh 

kebijakan dalam pelaksanaan program KPR bersubsidi tersebut akan dilakukan 

secara menyeluruh dan terdapat di setiap tahap pelaksanaan program agar 

penyelenggaraan program KPR bersubsidi dapat dilakukan dengan efektif. Namun 

program ini seringkali tidak tepat sasaran selama keberjalanannya seperti 

buruknya kualitas rumah bersubsidi yang disediakan, minimnya infrastruktur 

ataupun sarana dan prasarana yang terdapat di perumahan bersubsidi, atau bahkan 

rumah bersubsidi yang seharusnya ditujukan untuk membantu kebutuhan rumah 

MBR namun hanya dijadikan sebagai investasi atau malah diperjual belikan oleh 

penerima bantuan KPR bersubsidi. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui 

bagaimana tingkat efektivitas dan permasalahan yang telah terjadi dalam 

pelaksanaan program KPR bersubsidi sebagai solusi permasalahan kebutuhan 

rumah MBR. 

Permasalahan dalam kekurangan kepemilikan rumah terjadi di setiap 

wilayah di Indonesia, misalnya Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung 

Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah backlog kepemilikan rumah 

terbesar di Provinsi Lampung sehingga banyak pengadaan perumahan bersubsidi 

dilakukan di kedua wilayah tersebut. Pengadaan perumahan di kedua wilayah 

tersebut umumnya dilakukan di wilayah peri urban yang memang diperuntukkan 

sebagai kawasan permukiman pendukung permukiman perkotaan. Dalam hal ini 

Kecamatan Natar merupakan kecamatan dengan lokasi paling dekat dengan pusat 

kota Bandar Lampung dibandingkan kawasan permukiman pendukung perkotaan 
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lainnya yang tercantum dalam RTRW Kota Bandar Lampung seperti Kecamatan 

Tanjung Bintang, Kecamatan Jati Agung dan Beberapa Kecamatan Lainnya. 

Peruntukan Kecamatan Natar sebagai kawasan permukiman perkotaan juga 

selaras dengan RTRW Kabupaten Lampung Selatan yang menjelaskan bahwa 

Kecamatan Natar merupakan kawasan peruntukan pendukung pemukiman.  

 Karena peruntukan Kecamatan Natar merupakan kawasan permukiman 

sehingga terdapat sejumlah perumahan bersubsidi yang berada di Kecamatan 

Natar sebagai wujud pelaksanaan program KPR bersubsidi oleh Pemerintah. 

berikut adalah daftar rumah bersubsidi yang berada di Kecamatan Natar 

berdasarkan data oleh asosiasi Real Estate Indonesia (REI). 

 

Tabel I. 1  

Perumahan Bersubsidi di Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan 
 

No Perumahan Pengembang 
Luas 

Lahan (ha) 

Unit  

(2019) 

1 Assyifa PT. Adjie Bangun Properti 6,00 300 

2 Safira PT. Adjie Bangun Properti 4,00 178 

3 Sumber sari PT. Adjie Bangun Properti 2,30 159 

4 Inara PT. Adjie Bangun Properti 4,00 187 

5 Sidosari PT. Adjie Bangun Properti 2,00 124 

6 Central Sitara PT. Melana Andespal Property - 100 

7 Al amin Jati Residence CV. Waringin Jaya Perdana - - 

8 Sohibanila PT. Berkah Sahabat Sumbay 1,60 100 

9 Bumi Indah Permai PT. Alfarizi Yahsan Mandiri - 60 

10 Sapoo Damai Lestari PT. Sapoo Azzam Jaya Mandiri 1,10 70 

11 Alam Damai Residence PT. Sumber Berkah Mandiri 0,60 15 

12 Branti Raya Estate PT. Ladang Batu Harapan - 100 

13 Griya Natar Asri PT. Barry Kencana 2,50 50 

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya, 2020 

Kebijakan penyelenggaraan program KPR bersubsidi terhadap kondisi 

ataupun pemanfaatan rumah bersubsidi hanya dapat dinilai pada 5 tahun awal 

sejak awal pembayaran rumah oleh MBR. Hal ini dikarenakan setelah 5 tahun hak 

pemanfaatan rumah bersubsidi telah sepenuhnya diberikan kepada MBR, sehingga 

untuk mengetahui bagaimana efektivitas serta permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan program KPR bersubsidi perlu dilakukan pada perumahan bersubsidi 

yang telah dihuni oleh MBR kurang dari 5 tahun sejak akad rumah. Menurut data 
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REI dalam Tabel I.1 salah satu perumahan bersubsidi yang berada di Kecamatan 

Natar adalah Perumahan Assyifa yang merupakan perumahan bersubsidi dengan 

unit terbanyak dan luas lahan terbesar di Kecamatan Natar, Perumahan Assyifa 

terdapat di dua lokasi yang berbeda yang selanjutnya dikenal dengan Perumahan 

Assyifa 1 dan Perumahan Assyifa 2 yang keduanya berlokasi Desa Pemanggilan, 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu lokasi studi 

terhadap efektivitas pelaksanaan program dilakukan di Perumahan Assyifa yang 

merupakan perumahan bersubsidi dengan unit terbanyak dan luas lahan terbesar di 

Kecamatan Natar atau yang lebih tepatnya dilakukan di Perumahan Assyifa 1. 

Pemilihan Perumahan Assyifa 1 sebagai lokasi studi didasarkan pada Perumahan 

Assyifa 1 memiliki lokasi yang lebih strategis dan MBR yang lebih settle terhadap 

rumah milik mereka dibandingkan Perumahan Assyifa 2 dikarenakan 

pembangunan yang telah selesai dan terlebih dahulu dihuni oleh MBR. Sehingga 

Perumahan Assyifa 1 dinilai cocok untuk diketahui bagaimana tingkat efektivitas 

dan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program KPR bersubsidi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan utama dalam pemenuhan kebutuhan rumah dilatarbelakangi 

oleh banyaknya masyarakat yang tidak dapat memiliki rumah secara mandiri 

karena harga rumah yang tergolong mahal dan sulit untuk dibayar oleh 

masyarakat terutama golongan MBR, hal inilah yang menyebabkan banyak MBR 

yang tidak memiliki rumah dan fenomena backlog terjadi. Penyelenggaraan 

program KPR bersubsidi diharapkan menjadi solusi yang baik bagi MBR untuk 

dapat memiliki rumah, karena harga jual rumah yang disediakan lebih rendah 

dibandingkan rumah komersil, sistem kredit yang memudahkan MBR untuk 

membayar rumah melalui cicilan serta fluktuasi bunga kredit yang telah disubsidi 

oleh pemerintah. Namun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum 

memastikan program KPR bersubsidi ini efektif dilakukan sebagai solusi 

kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Ketidakefektifan penyelenggaran program disebabkan permasalahan yang kerap 

terjadi dalam penyelenggaraan program KPR bersubsidi, seperti kualitas 

bangunan rumah dan kelengkapan sarana dan prasarana dalam kondisi yang 
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sangat minim sebagai dampak dari pembatasan harga jual rumah bersubsidi. 

Selain itu rendahnya harga jual rumah bersubsidi menyebabkan rumah bersubsidi 

sangat rentan dimanfaatkan oleh non-MBR. Ketidakefektifan penyelenggaraan 

program KPR bersubsidi tentunya akan menyebabkan konsekuensi tertentu 

misalnya, MBR tetap tidak akan memiliki rumah yang layak untuk dihuni atau 

bahkan tetap tidak dapat memiliki rumah, karena rumah yang disediakan untuk 

mereka rentan dimanfaatkan oleh non MBR. Maka dari itu perlu dilakukan 

analisis terhadap efektivitas penyelenggaraan program KPR bersubsidi. 

Kecamatan Natar merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar 

di Lampung Selatan, selain itu dalam RTRW Kota Bandar Lampung dan RTRW 

Lampung selatan, Kecamatan Natar merupakan kawasan yang diperuntukan 

sebagai kawasan pendukung permukiman perkotaan. Karena pesatnya 

pertumbuhan penduduk dan peruntukannya yang merupakan wilayah 

permukiman, sehingga banyak perumahan bersubsidi yang berada di Kecamatan 

Natar sebagai bagian dari penyelenggaraan Program KPR bersubsidi untuk 

membantu MBR yang kesulitan untuk dapat memiliki rumah sendiri. 

Perumahan Assyifa 1 merupakan perumahan bersubsidi dengan unit rumah 

terbanyak dan lahan perumahan terluas di Natar. Selain itu jangka waktu kredit 

rumah di Perumahan Assyifa 1 belum berjalan lebih dari 5 tahun sehingga 

kebijakan penyelenggaraan program KPR bersubsidi masih berlaku. Namun 

terlepas dari kebijakan penyelenggaraan program permasalahan pada 

penyelenggaraan program KPR bersubsidi terlihat di Perumahan Assyifa 1. Hal 

ini berdasarkan observasi awal penulis terhadap Perumahan Assyifa 1 terhadap 

permasalahan yang dapat terlihat secara kasat mata, seperti buruknya infrastruktur 

jalan lingkungan Perumahan Assyifa 1 menyebabkan sulitnya mobilitas 

penduduk, walaupun dengan lokasi perumahan yang cukup strategis karena tidak 

jauh dari kawasan perkotaan. Selain itu juga terdapat beberapa penduduk 

perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan tersier mereka dan hal ini cukup 

berlawanan dengan karakteristik MBR dimana seharusnya MBR memiliki 

penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri 

atau bahkan kesulitan. Sehingga perlu adanya kajian terhadap penyelenggaraan 
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KPR subsidi di perumahan Assyifa 1. Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian yaitu: 

“Bagaimana efektivitas penyelenggaraan program KPR bersubsidi 

sebagai solusi permasalahan kebutuhan rumah MBR di Perumahan Assyifa 

1?” 

Penelitian ini dilakukan karena belum adanya kajian terhadap efektivitas 

penyelenggaraan program KPR bersubsidi sebagai solusi permasalahan kebutuhan 

rumah masyarakat berpenghasilan rendah di Perumahan Assyifa 1, Desa 

Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian ini 

bisa dijadikan sebagai gambaran terhadap efektivitas penyelenggaraan program 

KPR bersubsidi sebagai solusi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan program 

kredit pemilikan rumah bersubsidi sebagai solusi permasalahan kebutuhan rumah 

masyarakat berpenghasilan rendah di Perumahan Assyifa 1. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka disusunlah sasaran-sasaran sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi karakteristik fisik dan non fisik di Perumahan Assyifa 1 

2. Menganalisis efektivitas dan permasalahan penyelenggaraan program KPR 

bersubsidi di Perumahan Assyifa 1 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi akademis, dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi 

program yang direncanakan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini 

adalah pada bidang perumahan, selain itu juga dapat mengetahui 

bagaimana efektivitas penyelenggaraan program KPR bersubsidi dalam 

memenuhi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, 

mengetahui permasalahan yang terdapat selama proses penyelenggaraan 
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program KPR bersubsidi, serta bagaimana perspektif MBR terhadap 

perumahan yang telah disediakan untuk mereka. 

2. Manfaat praktis:  

a) Untuk pemerintah: Dapat memberikan pengetahuan mengenai 

permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan program KPR 

bersubsidi agar dapat menyiapkan solusi atau upaya apa yang harus 

dilakukan agar permasalahan dalam program perumahan bersubsidi 

dapat diatasi dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi. 

b) Untuk pengembang perumahan: Sebagai penilaian dalam 

pembangunan perumahan bersubsidi yang dilakukan dan juga sebagai 

masukan agar meningkatkan kualitas dalam pembangunan perumahan 

bersubsidi. 

c) Untuk MBR atau kelompok sasaran KPR bersubsidi: Dapat 

memberikan informasi mendasar tentang program KPR bersubsidi 

yang diperuntukkan bagi mereka dan mengetahui gambaran kondisi 

perumahan bersubsidi saat ini. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

 

Tabel I. 2 Keaslian Penelitian Terhadap Penelitian Sebelumnya 

No Nama Penulis 
Judul Tugas Akhir/ 

Journal 
Indikator Pembahasan 

1 Bramantyo 

(2012) 

Efektivitas Regulasi 

Perumahan Di Indonesia 

Dalam Mendukung 

Penyediaan Rumah Bagi 

Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah 

(MBR) 

Efektivitas 

regulasi 

pemerintah 

terhadap 

implementasinya 

Penelitian ini berupa desk 

study dengan mencermati UU 

No. 1 Tahun 2011 dan UU 

No. 4 Tahun 1992 beserta 

turunan regulasi lainnya 

(Permenpera No. 3 Tahun 

2007 dan Permenpera No. 10 

Tahun 2011) yang terkait 

dengan bidang perumahan dan 

permukiman. Terhadap 

implementasinya dalam 

mendukung penyediaan 

rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah 

2 Sri Maharani 

(2015) 

Pembangunan Perumahan 

Dengan Hunian 

Berimbang Bagi 

Pemenuhan Kebutuhan 

Rumah Untuk Masyarakat 

Evaluasi 

pembangunan 

perumahan 

dengan hunian 

berimbang 

Pada penelitian ini 

mengevaluasi hasil dari 

pembangunan Pelaksanaan 

pembangunan perumahan 

dengan hunian berimbang 
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No Nama Penulis 
Judul Tugas Akhir/ 

Journal 
Indikator Pembahasan 

Berpenghasilan Rendah bagi pemenuhan kebutuhan 

rumah umum untuk MBR 

dengan cara dianalisis melalui 

langkah-langkah deskriptif, 

interpretatif, sistematis, 

evaluatif, dan argumentatif. 

Bahan hukum yang telah 

tersistematisasi, baik berupa 

pendapat hukum maupun 

aturan-aturan hukum 

selanjutnya dilakukan 

evaluasi dan diberikan 

pendapat atau argumentasi 

disesuaikan dengan 

koherensinya terhadap 

permasalahan yang dibahas 

4 Ikhyak 

Ulumudin 

(2016) 

Jual Beli KPR bersubsidi 

Menurut Permen PUPR 

No.26/PRT/M/2016 Dalam 

Perspektif Hukum Islam 

Perspektif 

hukum islam 

terhadap 

prosedur 

kebijakan 

pemerintah  

Penelitian ini untuk 

mengetahui hukum islam pada 

jual beli perumahan 

bersubsidi pada perumahan 

citra alam permai di Desa 

Hajimena Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan   

5 Agus Inter 

Arma Caritas, 

et.al. (2017) 

Faktor - Faktor Yang 

Mempengaruhi Tingkat 

Kepuasan Hunian 

Perumahan Bersubsidi di 

Kota Malang 

Faktor-faktor 

tingkat kepuasan 

konsumen 

terhadap 

perumahan 

bersubsidi 

Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat kepuasan 

hunian perumahan bersubsidi 

di Kota Malang berdasarkan 

faktor-faktor yang telah 

ditentukan 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020  
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada bagian ruang lingkup penelitian ini akan menjelaskan mengenai dua 

hal, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi pada studi. Kedua hal 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian ini berada di Desa Pemanggilan, 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Namun pada 

penelitian ini wilayah dibatasi menjadi wilayah di Perumahan Assyifa 1. Alasan 

pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan: 

 Dalam RTRW Kota Bandar Lampung, Kecamatan Natar merupakan 

wilayah pendukung kawasan Metropolitan Bandar Lampung bersama 

dengan Kecamatan Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, dan 

Ketibung di Kabupaten lampung Selatan 

 Dalam RTRW Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Natar merupakan 

kawasan peruntukan pemukiman perkotaan  

 Kecamatan Natar tergolong wilayah peri urban dan lokasinya bersebelahan 

langsung dengan Kota Bandar Lampung menyebabkan Kecamatan Natar 

terkena dampak langsung dari perkembangan Kota Bandar Lampung. 

Menurut Apriani (2015) daerah peri urban merupakan kawasan yang 

masih memiliki banyak lahan non terbangun sehingga sangat berpotensi 

dikembangkan menjadi perumahan 

 Menurut data BPS (2019) Kecamatan Natar memiliki luas wilayah sebesar 

213,77 Km
2
 dan 175,54 Km2 diantaranya merupakan lahan pertanian yang 

sangat berpotensi beralih fungsi menjadi perumahan. 

 Perumahan Assyifa 1 belum sampai 5 tahun sejak akad pembelian rumah 

oleh MBR, sehingga tingkat efektivitas penyelenggaraan program KPR 

bersubsidi dapat dinilai. 

 Perumahan Assyifa 1 merupakan perumahan bersubsidi dengan unit rumah 

terbanyak luas wilayah terluas di Kecamatan Natar 
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Sumber: Peneliti, 2020 

Gambar 1. 1 Peta Lokasi Tapak Perumahan Assyifa 1 

 

Sumber: Citra Satelit, 2019 

Gambar 1. 2 Lokasi Tapak Perumahan Assyifa 1 

1.6.2 Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi penelitian ini adalah menilai efektivitas program KPR 

bersubsidi sebagai solusi dari kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah 

di Perumahan Assyifa 1. 
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 Langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi karakteristik fisik dan 

non fisik yang merupakan dua komponen utama dalam penyelenggaraan 

program KPR bersubsidi. Karakteristik fisik yang diidentifikasi merupakan 

pengadaan rumah bersubsidi serta penyediaan sarana dan prasarana yang 

terdapat di Perumahan assyifa 1 dilihat berdasarkan standar minimal kondisi 

dan utilitas yang ditetapkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 

21/PRT/M/2016 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana 

Wilayah Nomor: 403/Kpts/M/2002. Sedangkan untuk karakteristik non fisik 

yaitu mengidentifikasi skema pembiayaan dan persyaratan penerima 

bantuan KPR Bersubsidi yang terdapat pada Peraturan menteri PUPR 

Nomor 21/PRT/M/2016 dan juga mengidentifikasi karakteristik penduduk 

Perumahan Assyifa 1 yang merupakan penerima bantuan KPR bersubsidi.  

 Selanjutya adalah penilaian terhadap keefektifan penyelenggaraan program 

KPR bersubsidi, dimana efektivitas program merupakan kesesuaian antara 

output dengan tujuan (Subagyo, 2000). Tujuan dari pelaksanaan program 

KPR bersubsidi dirumuskan menjadi kemudahan perolehan KPR bersubsidi, 

keamanan dan kenyamanan rumah bersubsidi, pemanfaatan rumah 

bersubsidi, kelengkapan sarana dan prasarana program KPR bersubsidi, dan 

kesesuaian penghasilan pemilik rumah bersubsidi. Tujuan yang telah 

ditetapkan selanjutnya dijadikan variabel penilaian dalam melakukan 

penilaian efektivitas program berdasarkan realisasi dan target yang telah 

ditetapkan pada tujuan dari penyelenggaraan program KPR bersubsidi. 

 Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam 

penyelenggaraan program KPR bersubsidi di Perumahan Assyifa 1 yang 

menyebabkan penyelenggaraan program tidak sepenuhnya berjalan dengan 

efektif, selain itu memberikan informasi berupa solusi yang dapat diterapkan 

ataupun telah diterapkan.  
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Metode pengumpulan data: 

Observasi dan kuesioner 

1.7 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

 

 Rumusan Masalah 

 

   Tujuan 

 

 

Sasaran 

 

 

 

 
Metodologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti, 2020 

Gambar 1. 3 Kerangka Pikir Penelitian  

Mengetahui efektivitas dan permasalahan 

penyelenggaraan program KPR bersubsidi di 

Perumahan Assyifa 1 

 

Mengidentifikasi karakteristik 

fisik dan non fisik Perumahan 

Assyifa 1 

 

Metode Analisis: 

Analisis Deskriptif  

Metode Analis: 

Analisis Statistik Deskriptif  

- Bentuk bantuan penyediaan perumahan oleh pemerintah pusat berupa program KPR bersubsidi yang ditujukan 

bagi MBR Pentingnya penyediaan perumahan bagi untuk mengurangi angka backlog atau kekurangan kebutuhan 

rumah penduduk 

- Bandar Lampung dan Lampung Selatan merupakan wilayah dengan jumlah backlog kepemilikan rumah terbesar 

di Provinsi Lampung dan Kecamatan Natar merupakan wilayah peri urban dengan jumlah penduduk terbesar 

yang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman perkotaan. 

- Perumahan Assyifa 1 merupakan perumahan KPR bersubsidi dengan jumlah unit terbanyak dan luas lahan 

terluas di Kecamatan Natar 

Bagaimana efektivitas penyelenggaraan program KPR bersubsidi sebagai solusi  

permasalahan kebutuhan rumah MBR di Perumahan Assyifa 1 

Efektivitas Penyelenggaraan Program KPR bersubsidi Sebagai 

Solusi Kebutuhan Rumah MBR di Perumahan Assyifa 1 
 

Kendala 
 

Mengetahui Efektivitas program KPR bersubsidi sebagai solusi kebutuhan rumah 

MBR di Perumahan Assyifa 1 

Metode pengumpulan data: 

Observasi, kuesioner, dan 

wawancara 

 

Kesimpulan dan 

Saran 
 Output dan hasil analisis 
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1.8 Metodologi Penelitian 

Pada sub bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan 

dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan program KPR bersubsidi sebagai 

solusi permasalahan kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. 

 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan sebagai sumber informasi dasar yang 

digunakan dalam penelitian.  

 

A. Jenis Data 

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan dalam studi ini ada 2 jenis data, 

yaitu:   

a) Data primer: Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan 

sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. 

b) Data Sekunder: Merupakan data yang diperoleh dari literatur seperti jurnal, 

buku dan skripsi lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan program 

KPR bersubsidi. 

 

B. Pengumpulan Data Primer 

 Terdapat tiga cara yang digunakan dalam survei pengumpulan data primer, 

yaitu observasi, kuesioner dan wawancara langsung kepada instansi terkait 

penyelenggaraan program KPR bersubsidi Perumahan Assyifa 1. Ketiga cara 

tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Berikut merupakan penjelasan teknik observasi, kuesioner dan wawancara yang 

dilakukan saat di lapangan. 

 

a) Kuesioner  

 Menurut Sugiyono (2013) kuesioner atau angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, yang mana kuesioner 

dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka dan dapat diberikan 

kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Pada 
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penelitian ini kuesioner diberikan kepada pemilik rumah bersubsidi, metode 

pertanyaan dalam kuesioner adalah terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka 

adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk 

menjawab, pada penelitian ini kuesioner terbuka dilakukan dengan tujuan agar 

responden dapat menjelaskan kondisi eksisting terhadap pengadaan perumahan. 

Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan 

pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian untuk membantu mereka 

dalam menentukan pilihan. 

  

b) Observasi 

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan kemudian melakukan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang terjadi (Hadi, 1986). Objek penelitian yang akan 

diobservasi meliputi pengamatan kondisi eksisting fisik bangunan rumah dan 

prasarana dan sarana, serta utilitas umum perumahan Assyifa 1 yang kemudian 

nantinya dibandingkan dengan ketentuan penyediaan sarana dan prasarana serta 

utilitas umum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 sebagai 

kebutuhan Tugas Akhir. Perlengkapan yang dipergunakan dalam observasi 

lapangan adalah alat tulis, kamera dan kebutuhan data yang terkait dengan 

kebutuhan penelitian. 

 

c) Wawancara 

Menurut Sugiyono (2011) wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sasaran pihak yang akan 

diwawancarai pada penelitian ini adalah dinas terkait pelaksanaan program KPR 

bersubsidi yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Lampung serta PT. 

Adjie Bangun Properti selaku pengembang yang melaksanakan pembangunan 

Perumahan Assyifa 1. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi terkait penyelenggaraan program KPR bersubsidi di Perumahan Assyifa 

1, baik secara teknis yaitu pemberian bantuan KPR bersubsidi, maupun secara non 

teknis yaitu pengadaan perumahan bersubsidi. 
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C. Pengumpulan Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh tidak secara 

langsung dari sumber pertama melainkan dihimpun dari data-data instansi terkait 

yang disesuaikan dengan kebutuhan data. Cara dalam memperoleh data sekunder 

ini yaitu sebagai berikut:   

 

a) Survey Instansi 

 Survey instansi dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan 

dengan penelitian. Instansi yang dituju juga disesuaikan dengan kebutuhan data 

dan keperluan data yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini 

mengenai efektivitas penyelenggaran program KPR bersubsidi sebagai solusi 

permasalahan kebutuhan rumah MBR diperoleh melalui Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, dan pengembang 

Perumahan Assyifa 1 yaitu PT. Adjie Bangun Properti. 

 

b) Kajian Dokumen  

Kajian dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapat melalui 

internet berupa undang-undang atau kebijakan pemerintah, jurnal, maupun dari 

media massa yang mendukung kebutuhan data penelitian. Keseluruhan literatur 

tersebut masih berhubungan dengan tema utama yaitu efektivitas 

penyelenggaraan program KPR bersubsidi sebagai solusi permasalahan 

kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. 
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1.8.2 Ketersediaan Data 

 

Tabel I. 3 Ketersediaan Data 

No Sasaran Output Kebutuhan data Jenis data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Tahun 

1 Mengidentifikasi 

karakteristik fisik 

dan non fisik di 

Perumahan Assyifa 

1 

Kondisi hunian rumah bersubsidi a) Kondisi Atap rumah bersubsidi; 

b) Kondisi lantai rumah bersubsidi; 

c) Kondisi dinding rumah bersubsidi. 

 

Primer Kuesioner, 

observasi, 

wawancara. 

Warga perumahan 

Assyifa 1, PT. 

Adjie Bangun 

Properti, 

2020 

Kondisi Sarana dan prasarana 

perumahan bersubsidi 

 

 

a) Kondisi jaringan listrik perumahan 

bersubsidi; 

b) Kondisi jaringan jalan perumahan 

bersubsidi; 

c) Kondisi jaringan drainase perumahan 

bersubsidi; 

d) Kondisi jaringan air bersih perumahan 

bersubsidi.  

Primer observasi Perumahan Assyifa 

1 

2020 

Karakteristik pemilik rumah bersubsidi 

 

a) Skema pembiayaan; 

b) Nama; 

c) Usia; 

d) status pernikahan; 

e) Jumlah anggota keluarga; 

f) Pekerjaan; 

g) Penghasilan perbulan;  

 

 

 

 

Primer Kuesioner, 

Wawancara 

Warga Perumahan 

Assyifa 1, PT. Adji 

Bangun Properti 

2020 
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No Sasaran Output Kebutuhan data Jenis data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Tahun 

2 Mengetahui 

efektivitas dan 

permasalahan 

penyelenggaraan 

program KPR 

bersubsidi di 

Perumahan Assyifa 

1 

 

a) Efektivitas kemudahan perolehan 

KPR bersubsidi bagi MBR 

berdasarkan persyaratan pengajuan 

KPR bersubsidi oleh kelompok 

sasaran; 

b) Permasalahan pada kemudahan 

perolehan rumah bersubsidi oleh 

MBR. 

Persyaratan dalam pengajuan KPR 

bersubsidi oleh kelompok sasaran (MBR): 

a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

(KTP);  

b) Surat Keterangan Domisili dari 

Desa/Kelurahan setempat bagi 

kelompok sasaran tidak bertempat 

tinggal sesuai dengan alamat KTP;  

c) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP);  

d) Fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pajak Penghasilan (PPh);  

e) Surat keterangan Penghasilan; 

f) Surat keterangan tidak memiliki 

rumah 

Primer Kuesioner, 

wawancara. 

Warga Perumahan 

Assyifa 1, Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman, dan 

Cipta Karya 

Provinsi Lampung 

2020 

a) Efektivitas keamanan dan 

kenyamanan rumah bersubsidi 

subsidi berdasarkan standar 

kehandalan, keamanan, dan 

keselamatan bangunan; 

b) Permasalahan pada keamanan dan 

kenyaman rumah rumah bersubsidi  

 

a) Kondisi Atap; 

b) Kondisi lantai; 

c) Kondisi dinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Kuesioner, 

observasi, 

wawancara 

PT. Adji Bangun 

Properti, 

Perumahan Assyifa 

1, Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman, dan 

Cipta Karya 

Provinsi Lampung 

2020 
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No Sasaran Output Kebutuhan data Jenis data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Tahun 

a) Efektivitas kelengkapan pengadaan 

sarana dan prasarana berdasarkan 

standar kelengkapan sarana dan 

prasarana minimum perumahan 

bersubsidi; 

b) Permasalahan pada kondisi sarana 

dan prasarana. 

a) Kondisi jaringan listrik; 

b) Kondisi jaringan jalan; 

c) Kondisi jaringan drainase; 

d) Kondisi jaringan persampahan. 

Primer Kuesioner, 

observasi, 

wawancara 

Warga Perumahan 

Assyifa 1, 

Perumahan Assyifa 

1, Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman, dan 

Cipta Karya 

Provinsi Lampung 

2020 

a) Efektivitas pemanfaatan rumah 

bersubsidi berdasarkan jumlah 

rumah yang dihuni oleh pemilik 

rumahnya sendiri; 

b) Rumah yang tidak 

dihuni/dikontrakkan. 

a) Jumlah rumah yang tidak dihuni; 

b) Jumlah rumah yang dihuni oleh bukan 

pemiliknya. 

Primer Observasi, 

wawancara 

Perumahan Assyifa 

1, Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman, dan 

Cipta Karya 

Provinsi Lampung 

2020 

a) Efektivitas kesesuaian penghasilan 

pemilik rumah bersubsidi 

berdasarkan kesesuain kriteria 

pendapatan pemilik rumah 

bersubsidi; 

b) Ketidaksesuaian karakteristik 

penghuni dengan persyaratan 

penerima rumah subsidi. 

a) Penghasilan perbulan;  Primer Kuesioner, 

wawancara 

Warga Perumahan 

Assyifa 1, 

Perumahan Assyifa 

1, Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman, dan 

Cipta Karya 

Provinsi Lampung 

2020 

 Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019 
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1.8.3 Penentuan Jumlah Sampel 

Jumlah rumah bersubsidi di Perumahan Assyifa 1 berdasarkan observasi 

pada citra satelit adalah sebanyak 169 unit. Agar penelitian memiliki hasil 

penelitian yang kredibel maka pengumpulan data yang dilakukan pada awalnya 

menargetkan keseluruhan populasi berdasarkan jumlah unit rumah yang tersedia 

di Perumahan Assyifa 1. Namun setelah dilakukan proses pengambilan data 

diketahui bahwa pengambilan data berdasarkan populasi tidak memungkinkan 

karena terdapat rumah yang tidak dihuni dan pemilik rumah yang tidak bersedia 

untuk menjadi responden, sehingga data yang terkumpulkan tidak dapat mencapai 

169 responden. Oleh karena itu penentuan jumlah data yang dianalisis 

menggunakan metode sampling namun tetap representatif.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti yang dipilih dengan 

prosedur tertentu untuk diukur karakteristiknya dan dianggap mewakili 

populasinya. Pada dasarnya terdapat dua teknik dalam pengambilan sampel yaitu 

probability sampling (random) dan non-probability sampling (non-random). Pada 

penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling.  

Pemilihan metode ini dikarenakan populasi yang akan digunakan dianggap 

memiliki karakteristik dan peluang yang sama untuk diambil sampelnya. 

Penentuan sampel pada penelitian ini didasarkan pada jumlah penduduk 

Perumahan Assyifa 1. Untuk menghitung besarnya sampel dalam penelitian ini 

dibutuhkan ketepatan dan dihitung menggunakan rumus (Sarwono,2006) sebagai 

berikut: 

 

𝑁

1 + 𝑁(𝑑2)
 

 

Keterangan  

n = Besar sampel  

N = Besar populasi 

d = Penyimpangan terhadap populasi atau derajat ketepatan yang diinginkan 

biasanya menggunakan derajat 5%.  
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Teknik sampling ini merupakan pengambilan secara acak sederhana, dimana 

setiap sampel memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. 

Dari data yang didapat dari interpretasi citra terdapat 169 rumah di Perumahan 

Assyifa 1 maka jumlah sampel penduduk mendapatkan KPR Subsidi adalah 

sebagai berikut: 

 

𝑛 =
169

1 + 169(0,052)
 

𝑛 =
169

1 + 0,4225
 

𝑛 = 118 responden 

   = 118 responden 

Dari perhitungan di atas maka diperoleh sampel sebanyak 118 Responden 

masyarakat yang menghuni rumah di Perumahan Assyifa 1. Teknik sampling ini 

merupakan pengambilan secara acak sederhana dimana setiap sampel memiliki 

kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, pengambilan sampel secara 

acak dikarenakan karakteristik penghuni rumah bersubsidi yang seragam dan 

memiliki karakteristik yang sama berdasarkan kriteria kelompok sasaran program 

KPR bersubsidi. Berikut adalah peta pengambilan data kepada responden 

penduduk Perumahan Assyifa 1.  

 

 
Sumber: Peneliti. 2020 

Gambar 1. 4 Gambar Lokasi Survey 



22 
 

1.8.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan untuk menjawab tujuan dan sasaran-sasaran 

yang telah dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan metode analisis deskriptif. dan analisis skoring. Penjelasan dari 

masing-masing analisis akan dijelaskan per sasaran yaitu sebagai berikut: 

 

Sasaran 1: Mengidentifikasi Karakteristik Fisik dan Non Fisik di Perumahan 

Assyifa 1 

Pada sasaran pertama penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan menggambarkan atau 

melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa 

gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti 

menjelaskannya dengan kata-kata. Menurut Mulyadi (2011) Penelitian deskriptif 

(descriptive research), yang biasa disebut juga penelitian taksonomik (taxonomic 

research), dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu 

fenomena yang terjadi dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti dengan data yang didapat 

sebelumnya dengan cara kuesioner, wawancara, dan observasi langsung pada 

Perumahan Assyifa 1. 

 

Sasaran 2: Menganalisis efektivitas dan permasalahan penyelenggaraan 

program KPR bersubsidi di Perumahan Assyifa 1 

Pada sasaran ini yang pertama yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

keefektifan penyelenggaraan KPR bersubsidi di Perumahan Assyifa 1 dengan cara 

menggunakan analisis deskriptif berdasarkan hasil persentase dari realisasi dan 

target. Rumus yang digunakan adalah rumus perhitungan persentase yang 

kemudian dideskripsikan. Selanjutnya adalah mengetahui permasalahan dalam 

penyelenggaraan program KPR bersubsidi dengan cara mendeskripsikan data 

hasil dari observasi, dan juga perhitungan efektivitas program KPR bersubsidi. 

Adapun rumus perhitungan efektivitas program adalah sebagai berikut: 
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𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 =
𝑅

𝑇
× 100% 

Dimana:  R = Realisasi 

T = Target  

Marchat (2011) dalam melakukan penelitian sebelumnya untuk mengukur 

efektivitas program KPR bersubsidi menggunakan indikator berdasarkan acuan 

pada standar ukuran Litbang Depdagri sebagai berikut. 

 

Tabel I. 4 Standar Ukuran Sesuai Acuan Litbang Depdagri 

Rasio Ukuran Tingkat Capaian 

Diatas 80 Sangat efektif 

60-79,99 Cukup Efektif 

40-59,99 Tidak efektif 

Dibawah 40 Sangat tidak efektif 

Sumber: Litbang Depdagri dalam Marchat,2011 

Hasil kuantitatif dari perhitungan dengan rumus di atas selanjutnya diubah atau 

ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, dengan 

pembagian sebagai berikut:  

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada pendahuluan, memuat penjelasan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka pada dasarnya memuat mengenai review terhadap 

teori/konsep pada literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Pada 

penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan diantaranya perumahan dan 

permukiman, masyarakat berpenghasilan rendah, dan KPR bersubsidi.  
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BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 

Gambaran umum wilayah memuat mengenai gambaran umum 

Kecamatan Natar dan gambaran umum Perumahan Assyifa 1.   

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab analisis dan pembahasan akan memaparkan identifikasi terhadap 

karakteristik fisik dan karakteristik non fisik Perumahan Assyifa 1, 

efektivitas penyelenggaraan program KPR bersubsidi, serta permasalahan 

dalam penyelenggaraan program KPR bersubsidi. 

 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab kelima akan memaparkan mengenai kesimpulan serta 

rekomendasi yang didapatkan dari hasil survei dan analisis penelitian yang 

telah dilakukan mengenai Efektivitas Penyelenggaraan Program KPR 

Bersubsidi Sebagai Solusi Kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.   


