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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kebijakan Publik. 

Menurut Anderson dalam Winarno (2014) kebijakan adalah arah 

tindakan yang memiliki maksud/tujuan yang ditetapkan seseorang atau 

beberapa orang dalam mengatasi suatu masalah maupun persoalan. Sedangkan 

publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public yang berarti (masyarakat) 

umum dan juga rakyat. Menurut Suharno (2013), publik memiliki arti 

masyarakat dan perusahaan, negara-sistem politik serta administrasi.  

Kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan maupun tidak dilakukan (Thomas R. Dye, 1971 dalam 

Winarno, 2014). Sedangkan menurut Suharno (2013) Kebijakan publik 

merupakan keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. 

Keputusan tersebut dapat berimplikasi kepada tindakan ataupun bukan-

tindakan.  

Tujuan dari kebijakan publik adalah menyerap sumber daya, 

mendistribusikan sumber daya, mengatur, membebaskan, menggerakkan 

sumber daya, mengerem dinamika yang terlalu cepat, memperkuat Negara 

serta memperkuat pasar (Nugroho, 2011).  

a. Tahap-tahap Kebijakan. 

Winarno (2014) menjelaskan, dalam menciptakan kebijakan publik 

terdapat proses dan variabel, antara lain: 
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(1) Tahap penyusunan agenda. 

(2) Tahap formulasi kebijakan. 

(3) Tahap adopsi kebijakan. 

(4) Tahap implementasi kebijakan. 

(5) Tahap evaluasi kebijakan. 

b. Kerangka Kerja Kebijakan Publik 

Dalam Suharno (2013) kerangka kebijakan publik akan ditentukan 

oleh beberapa variabel antara lain: 

(1) Tujuan yang akan dicapai, yaitu jika tujuan semakin kompleks maka 

semakin sulit mencapai kinerja kebijakan, begitu pula sebaliknya jika 

tujuan kebijakan sederhana maka semakin mudah untuk mencapainya. 

(2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Kebijakan yang 

mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai 

daripada suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai. 

(3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan 

ditentukan oleh sumber daya finansial, material dan infrastruktur lainnya. 

(4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas 

suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh kualitas aktor dari kebijakan yang 

terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan 

oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya serta pengalaman 

kerja dan integritas moralnya. 

(5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan 

sebagainya.  Kinerja  suatu   kebijakan   akan   dipengaruhi   oleh   konteks 
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sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut 

diimplementasikan. 

(6) Strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan. Strategi yang digunakan 

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja 

top/down approach atau bottom approach dan otoriter atau demokratis. 

c. Jenis kebijakan publik 

Jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang para ahli. Salah 

satunya adalah James Anderson (1979) dalam Subarsono (2013), yaitu: 

(1) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural 

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan 

dilakukan oleh pemerintah, sementara kebijakan prosedural adalah 

bagaimana kebijakan substantif tersebut dijalankan. 

(2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan 

reditribusi. Kebijakan distribusi merupakan distribusi pelayanan atau 

kemanfaatan pada masyarakat. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan 

yang berupa pembatasan terhadap perilaku individu, sementara kebijakan 

redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, 

pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai masyarakat. 

(3) Kebijakan materal versus kebijakan simbolik 

Kebijakan materal merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan 

sumber daya pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolis 

merupakan kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok 

sasaran. 
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Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan 

barang privat (privat goods). Kebijakan (public goods) merupakan 

kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, 

sedangkan kebijakan privat goods merupakan kebijakan yang mengatur 

penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. 

d. Implementasi Kebijakan. 

Menurut Suharno (2014) Pemerintah berperan dalam implementasi 

kebijakan publik, karena merupakan upaya dalam melaksanakan tugasnya, 

yaitu memberikan layanan publik. Keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain pertimbangan para 

pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksanan kebijakan, dan 

perilaku sasaran.  

Implementasi kebijakan adalah fenomena yang kompleks yang 

dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) serta suatu dampak 

(outcome). Implementasi melibatkan sejumlah aktor, organisasi serta teknik 

pengendalian (Winarno, 2014). Sedangkan menurut Widodo (2010) 

menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan 

sejumlah sumber antara lain manusia, dana, kemampuan organisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses 

tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan 

sebelumnya. 

Menurut Nugroho (2011) Mengimplementasikan kebijakan publik 

dibagi menjadi 2, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 
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program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau dengan turunan dari 

kebijakan publik tersebut, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1. 

Implementasi Kebijakan 

e. Evaluasi Kebijakan 

Menurut Indiahono (2009) evalusi kebijakan menilai 

keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator yang sudah 

ditentukan. Jika kebijakan tersebut dinyatakan gagal maka akan dibuat 

kebijakan yang baru lagi dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Hal 

tersebut disebut analisis kebijakan yang dinamis. Sedangkan Winarno (2014) 

menjelaskan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai 

kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup 

substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai sesuatu 

Kebijakan Publik 

Kebijakan 

Publik Penjelas 

Program 

Proyek 

Kegiatan 

Pemanfaatan 



15 

 

yang fungsional artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap 

akhir saja, namun pada seluruh proses kebijakan. 

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan 

publik karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu 

dievaluasi. Dunn (2003) mengemukakan bahwa evaluasi memiliki beberapa 

fungsi, yaitu: 

(1) Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan, merupakan seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 

kesempatan serta tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai 

dalam memecahkan sebuah masalah. 

(2) Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan 

publik. 

(3) Evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 

kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun 

rekomendasi pemecahan masalah.  

Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi dampak kebijakan 

merupakan sebuah usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada 

kondisi kehidupan nyata kepada masyarakat. Evaluasi dampak kebijakan 

membedakan konsekuensi kebijakan menjadi 2 jenis yaitu output dan dampak. 

Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok 

masyarakat tertentu. Sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial 
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sebagai akibat dari output kebijakan. Menurut Rossi dan Freeman (1993) 

dalam Dunn (2003): 

Mendefinisikan penilaian atas dampak yaitu untuk memperkirakan 

untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang 

diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan 

jawaban yang pasti tapi hanya untuk beberapa jawaban yang mungkin 

masuk akal. 

 

f. Kebijakan Pembangunan Perumahan 

Menurut Suparmoko (2002) pemerintah mendorong pengembang 

perumahan untuk membangun perumahan bagi rakyat dengan cara sewa-beli. 

Dalam penyediaan rumah pemerintah terlibat dalam 4 macam cara: 

(1) Kebijakan dalam bantuan perumahan. Pemerintah menggunakan berbagai 

macam kebijakan untuk memperbaiki kondisi perumahan dan menekan 

biaya perumahan bagi penduduk miskin (MBR). 

(2) Pemerintah pusat memanfaatkan berbagai program pembangunan 

masyarakat desa dengan cara menopang setiap usaha pembangunan di 

daerah untuk memperbaiki kondisi perumahan dan perbaikan lingkungan 

daerah. 

(3) Kebijakan perkreditan maupun penyewaan rumah milik pemerintah 

biasanya dikelola oleh pemerintah daerah. 

Dalam program bantuan perumahan ada 2 macam bentuk yaitu 

pertama bantuan tersebut bekerja pada sisi penawaran dimana pemerintah 

dapat membangun perumahan untuk kelompok berpenghasilan rendah, contoh 

perumahan untuk kelompok berpenghasilan rendah adalah Rumah Sejahtera 
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Tapak (RST). Kedua pemerintah bekerja disisi permintaan dimana pemerintah 

memberikan subsidi harga dalam hal sewa rumah terhadap rumah milik 

pemerintah yang sudah ada supaya nilai sewa tersebut terjangkau oleh 

kelompok penghasilan rendah, contoh rumah milik pemerintah dengan nilai 

sewa yang terjangkau adalah Rumah Sejahtera Susun (RSS). 

2. Peran Pemerintah. 

Peran merupakan perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang 

dalam kedudukan tertentu (Rivai, 2006 dalam Juraidah, 2015). Sedangkan 

Soekanto (2012) mengemukakan bahwa peran lebih cenderung menunjukkan 

pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, maka tepatnya bahwa 

seseorang menduduki suatu posisi maupun tempat dalam masyarakat serta 

menjalankan suatu peranan.  

Dalam arti sempit pemerintah merupakan pemegang kekuasaan 

eksekutif, sementara dalam arti luas pemerintah merupakan seluruh lembaga 

dan kegiatannya dalam suatu negara (Ali, 2012). Pemerintah merupakan alat 

dalam mewujudkan menyelenggarakan berbagai kepentingan rakyatnya dan 

merupakan alat dalam mewujudkan tujuan (Kusnardi & Saragih, 2008 dalam 

Juraidah, 2015). 

Peran pemerintah dalam pembangunan menurut Siagian (2009) dalam 

Atmoko (2013) menjelaskan bahwa terdapat 5 peran pemerintah, yaitu: 

a. Sebagai Stabilitator 

Pemerintah merupakan stabilitator yang menjaga stabilitas nasional supaya 

tetap mantap dan terkendali dengan begitu kebijakan-kebijakan yang 
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sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik selain itu kegiatan 

operasional akan berjalan lancar. 

b. Sebagai Modernisator 

Pemerintah adalah modernisator, yaitu pemerintah bertindak sebagai 

perantara masyarakat yang sedang melakukan pembangunan menuju 

modernisasi dan meninggalkan tata cara hidup tradisional yang sudah tidak 

sesuai dengan tata cara kehidupan modern. 

c. Sebagai Pelopor 

Pelopor disini adalah pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai 

perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, akan tetapi 

juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif dan mampu 

memecahkan berbagai tantangan serta keterbatasan yang ada. 

d. Sebagai Inovator 

Inovasi adalah sebuah produk dari kreativitas. Dilihat dari segi 

administrasi pembangunan, inovasi merupakan temuan baru, metode baru, 

sistem baru dan cara berfikir yang baru. Maka dari itu sistem, prosedur, 

dan metode kerja serta pendekatan yang perlu dilakukan adalah yang 

bersifat problem-solving dan action-oriented. 

e. Sebagai Katalisator 

Pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah harus dapat 

memperhitungkan seluruh faktor yang memiliki pengaruh dalam 

pembangunan nasional. Pemerintah dapat mengendalikan faktor negatif 

yang dapat menjadi faktor penghalang sehingga dapat meminimalkan 
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dampaknya dan dapat mengendalikan faktor-faktor yang sifatnya 

mendorong laju pembangunan nasional sehingga dapat mengambil 

manfaat yang sebesar-besarnya. 

Peran pemerintah dalam pembangunan perumahan pemerintah 

memberikan kemudahan dalam memperoleh rumah bagi masyarakat terutama 

masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan 

pembangunan perumahan dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan 

atau pembangunan sarana dan prasarana serta utilitas umum di lingkungan 

hunian/rumah (Kurniati, 2014). 

3. Subsidi. 

Subsidi disebut juga subvensi, merupakan bantuan pemerintah yang di 

berikan kepada suatu bisnis maupun sektor ekonomi (Todaro, 2011). 

Sedangkan subsidi (transfer) merupakan salah satu bentuk pengeluaran 

pemerintah, disebut juga sebagai pajak negatif yang akan menambah 

pendapatan orang yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan 

pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi barang-barang yang disubsidi 

oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah (Suparmoko, 1994 dalam 

Safitri, 2011).  

Pemberian subsidi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, antara lain 

subsidi dalam bentuk uang dan subsidi dalam bentuk barang. 

a. Subsidi dalam bentuk uang 

Subsidi  dalam  bentuk  uang  ini, pemerintah  dapat   memberikan  subsidi  
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dalam bentuk uang untuk tambahan penghasilan kepada konsumen 

ataupun dapat berupa penurunan harga barang. 

b. Subsidi barang 

Subsidi barang tejadi jika pemerintah menyediakan suatu jenis barang 

tertentu dengan jumlah tertentu dan diberikan kepada konsumen secara 

gratis ataupun dengan pembayaran namun harga yang diberikan di bawah 

pasar. 

Sedangkan Suparmoko (1994) dalam Safitri (2011) membagi 3 jenis 

pemberian subsidi berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi, antara lain: 

a. Block Grant 

Merupakan jenis pemberian subsidi bagi suatu daerah dimana daerah 

tersebut bebas untuk menggunakannya. 

b. Canditional Grant 

Merupakan jenis pemberian subsidi yang penggunaannya diatur oleh 

pemerintah pusat, yaitu untuk proyek-proyek kesehatan, pariwisata, 

keluarga berencana dll. 

c. Matching Grant 

Merupakan jenis pemberian subsidi kepada daerah dengan syarat daerah 

telah memiliki sejumlah dana dan subsidi tersebut sebagai pelengkap, 

antara lain subsidi kebutuhan pangan, subsidi pendidikan, subsidi 

kesehatan dll. 
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Munawar dan Widyaiswara (2013) berpendapat bahwa kebijakan 

pemberian subsidi sering dikaitkan kepada barang dan jasa yang memiliki 

positif eksternalitas dengan tujuan agar untuk menambah output dan lebih 

banyak. Sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut. Secara 

umum pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, manfaat subsidi 

yang dirasakan oleh masyarakat konsumen maupun produsen antara lain: 

a. Membantu peningkatan kualitas ekonomi. 

b. Membantu golongan yang berpendapatan rendah dalam hal pemenuhan 

kebutuhan ekonomi. 

c. Mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha. 

Subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam membuat suatu 

barang/jasa menjadi lebih murah untuk dibeli, digunakan maupun dihasilkan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi tetap diberikan 

untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas ke 

masyarakat. Pelaksanaannya diupayakan untuk mempertajam sasaran subsidi 

agar lebih terarah dan menyentuh kehidupan masyarakat miskin. Akan tetapi, 

tetap memperhitungkan sisi efisiensi dan kemampuan keuangan negara. 

Dalam penelitian ini subsidi/bantuan pembiayaan perumahan termasuk 

dalam bentuk subsidi barang yang diberikan kepada golongan yang 

berpendapatan rendah dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah, yaitu berupa 

rumah dengan harga dibawah harga pasar. Pemerintah memberikan bantuan 

pembiayaan perumahan dalam bentuk program Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan dana tersebut digabungkan dengan dana 
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bank pelaksana dengan proporsi tertentu.Menurut Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014, hal 

tersebut dilakukan untuk menerbitkan KPR Sejahtera dengan tingkat suku 

bunga kredit/marjin pembiayaan yang terjangkau untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) dan bersifat tetap selama jangka waktu 

kredit/pembiayaan.  

4. Efektivitas. 

Kata efektif dalam bahasa Inggris adalah effective yang berarti 

berhasil. Dunn (2003) berpendapat bahwa efektivitas merupakan sesuatu yang 

berkenaan dengan apakah suatu alternatif dapat mencapai hasil (akibat) yang 

diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang 

secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit 

produk atau layanan atau nilai moneternya. Efektivitas merupakan 

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana, dalam jumlah tertentu yang 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa 

kegiatan yang dilakukan (Siagian, 2007). Sementara Mahmudi (2010) 

berpendapat bahwa efektivitas adalah hubungan antara tujuan dan output, jika 

kontribusi yang diberikan output terhadap tujuan semakin besar, maka 

program tersebut semakin efektif. 

Penilaian efektivitas berfokus pada outcome (hasil) program atau 

kegiatan yang dinilai efektif jika output yang dihasilkan oleh program atau 

kegiatan tersebut dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. 
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Sumber: Mahmudi, 2010 

GAMBAR 2.2. 

Hubungan Efektivitas 

Dari gambar tersebut dengan hal tersebut diatas, efektivitas merupakan 

gambaran dari seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada 

hasil guna daripada suatu program atau kegiatan yang menyatakan sejauh 

mana tujuan telah dicapai serta ukuran berhasil tidaknya suatu program 

mencapai tujuannya dan mencapai targetnya. 

Menurut Makmur (2011) kegiatan yang dilakukan secara efektif 

dimana dalam proses pelaksanaanya menggunakan ketepatan antara harapan 

yang diinginkan dan hasil yang dicapai. Sementara kegiatan tidak efektif 

adalah kegiatan yang mengalami kesenjangan antara harapan dan hasil yang 

ingin dicapai. Efektivitas merupakan ketepatan harapan, implementasi dan 

hasil yang dicapai. 

Indikator pengukuran efektivitas menurut Makmur (2011), yaitu : 

a. Ketepatan penentu waktu. 

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu 

organisasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu 

yang tepat akan menciptakan efektivitas dalam pencapaian tujuan. 

 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
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b. Ketepatan perhitungan biaya. 

Ketepatan dalam pemanfaatan biaya pada suatu kegiatan, yang berarti 

tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan tersebut terselesaikan. 

c. Ketepatan dalam pengukuran. 

Ketepatan ukuran yang dipergunakan dalam melakukan suatu kegiatan 

maupun tugas. 

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan. 

Ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan atau keinginan merupakan 

tindakan yang dilakukan agar mendapat keefektivan. 

e. Ketepatan berfikir. 

Ketepatan berfikir dalam berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan 

dengan diri sendiri maupun alam semesta yang memberi pengaruh positif 

atau negatif. 

f. Ketepatan dalam melakukan perintah. 

Keberhasilan aktivitas organisasi dipengaruhi oleh seorang pemimpin, 

salah satunya memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami. 

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan. 

Sebuah organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dan dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis dan 

sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi sebuah pedoman pelaksanaan 

kegiatan. 

h. Ketepatan sasaran. 

Penentuan   sasaran  yang  tepat   baik  yang   di  tetapkan  secara  individu  
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ataupun yang ditetapkan oleh organisasi sebenarnya sangat menetukan 

keberhasilan aktivitas organisasi. 

5. Perumahan dan Pemukiman. 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, setelah 

terpenuhinya pangan dan sandang. Selain sebagai pelindung dari segala cuaca 

dan gangguan rumahjuga memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan bagi 

keluarga, pusat persemaian budaya serta peningkatan kualitas generasi muda 

suatu bangsa (Kusumastuti, 2015). 

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang perumhan dan 

pemukiman, perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari 

pemukiman, baik berada di perkotaan maupun perdesaan, di lengkapi dengan 

sarana dan prasarana serta utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah 

yang layak huni. Sedangkan permukiman merupakan bagian dari lingkungan 

hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun 

perdesaan, yang memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.  

Menurut Atmoko (2013) menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

perumahan dan pemukiman diadakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 

a. Kesejahteraan. 

b. Keadilan dan Pemerataan. 

c. Keterjangkauan dan kemudahan. 

d. Keserasian dan keseimbangan. 
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Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011, penyelenggaraan 

perumahan dan pemukiman diadakan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Memberikan kepastian hukum pada penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah 

serta penyebaran penduduk yang merata melalui pertumbuhan lingkungan 

hunian serta kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk 

mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR.  

b. Meningkatkan daya guna serta hasil guna sumberdaya alam bagi 

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 

lingkungan, berlaku di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. 

c. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman. 

d. Menunjang pembangunan pada bidang ekonomi, sosial dan budaya. 

e. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni, dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan 

berkelanjutan. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai analisis efektivitas 

program KPR (Kredit Pemilikan Rumah) subsidi bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, yaitu: 

1. Dewi Wulandari Marchat (2011), menganalisis tentang Keefektivan 

Kebijakan Pemberian Subsidi KPR/BTN serta Sarana dan Prasarana 

Permukiman di Perumnas Pucang Gading Cabang Semarang. Hasil dari 



27 

 

penelitian tersebut adalah Mekanisme pemberian subsidi KPR/BTN sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Kondisi sarana dan 

prasarana, untuk jalan 72,73% dengan kondisi tidak baik, sistem TPS 

untuk pembuangan sampah, sumber air bersih sebesar 79,80%, sistem 

drainase 89,90% dan jaringan listrik 900 WATT. Kebijakan pemberian 

subsidi KPR/BTN dinilai sangat efektif dari segi ketepatan sasaran dan 

ketepatan tujuan. 

2. Arum Novia Wijayanti, Winny Astuti, dan Galing Yudana (2011), 

menganalisis tentang Efektivitas Program Kredit Perumahan Rakyat 

Bersubsidi dalam Penyediaan Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah di Perumahan Bumi Rejo Damai Pekalongan. Variabel yang 

digunakan adalah peran pemerintah, kemudahan mekanisme, tingkat 

penghunian dan produk yang terdiri dari rumah, sarana dan prasarana serta 

keberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut adalah program 

KPR Bersubsidi yang telah terlaksana di Perumahan Bumi Rejo Damai 

Pekalongan secara umum dinilai kurang efektif, karena program 

mempunyai hasil yang kurang memberikan pengaruh yang diinginkan. 

3. Martin D Marpaung (2012), menganalisis tentang Efektivitas 

Implementasi Kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

(FLPP) untuk Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak di Kabupaten Bekasi. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi kebijakan FLPP belum 

dapat mengimbangi kesenjangan kebutuhan perumahan (backlog). Tidak 

sesuainya penerapan UU No 1 Tahun 2011 mengenai luas lantai minimum 
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dengan demand yang ada di kabupaten Bekasi. Kelompok sasaran rumah 

sejahtera tapak yang diterapkan. Kelompok sasaran rumah sejahtera tapak 

yang diterapkan dalam Permenpera kurang relevan dengan peraturan 

rumah bebas PPN. 

4. Oky Juniarko, Surjono, M. Ruslin Anwar (2012), menganalisis tentang 

Evaluasi Sistem Bantuan Stimulan Pembiayaan Perumahan Swadaya Di 

Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian tersebut adalah Secara 

keseluruhan masyarakat merasa puas dengan kinerja program bantuan 

stimulan pembiayaan perumahan swadaya sistem hibah murni, Namun 

masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama dalam aspek 

koordinasi, besar dana bantuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dan kualitas pembangunan prasarana sarana dan utilitas. 

5. Anis Kherunnisa (2016), menganalisis tentang Efektivitas Penyaluran 

Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah. Hasil dari penelitian tersebut adalah Tingkat 

efektifitas penyaluran pembiayaan KPR subsidi BTN Syariah Cabang 

Tangerang dengan menggunakan Artificial Neuron Network (AAN) dapat 

disimpulkan sudah efektif.  

TABEL 2.1. 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul 
Jenis dan 

Alat 
Hasil Pembahasan Pembeda 

1 Dewi Wulandari 

Marchat (2011) 

 

Keefektivan 

Kebijakan 

Pemberian Subsidi 

Deskriftif 

Presentase 

(DP), 

Analisis 

model 

efektivitas 

a. Mekanisme 

pemberian subsidi 

KPR/BTN sesuai 

dengan syarat dan 

ketentuan yang 

ditetapkan. 

a. Alat analisis 

statistik 

deskriptif dan 

rasio efektivitas 

b. Lokasi 

Penelitian 
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Lanjutan Tabel 2.1  

 KPR/BTN serta 

Sarana dan 

Prasarana 

Permukiman di 

Perumnas Pucang 

Gading Cabang 

Semarang 

 b. Kondisi sarana 

dan prasarana, 

untuk jalan 

72,73% dengan 

kondisi tidak baik, 

sistem TPS untuk 

pembuangan 

sampah, sumber 

air bersih sebesar 

79,80%, sistem 

drainase 89,90% 

dan jaringan 

listrik 900 WATT. 

c. Kebijakan 

pemberian subsidi 

KPR/BTN dinilai 

sangat efektif dari 

segi ketepatan 

sasaran dan 

ketepatan tujuan. 

c. Membahas 

dampak sosial 

ekonomi bagi 

masyarakat 

2 Arum Novia 

Wijayanti, Winny 

Astuti, dan Galing 

Yudana (2011) 

 

Efektivitas Program 

Kredit Perumahan 

Rakyat Bersubsidi 

dalam Penyediaan 

Hunian Bagi 

Masyarakat 

Berpenghasilan 

Rendah di 

Perumahan Bumi 

Rejo Damai 

Pekalongan 

Deskriptif 

kualitatif 

kuantitatif 

dan 

komparasi 

serta 

deskriptif 

analitik 

Program KPR 

Bersubsidi yang telah 

terlaksana di 

Perumahan Bumi 

Rejo Damai 

Pekalongan secara 

umum dinilai kurang 

efektif. 

a. Lokasi Penelitian 

b. Membahas saran 

dan prasarana 

serta  dampak 

sosial ekonomi 

3 Martin D R 

Marpaung  (2012) 

 

Efektivitas 

Implementasi 

Kebijakan Fasilitas 

Likuiditas 

Pembiayaan 

Perumahan (FLPP) 

untuk Pemilikan 

Rumah 

Analisis 

Kualitatif 

a. Implementasi 

kebijakan FLPP 

belum dapat 

mengimbangi 

kesenjangan 

kebutuhan 

perumahan 

(backlog) 

b. Tidak sesuainya 

penerapan UU 

No 1 Tahun 2011 

mengenai luas 

a. Alat analisis dan 

rasio efektivitas 

b. Lokasi 

Penelitian 

c. Mengetahui 

presentase 

efektifitas 

program 

d. Membahas saran 

dan prasarana 

serta  dampak 

sosial ekonomi 
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Lanjutan Tabel 2.1. 

 Sejahtera Tapak di 

Kabupaten Bekasi 

 lantai minimum 

dengan demand 

yang ada di 

kabupaten Bekasi 

c. Kelompok 

sasaran rumah 

sejahtera tapak 

yang diterapkan 

dalam 

Permenpera 

kurang relevan 

dengan peraturan 

rumah bebas 

PPN 

 

4 Oky Juniarko, 

Surjono, M. Ruslin 

Anwar 

(2012) 

 

Evaluasi Sistem 

Bantuan Stimulan 

Pembiayaan 

Perumahan 

Swadaya Di 

Kabupaten Malang. 

ImportantPe

rformance 

Analysis  

(IPA) 

Secara keseluruhan 

masyarakat merasa 

puas dengan kinerja 

program bantuan 

stimulan pembiayaan 

perumahan swadaya 

system hibah murni, 

Namun masih ada 

beberapa hal yang 

perlu ditingkatkan 

terutama dalam 

aspek koordinasi, 

besar dana bantuan, 

peningkatan kualitas 

sumber daya manusia 

dan kualitas 

pembangunan 

prasarana sarana dan 

utilitas 

a. Alat analisis 

statistik 

deskriptif dan 

rasio efektivitas 

b. Lokasi Penelitian 

c. Membahas KPR 

Subsidi, 

Efektivitas 

program, serta 

dampak sosial 

ekonomi bagi 

masyarakat 

5 Anis Kherunnisa 

(2016) 

 

Efektivitas 

Penyaluran 

Pembiayaan KPR 

Syariah Bersubsidi 

BTN Syariah Bagi 

Masyarakat 

Berpenghasilan 

Rendah 

Artificial 

Neuron 

Network 

(AAN) 

Tingkat efektifitas 

penyaluran 

pembiayaan KPR 

subsidi BTN Syariah 

Cabang Tangerang 

dengan 

menggunakan 

Artificial Neuron 

Network (AAN) 

dapat disimpulkan 

sudah efektif.  

a. Alat analisis 

statistik 

deskriptif dan 

rasio efektivitas 

b. Lokasi Penelitian 

c. Membahas 

dampak sosial 

ekonomi bagi 

masyarakat 
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C. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Murniati, 2010 (Modifikasi) 

GAMBAR 2.3. 

Metode Penelitian 
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