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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian pustaka merupakan suatu kajian literature yang menjadi acuan dalam 

penulisan penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini membahas mengenai 

landasan teori tetang pola persebaran perumahan serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dan hubungan pola dengan pertumbuhan kota. 

 

2.1 Perumahan  

Pada sub bab ini akan dijelaskan terkait hal-hal yang berhubungan dengan 

perumahan, meliputi definisi perumahan, klasifikasi perumahan, persebaran 

perumahan, dan faktor persebaran perumahan.  

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Upaya 

pemenuhan atas kebutuhan rumah merupakan penghargaan terhadap hak asasi 

manusia sebagaimana terdapat di Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, didalamnya terdapat bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat 

tinggal serta berkehidupan layak”. Dari tahun ke tahun kesenjangan antara kebutuhan 

dan penyediaan rumah masih terjadi. Dari berbagai kendala yang dihadapi, khususnya 

pada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, disebabkan karena masih 

rendahnya daya beli dan terbatasnya akses ke sistem pembiayaan perumahan. Istilah 

perumahan dan permukiman kerap kali diidentikkan meskipun sebenarnya tidak 

sama.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 

Sedangkan permukiman adalah kawasan yang didomiasi oleh lingkungan hunian 

dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, 

sarana dan kegitan penunjang lainya untuk mendukung perikehidupan dan 

penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut berdaya guna (Rahardjo, 2005).  
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Menurut Winarso (2000), Pada umumnya pengembang mencari lahan yang 

lebih murah, mesikup sebelumnya tidak memiliki aksesibilitas terhadap infrastruktur, 

untuk kemudian dibangun perumahan dan dilengkapi dengan infrastruktur dasar 

pendukung seperti air bersih, limbah dan persampahan. Kejadian tersebut terjadi 

dikarenakan pengembang perumahan hanya bertujuan membangun perumahan di 

lahan yang murah dan tersedia untuk mendapatkan keuntungan. 

Menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan 

permukiman, pada Pasal 1 (ayat 1) menyebutkan, “Perumahan dan kawasan 

permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, 

penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan 

dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta 

peran masyarakat”. Pada ayat 2,3, dan 4 dijelaskan bahwa Perumahan adalah 

kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, 

yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas, umum sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan 

hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahanyang mempunyai prasarana, 

sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 

perkotaan atau kawasan perdesaan.  

Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan 

berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi. Industrialisasi dan pembangunan daerah. 

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 

baikberupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggalatau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan hunian adalah bagian dari 

kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.  

 

2.1.1 Klasifikasi Perumahan 

A. Perumahan KPR 
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Menurut kementrian pekerjaan umum rumah KPR adalah kredit / 

pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan / atau kemudahan 

perolehan rumah bagi pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subdisi 

perolehan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik konvensional maupun 

dengan prinsip Syariah. 

Perbedaan rumah KPR dan non KPR adalah: 

a) Harga rumah 

Bisa dibilang harga rumah adalah perbedaan paling mencolok dari rumah 

KPR dan non KPR. Rumah KPR, karena mendapat bantuan dari pemerintah 

tentu harganya jauh lebih murah karena mendapat sebagian bunga kredit yang 

dijamin oleh pemerintah. 

b) Ukuran atau tipe rumah 

Selain dari segi harga, perbedaan rumah KPR dan non KPR dapat dilihat dari 

ukuran atau tipe rumah. Umumnya, rumah KPR memiliki ukuran luas 

maksimal 36m2. Sedangkan, rumah non KPR ukurannya bisa diatas atau sama 

dengan 36m2. Dari segi ukuran, tipe ini sebenarnya sangat ideal bagi pasangan 

muda, karena nantinya anda tidak perlu repot membersihkan rumah ditengah 

kesibukan aktifitas rumah, dan jika diperlukan masih ada banyak cukup ruang 

untuk dibangun di kemudian hari jika anda memiliki anak. 

c) Fasilitas yang disediakan 

Pada dasarnya, fasilitas yang disediakan untuk kedua jenis rumah hampir 

sama. Baik rumah non KPR maupun KPR sama-sama menyediakan kamar 

tidur, kamar mandi, dan ruangan lain yang umum ditemukan pada rumah. 

Namun karena keterbatasan ruang, biasanya jumlah ruangan yang ada 

dirumah KPR pun terbatas. 

d) Lokasi 

Apabila dibandingkan, lokasi rumah KPR dan non KPR biasanya sangat 

mencolok. Banyak rumah non KPR yang memiliki lokasi strategis bahkan ada 

dipusat kota. Dari fasilitas umum pun sangat dekat sehingga sangat 
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memudahkan, sedangkan rumah KPR justru ada di pinggiran kota dan cukup 

jauh dari berbagai fasilitas umum. 

a. Karakteristik Rumah KPR 

Adapun perbedaan rumah KPR dan non KPR adalah: 

a) Dari segi harga rumah 

Bisa dibilang harga rumah adalah perbedaan paling mencolok dari rumah 

KPR dan non KPR. Rumah KPR, karena mendapat bantuan dari pemerintah, 

tentu harganya jauh lebih murah, karena mendapat sebagian bunga kredit 

dijamin oleh pemerintah. 

b) Dari ukuran atau tipe rumah 

Selain dari segi harga, perbedaan rumah KPR dan non KPR dapat dilihat dari 

ukuran atau tipe rumah. Umumnya, rumah KPR memiliki ukuran luas 

maksimal 36m2. Sedangkan, rumah non KPR ukuranya bisa diatas atau sama 

dengan 36m2. 

Dari segi ukuran, tipe ini sebenarnya sangat ideal bagi pasangan muda, karena 

nantinya anda tidak perlu repot membersihkan rumah ditengah kesibukan 

aktifitas rumah, dan jika diperlukan masih ada banyak cukup ruang untuk 

dibangun di kemudian hari jika anda memiliki anak. 

c) Dari fasilitas yang disediakan 

Pada dasarnya, fasilitas yang disediakan untuk kedua jenis rumah hamper 

mirio. Baik rumah non KPR mauoun KPR sama-sama menyediakan kamar 

tidur, kamarmandi, dan ruangan lain yang umum ditemukan pada rumah. 

Namun, karena keterbatasan ruang, biasanya jumlah ruangan yang ada 

dirumah KPR pun terbaras 

d) Dari segi lokasi 

Apabila dibandingkan, lokasi rumah KPR dan non KPR biasanya sangat 

mencolok. Banyak rumah non KPR yang memiliki lokasi strategis bahkan ada 

dipusat kota. Dari fasilitas umum pun sangat dekat sehingga sangat 
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memudahkan. Sedangkan rumah KPR justru ada di pinggir kota dan cukup 

jauh dari berbagai fasilitas umum. 

 

b. Kebijakan Rumah KPR 

Kebutuhan rumah Indonesia yang terjadi di masyarakat terutama pada 

masyarakat perkotaan dengan populasi penduduk yang besar, sehingga diperlukan 

upaya oleh pemerintah untuk menangani permasalahan perumahan di tengah berbagai 

kendala salah satunya keterbatasan lahan perumahan (Hernawan, 2011). Tingginya 

kebutuhan rumah mengakibatkan semakin tingginya harga rumah. Harga rumah yang 

kunjung meninggi menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia 

adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu 

berdasarkan pada hukum. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menyiratkan makna 

bahwa Indonesia adalah negara welfare state atau negara kesejahteraan. Menurut 

Ramesh Mishra, Lawrence Fridman, dan Jan M Boekman dalam Djauhari (2006:16), 

bahwa titik berat welfare state adalah pada tanggung jawab negara untuk 

kesejahteraan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia, 

pelayanan sosial, dan intervensi terhadap pasar.  Negara kesejahteraan sebagai suatu 

tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negaranya.  Khususnya dalam 

hal penyediaan kebutuhan terhaap rumah , pemerintah memberikan KPR terhadap 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perumahan dan permukiman 

yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur 

sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman.  

 

B. Perumahan Komersial 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan. Rumah komersial adalah perumahan yang 

diperuntukan untuk orang atau masyarakat yang sudah mampu, artinya mampu 

mengangsur rumah yang sesuai dengan penghasilannya serta mempunyai spesifikasi 

sedikit berbeda dibandingkan dengan rumah KPR. Secara garis besar rumah 

komersial atau Non KPR adalah rumah yang bisa di beli oleh semua kalangan 

masyarakat, baik kalangan menengah maupun kalangan atas. 

Kelebihan rumah komersial: 

a) Fisik bangunannya lebih besar maka unit ruangan (biasanya) sudah termasuk 

dapur. Spesifikasi jauh berada diatas perumahan KPR. 

b) Kualitas bahan bangunan bagus. 

c) Ukuran luas tanah 72m ke atas dan Listrik 1300w 

d) Biasanya dibangun ditengah kota, Terletak di lokasi – lokasi yang mudah 

dijangkau dan strategis 

e) Jika ingin merenovasi, Renovasi boleh dilakukan sesuka hati dan harga jual 

biasanya bervariasi. 

f) Jalannya bukan tanah yang dikeraskan, biasanya sudah diaspal atau dicor. 

Kekurangan Rumah Komersil: 

a) Harga rumah komersil sudah jelas pasti lebih mahal kalau dibandingkan 

dengan rumah KPR. 

b) Suku bunga KPR komersil pun lebih tinggi. 

c) Suku bunga KPR mengikuti arah pasar, angsuran pembayaran kpr mengikuti 

suku bunga bank yang berlaku jadi pembayaran angsuran tidak tetap.  

 

Pemerintah sampai saat ini terus memfasilitasi pembangunan perumahan, 

baik yang dilakukan secara formal maupun secara swadaya. Namun berbagai upaya 

tersebut belum mampu untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan perumahan 

dengan ketersediaan perumahan (backlog) yang setiap tahunnya terus meningkat. 
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Salah satu upaya dalam mengurangi angka backlog, yaitu dengan diterbitkannya 

UndangUndang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Pengaturan ini membawa harapan baru, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR). Didalamnya juga dibahas tentang sistem pembiayaan yang akan 

menjadi bagian penting dari pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 

Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati pernah mengungkapkan bahwa 

total penduduk Indonesia, baru sekitar 40% yang benar-benar mampu membeli rumah 

sendiri tanpa bantuan pemerintah. Sebesar 60% sulit memiliki rumah, bahkan ada 

yang sama sekali tidak dapat memiliki rumah apabila hanya mengandalkan 

pendapatannya. Dari 60% itu, sebesar 40% mampu membeli rumah, namun perlu 

mendapat stimulus dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Sedangkan 20% kelompok 

terakhir, adalah kelompok masyarakat yang benar-benar tidak memiliki kemampuan 

untuk membeli rumah, sehingga mereka tinggal di daerah kumuh (Hendra Kusuma, 

2017).  

Dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah 

melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan 

berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi 

MBR tersebut dapat berupa: subsidi perolehan rumah, stimulan rumah swadaya, 

insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan, perizinan, asuransi dan penjaminan, penyediaan tanah, sertifikasi tanah, 

dan/atau prasarana, sarana, dan utilitas umum. 

Sebagai upaya menaruh perhatian lebih terhadap pembangunan rumah bagi 

masyarakat Indonesia, pemerintah mencanangkan program, bantuan rumah atau 

hunian  untuk MBR melalui Program Sejuta Rumah yang dikendalikan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta dilaksanakan 

dari tahun ke tahun hingga saat ini. Melalui program sejuta rumah, MBR memperoleh 

keuntungan antara lain bebas dari biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bebas premi 

asuransi jiwa dan asuransi kebakaran, subsidi uang muka rumah yang hanya 1% dari 
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total harga keseluruhan, serta suku bunga tetap yaitu sebesar 5%. Selain itu, MBR 

juga dapat memilih tenor pembayaran kredit sampai dengan 20 tahun, dengan 

angsuran sebesar Rp500.000,00 sampai Rp600.000,00 per bulan (Cermati.com, 

2016). 

Di Indonesia, dikenal 2 (dua) jenis KPR. Berdasarkan persyaratan penerima 

pinjaman dikenal KPR subsidi dan KPR non subsidi. KPR subsidi umumnya 

ditujukan untuk MBR. KPR jenis ini disediakan oleh bank sebagai bagian dari 

program pemerintah untuk membantu mendanai kepemilikan rumah masyarakat yang 

akan diberikan subsidi berupa keringanan kredit atau uang muka. KPR non subsidi 

adalah KPR yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan oleh bank penyedia KPR. 

 

2.1.2 Persebaran Perumahan 

   Menurut UU No. 4 Tahun 1992 pasal 1 ayat 2 tentang Perumahan dan 

Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, perumahan 

adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan 

 Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari 

kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial 

diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya dan 

pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini 

biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang 

berlaku bagi warganya. 

 

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pola Persebaran Perumahan 

menurut Drabkin (1980) ada juga beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap pemilihan lokasi perumahan, yang secara individu berbeda satu sama lain 

yaitu :  

a. Aksesibilitas, yang terdiri dari kemudahan transportasi dan jarak ke pusat kota. 
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b. Lingkungan, dalam hal ini terdiri dari lingkungan sosial dan fisik seperti 

kebisingan, polusidan lingkungan yang nyaman. 

c. Peluang kerja yang tersedia, yaitu kemudahan seseorang dalam mencari 

pekerjaan untukkelangsungan hidupnya. 

d. Tingkat pelayanan, lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang memiliki 

pelayanan yang baikdalam hal sarana dan prasarana dan lain-lain 

 

Selain itu penghuni perumahan dalam melakukan berbagai kegiatan dipengaruhi 

oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Unsur tersebut yang akan mempengaruhi 

factor-faktor yang menjadi landasan perkembangan perumahan (Sutmaatmadja,1993) 

antara lain: 

a) Faktor fisik alamiah 

 Faktor fisik akan mempengaruhi perkembangan perumahan karena 

keberadaan perumahan itu sendiri akan mengikuti keadaan tanah, hidografi, 

iklim, morfologi dan sumber daya alam. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

masyarakat dalam membangun perumahan mereka. 

b) Faktor sosial 

 Karakter dan kondisi sosial penduduk dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. 

Penduduk perkampungan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi sedangkan 

untuk penduduk perkotaan lebih individualis. 

c) Faktor budaya 

 Pola hidup yang menjadi kebiasaan di kampong-kampung yang masih terbawa 

dalam lingkungan kehidupan kota diantaranya dalam menjaga kesehatan 

lingkungan dan kebersihan. 

d) Faktor ekonomi 

 Kemampuan penduduk untuk memiliki tempat tinggal dipengaruhi oleh harga 

lahan, kemampuan daya beli, lapangan penghidupan dan transportasi. 

e) Faktor politis 
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 Kondisi politis suatu negara mempengaruhi pertumbuhan perumahan karena 

keadaan pemerintahan dan kenegaraan yang stabil dilengkapi dengan 

peraturan serta kebijaksanaan pemerintah akan menciptakan suasana yang 

aman dan situasi yang menguntungkan untuk membangun. 

 

2.2 Pola Perumahan 

Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, (1979) mengatakan bahwa pola 

perumahan dan persebaran perumahan memiliki hubungan yang sangat erat. 

Persebaran perumahan membicarakan hal dimana terdapat perumahan atau lokasi 

perumahan di wilayah tersebut. Berikut adalah pola persebaran tersebut: 

a) Pola persebaran seragam, jika jarak satu lokasi dengan lokasi lain relative 

sama. 

b) Pola persebaran mengelompok, jika jarak antar lokasi satu dengan lain 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu. 

c) Pola persebaran acak, jika jarak antar lokasi yang lain tidak teratur. 

Dwi Ari dan Antariksa (2005) membagi kategori pola perumahan 

berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain: 

a) Pola perumahan bentuk memanjang, terdiri dari memanjang sungai, jalan dan 

garis pantai. 

b) Pola perumahan bentuk melingkar. 

c) Pola perumahan bentuk persegi panjang. 

d) Pola perumahan bentuk kubus. 
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2.3 Perluasan Kota (Urban Sprawl) 

Menurut Setioko (2009) urban sprawl bisa dideksripsikan sebagai 

pembangunan yang tidak terencana, menyebar, kepadatan rendah dan tidak terstruktur 

yang berada di kawasan pinggiran kota. Salah satu bentuk nyata proses urban sprawl 

adalah meningkatnya pembangunan perumahan di pinggiran kota. Dengan adanya 

perumahan baru di pinggiran kota secara tidak langsung akan membuat jaringan jalan 

baru dan munculnya aktivitas ekonomi yang baru, dengan adanya fenoma urban 

sprawl ini menyebabkan perubahan bentuk kota. Sedangkan menurut Soetomo 

(2013), urban sprawl merupakan proses perkembangan model ekstensi urbanisasi 

dalam proses pembentukan “mega urban” secara horizontal. 

Menurut Yunus (2008), secara garis besar ada tiga macam proses perluasan 

area perkotaan (urban sprawl) yaitu: 

a) Perambatan konsentris (lowdensity) dicirikan dengan perembetan yang merata 

ke semua bagian perkotaan yang sudah ada dan jenis perembetan yang 

sifatnya lambat. 

 

 

Sumber: Sabari Yunus, 1999 

 

b) Perambatan memanjang (ribbon) dicirikan dengan perembetan kota yang 

berkembang mengikuti jaringan transportasi yang ada sehingga peran jaringan 

transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses perembetan 

kota jenis ini. 



31 

 

 

 

 

Sumber: Sabari Yunus, 1999 

 

 

c) Perembetan yang meloncat (leap frog) dicirikan perembetan kota yang tidak 

teratur atau meloncat dari kota induk. Tipe perembetan jenis ini merupakan 

perembetan kota yang tidak efektif dan efisien. 

 

 

Sumber: Sabari Yunus, 1999 
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Tabel II.1 

Sintesa Variabel 
No Indikator Variabel Justifikasi Sumber 

1 

 

Karakteristik 

Perumahan 

Harga Lahan 
Untuk mengetahui harga lahan berdasarkan lokasi 

perumahan 
(Sutmaatmadja,1993) 

Jenis perumahan 

Untuk mengklasifikasikan jenis perumahan yang 

ada di wilayah studi dan indikasinya terhadap pola 

persebaran perumahan 

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Fasilitas 

Perekonomian 

Untuk mengetahui penyebab lokasi pembangunan 

perumahan dan pengaruhnya terhadap harga lahan 
Drabkin,1980 

Fasilitas 

Pendidikan 

Fasilitas 

Kesehatan 

2 
Indeks 

Persebaran 

Jarak antar 

perumahan 
Untuk mengetahui pola persebaran perumahan Hagget, 1975 

Jumlah 

perumahan 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020


