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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas Instrumen. 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel (Sujarweni, 2012). 

Pengujian dilakukan terhadap semua butir pertanyaan yang telah diisi oleh 

responden, alat uji yang digunakan adalah SPSS 16 dan berikut hasilnya: 

TABEL 5.1. 

Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel R Sig Keterangan 

Input 

0,782 

0,541 

0,716 

0,594 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Process 

0,760 

0,734 

0,516 

0,606 

0,584 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Output 

0,795 

0,793 

0,613 

0,727 

0,751 

0,725 

0,411 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Dampak 

0,785 

0,847 

0,586 

0,714 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
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Tabel 5.1. menunjukkan bahwa sesuai dengan rumus dari df = n–k, maka 

df = 82 – 2 = 80, sehingga diperoleh nilai r tabel = 0,2172 (α=5%). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk semua butir pertanyaan 

signifikan < 0,05 dan nilai rhitung > rtabel (0,2172). Oleh sebab itu seluruh 

butir pertanyaan dapat dikatakan valid.  

2. Uji Reliabilitas Instrumen. 

Pengujian dilakukan terhadap semua butir pertanyaan yang telah 

diisi oleh responden. Alat uji yang digunakan adalah SPSS 16 dan berikut 

hasilnya: 

TABEL 5.2. 

Uji Reliabilitas 

Cronbach’s Alpha N of Items Keterangan 

0,862 21 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Tabel 5.2. diatas menunjukkan bahwa kolom Cronbach’s Alpha 

diperoleh nilai sebesar 0,862. Nilai 0,862 > 0,6 maka dapat disimpulkan 

bahwa butir pertanyaan kuesioner adalah reliabel. 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif dan Frekuensi 

Data statistik dari hasil pengisisan yang dilakukan pada warga 

Perumnas Bumi Guwosari yang telah menerima Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) Subsidi dengan bantuan pembiayaan perumahan berupa Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2013-2014 di Kabupaten. 
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Bantul yang berjumlah 82 orang. Kemudian data tersebut diolah 

menggunakan SPSS 16, berikut ini merupakan hasilnya: 

TABEL 5.3. 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pengisian Kuesioner 

Pernyataan 
N 

Valid Missing 

X1 82 0 

X2 82 0 

X3 82 0 

X4 82 0 

X5 82 0 

X6 82 0 

X7 82 0 

X8 82 0 

X9 82 0 

X10 82 0 

X11 82 0 

X12 82 0 

X13 82 0 

X14 82 0 

X16 82 0 

X17 82 0 

X18 82 0 

X19 82 0 

X20 82 0 

X21 82 0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa pertanyaan X1 sampai 

dengan X21 terdapat angka 82 pada kolom valid, sedangkan terdapat angka 0 
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pada kolom missing. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat 82 data dan 

tidak missing value (nilai kosong). Artinya, 82 data dinyatakan valid dan dapat 

melakukan proses selanjutnya. 

TABEL 5.4. 

Hasil Analisis Statistik Variabel  

Variabel N Minumum Maksimum Mean 
Std. 

Deviation 

Input 82 6 19 13,48 2,505 

Process 82 13 25 20,16 2,225 

Output 82 10 34 23,06 4,892 

Dampak 82 14 24 19,54 2,649 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Dengan N = 82 orang maka input, process, output serta dampak sosial 

ekonomi dari KPR Subsidi di Perumnas Bumi Guwosari adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel input mempunyai nilai minimum 6 dan nilai maksimumnya 

sebesar 19, sementara nilai standar deviasinya adalah 2,505 dan nilai rata-

rata (mean) sebesar 13,48. Nilai rata-rata (mean) yang lebih besar 

dibandingkan nilai standar deviasi menunjukan bahwa data terdistribusi 

dengan baik. 

b. Variabel process mempunyai nilai minimum 13 dan nilai maksimumnya 

sebesar 25, sementara nilai standar deviasinya adalah 2,225 dan nilai rata-

rata (mean) sebesar 20,16. Nilai rata-rata (mean) yang lebih besar 

dibandingkan nilai standar deviasi menunjukan bahwa data terdistribusi 

dengan baik. 
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c. Variabel output mempunyai nilai minimum 10 dan nilai maksimumnya 

sebesar 34, sementara nilai standar deviasinya adalah 4,892 dan nilai rata-

rata (mean) sebesar 23,06. Nilai rata-rata (mean) yang lebih besar 

dibandingkan nilai standar deviasi menunjukan bahwa data terdistribusi 

dengan baik. 

d. Variabel dampak sosial ekonomi mempunyai nilai minimum 14 dan nilai 

maksimumnya sebesar 24, sementara nilai standar deviasinya adalah 2,649 

dan nilai rata-rata (mean) sebesar 19,54. Nilai rata-rata (mean) yang lebih 

besar dibandingkan nilai standar deviasi menunjukan bahwa data 

terdistribusi dengan baik. 

C. Pembahasan 

Dalam suatu program tentu harus dinilai sejauh mana tingkat 

efektivitas kebijakan tersebut, selain itu program tersebut tentu memiliki 

dampak bagi orang yang melakukannya. 

1. Analisis Efektivitas Program KPR Subsidi di Perumnas Bumi Guwosari. 

Untuk efektivitas ketepatan sasaran program KPR Subsidi dengan 

bantuan FLPP dan tingkat penghunian di Perumnas Bumi Guwosari blok 

III A, III B, III C dan VI B  di analisis menggunakan rumus efektivitas 

untuk mencari rasio efektivitas dan mengetahui tingkat pencapaian 

efektivitasnya. 

a. Ketepatan sasaran program KPR Subsidi dengan bantuan FLPP. 

Ketetapan sasaran telah terlaksana sangat efektif dengan 

presentase sebesar 91,01%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Marchat (2011) yang menunjukkan bahwa pemberian 

bantuan subsidi KPR terlaksana dengan sangat efektif, namun untuk  

tingkat pendapatan di Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III C 

dan VI B terdapat 25,6% dari 82 orang yang berpenghasilan lebih dari 

batasan penghasilan. Berikut rinciannya: 

(1) Tingkat Pendapatan 

Pendapatan masyarakat tidak melebihi batas penghasilan 

pokok yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri, yaitu 

pendapatan per bulan maksimum sebesar Rp 3.500.000,00. Dari 82 

responden, terdapat 21 orang yang penghasilannya >Rp 

3.500.000,00 dan 61 orang memiliki penghasilan ≤Rp 

3.500.000,00. Berikut ini merupakan data pendapatan: 

TABEL 5.5. 

Ketepatan Sasaran BerdasarkanPendapatan 

Batas Pendapatan (Juta Rupiah 

dalam Satu Bulan) 

Jumlah 

(Orang) 

Presentase (%) 

≤3.500.000 61 74,4 

>3.500.000 21 25,6 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
61

82
× 100% 

= 74,4 % 

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan 

sasaran dari segi pendapatan dinilai cukup efektif, karena 61 orang 

(74,4%) berada di antara rasio efektivitas 60%-79,99%. 
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(2) Belum pernah memiliki rumah. 

Dari 82 responden terdapat 1 orang yang sudah memiliki 

rumah sebelumnya dan 81 orang belum memiliki rumah 

sebelumnya. 

TABEL 5.6. 

Ketepatan Sasaran Berdasarkan Belum Memiliki Rumah 

Belum Memiliki Rumah Jumlah 

(Orang) 

Presentase (%) 

Belum 81 98,8 

Sudah 1 1,2 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
81

82
× 100% 

= 98,87 % 

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan 

sasaran dari segi belum memiliki rumah dinilai sangat efektif, 

karena 98,8 % berada di diatas rasio efektivitas 79,99%. 

(3) Belum pernah menerima subsidi perumahan untuk pemilikan 

rumah. 

TABEL 5.7. 

Ketepatan Sasaran Berdasarkan Belum Pernah Menerima Subsidi 

Perumahan 

Belum Pernah Menerima 

Subsidi Perumahan 

Jumlah 

(Orang) 

Presentase (%) 

Belum 82 100 

Sudah 0 0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
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Dari 82 responden di Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, 

III C dan VI B belum ada yang pernah menerima subsidi 

perumahan sebelumnya. 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
82

82
× 100% 

= 100 % 

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan 

sasaran dari segi belum pernah menerima subsidi perumahan 

dinilai sangat efektif, karena 100% berada di diatas rasio 

efektivitas 79,99%. 

b. Tingkat penghunian 

Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III C dan VI B 

memiliki 259 unit yang sudah terjual, dihuni 153 unit yang terdiri dari 

90 pemilik rumah KPR Subsidi dan 63 pengontrak dan membeli 

dengan cash/melalui tangan kedua. Tingkat hunian dapat dilihat dari 

rumah yang telah dihuni dan status kepemilikan (Hapsari dan Dewi, 

2012). 

Ketidaktepatan sasaran akibat kurangnya pengawasan 

menyebabkan masyarakat yang seharusnya mampu memiliki rumah 

tanpa bantuan subsidi menjadi mendapatkan KPR Subsidi. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Hapsari dan Dewi (2012) dimana proses 

pengecekan tidak disertai dengan pemantauan dan pengawasan secara 

langsung sehingga menimbulkan masalah pasca pembangunan seperti 
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rumah kosong akibat ketidaktepatan sasaran kepemilikan rumah. Hal 

tersebut dijelaskan pada gambar dibawah ini: 

(1) Efektivitas rumah yang dihuni oleh pemilik rumah maupun bukan 

pemilik rumah KPR Subsidi dengan pembiayaan perumahan FLPP. 

TABEL 5.8. 

Jumlah Rumah yang Dihuni 

Tingkat Penguhian (Baik Pemilik 

Maupun Pengontrak) 

Jumlah 

(Unit) 

Presentase (%) 

Dihuni 153 59,07 

Tidak Dihuni 106 40,93 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
153

259
× 100% 

=  59,07 % 

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

penghunian berdasarkan jumlah rumah yang dihuni dinilai tidak 

efektif, karena 59,07% berada diantara rasio efektifitas 40%-

59,99%. 

(2) Efektivitas rumah yang dihuni oleh pemilik rumah yang melakukan 

KPR Subsidi dengan pembiayaan perumahan FLPP. 

TABEL 5.9. 

Jumlah Rumah yang Dihuni Pemilik dengan KPR Subsidi 

Tingkat Penguhian (Pemilik dengan 

KPR Subsidi) 

Jumlah 

(Unit) 

Presentase (%) 

Dihuni 90 58,82 

Tidak Dihuni 63 41,18 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
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𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
90

153
× 100% 

=  58,82 % 

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

penghunian berdasarkan jumlah rumah yang dihuni dan melakukan 

KPR dinilai tidak efektif, karena 58,82% berada diantara rasio 

efektifitas 40%-59,99%. 

Sedangkan untuk analisis efektivitas program KPR Subsidi di 

Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III C dan VI B pada 3 variabel 

yaitu input, process dan output dengan perhitungan sebagai berikut: 

a. Input (Masukan). 

Variabel Input (masukan) dinilai cukup efektif karena memiliki 

presentase sebesar 67,13% yang berada diantara rasio efektivitas 60%-

79,9%. Berikut ulasannya: 

(1) Pihak Perumnas sudah melakukan sosialisasi program KPR Subsidi 

secara baik dan maksimal. 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.1. 

Presepsi Responden Terhadap Sosialisasi Program KPR Subsidi 

Sangat 
Tidak 

Setuju, 
3.7%

Tidak 
Setuju, 
17.1%

Kurang 
Setuju, 
17.1%

Setuju, 
56.1%

Sangat 
Setuju, 
6.1%
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Berdasarkan hasil penelitian terhadap 82 responden maka dari 

gambar 5.1. dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap 

sosialisasi program KPR Subsidi oleh pihak perumnas, sebanyak 

56,1% mengatakan setuju, 6,1% sangat setuju sedangkan 17,1% 

kurang setuju, 17,1% lagi untuk tidak setuju dan 3,7% sangat tidak 

setuju. Sehingga sosialisasi program KPR Subsidi oleh pihak 

perumnas dinilai cukup efektif dengan presentase sebesar 67,80%. 

Mayoritas responden setuju dengan dilakukannya sosialisasi 

program KPR Subsidi secara baik dan maksimal oleh pihak perumnas. 

Dalam melakukan sosialisasi program KPR Subsidi pihak perumnas 

menggunakan media masa, media sosial serta sosialisasi ke berbagai 

instansi maka sebagian besar orang terlebih dahulu mengetahui tentang 

KPR Subsidi melalui media tersebut ataupun dari kantor tempat 

mereka bekerja, setelah mengetahui informasi tersebut orang yang 

mempunyai keinginan dan berniat untuk membeli rumah dapat 

mengundang atau datang ke kantor perumnas untuk mendapatkan 

penjelasan yang lebih rinci. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Bapak Aris: 

“Kebetulan nek saya butuh jadi nyari diinternet jadi tidak tatap 

muka, setelah saya deal dengan perumnas dalam hal ini mereka 

saya undang ke kantor saya untuk melakukan presentasi” 

(Wawancara dengan Bapak Aris, 3 Januari 2017). 
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(2) Pihak Bank telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

baik. 

Dari gambar 5.2. dapat disimpulkan bahwa 12,2% sangat 

setuju dan 70,7% mengatakan setuju dengan telah dilakukannya tugas 

dan tanggung jawab oleh pihak bank ,11% kurang setuju, 4,9% untuk 

tidak setuju dan 1,2% sangat tidak setuju, sehingga tugas & tanggung 

jawab bank dinilai cukup efektif dengan presentase sebesar 77,56% 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.2. 

Presepsi Responden Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Bank. 

 

Tugas bank dalam KPR Subsidi ini sebagai media untuk 

menyalurkan dana KPR Subsidi kepada MBR. Dalam mendapatkan 

KPR Subsidi masyarakat harus memenuhi persyaratan dan melakukan 

proseduryang ditetapkan oleh pihak bank. Bank akan menjelaskan 

tentang KPR kepada debitur, memberikan informasi persyaratan dan 

prosedur pengajuan kredit, melakukan wawancara dan menyeleksi 

calon debitur dan melakukan survei jika semua persyaratan dan 

Sangat 
Tidak 

Setuju, 
1.2%

Tidak 
Setuju, 
4.9%

Kurang 
Setuju, 

11%

Setuju, 
70.7%

Sangat 
Setuju, 
12.2%
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prosedur sudah benar maka bank akan meloloskan permohonan KPR 

Subsidi. Hal ini sesuai dengan Sutarto (2010) dimana tugas bank antara 

lain adalah mengenalkan produk-produk kredit kepada calon debitur, 

memberikan informasi mengenai syarat-syarat pengajuan kredit, 

melakukan wawancara kepada debitur, memberikan keputusan  

realisasi kredit dan melakukan pengarsipan data. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Medi, sebagai berikut: 

“Yang saya rasakan mbak bank melihat syarat administrasidan 

setahu saya bank itu bertanya kekantor saya dan tanyanya lewat 

telepon mungkin itu survei crosscheck” (Wawancara dengan 

Bapak Medi, 6 Januari 2017). 

 

(3) Pihak Perumas telah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.3. 

Presepsi Responden Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Perumnas. 

 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa 36,6% 

mengatakan kurang setuju dengan telah dilakukannya tugas dan 
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tanggung jawab oleh pihak perumnas. Sisanya  24,4% setuju, 3,7% 

sangat setuju, 23,2% untuk tidak setuju dan 12,2% sangat tidak setuju, 

sehingga tugas dan tanggung jawab perumnas dinilai tidak efektif 

dengan presentase 56,83%. 

Perumnas mempunyai tugas dalam penyediaan perumahan dan 

melakukan pemasaran perumahan untuk masyarakat umum namun 

biasanya lebih fokus untuk MBR. Dalam melakukan pembangunan 

perumahan, perumnas membangun sesuai dengan harga yang 

ditetapkan dengan KPR Subsidi. Akan tetapi  karena hasil dari rumah, 

sarana dan prasrana tersebut banyak kekurangannya bahkan dari segi 

kualitas bangunan yang rapuh serta laporan (keluhan) yang tidak 

pernah ditindak lanjuti membuat banyak responden yang mengatakan 

kurang setuju sebanyak 36,6%  bahkan 23,2% untuk tidak setuju dan 

12,2% sangat tidak setuju. 

“Belum mbak, asal-asalan mbak, dari awal pembangunan ki 

gak bagus, rapuh mbak aku ganti semua bangunannya mbak di 

renov total kalo gak yo ambruk mbak” (Wawancara dengan Ibu 

Fredi, 6 Januari 2017) 

“Ya kalo komplain ke perumnas kita sudah sering namun tidak 

ada tanggapan” (Wawancara dengan Bapak Susilo, 6 Januari 

2017) 

 

(4) Pihak Bank sudah tepat dalam mengalokasikan subsidi pembiayaan 

perumahan dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Dari gambar 5.4. dapat disimpulkan bahwa 9,8% sangat setuju 

dan 39% mengatakan setuju dengan ketapatan pengalokasikan subsidi 
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pembiayaan perumahan dari pemerintah kepada masyarakat yang 

membutuhkan oleh pihak bank kepada masyarakat yang 

membutuhkan, karena subsidi tersebut sudah menolong sebagian 

MBR dalam mendapatkan rumah/hunian. Sisanya 28% kurang setuju, 

19,5% untuk tidak setuju dan 3,7% sangat tidak setuju, sehingga 

pengalokasikan subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah 

kepada masyarakat yang membutuhkan oleh pihak bank dinilai cukup 

efektif dengan presentase sebesar 66,33%. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.4. 

Presepsi Responden Terhadap Pengalokasian Subsidi Pembiayaan 

Perumahan. 

 

Namun terdapat responden 28% responden yang kurang setuju 

dan 19,5% untuk tidak setuju dan 3,7% sangat tidak setuju karena ada 

warga yang berpenghasilan tinggi tetapi tetap bias mendapatkan KPR 

Subsidi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Murniati (2010) yang 

menjelaskan bahwa ketepatsasaran subsidi belum tepat sesuai dengan 

yang diharapkan karena masih banyak subsidi yang dimanfaatkan oleh 
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kelompok masyarakat yang merupakan masyarakat menengah atas. 

Selain itu ada oknum “nyilih jeneng” dimana orang yang memiliki 

uang lebih meminjam nama orang yang tergolong sebagai masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk membeli rumah KPR Subsidi. Pihak bank 

dianggap belum selektif dalam menyalurkan subsidi. 

“Kalau subsidi saya liat ya masih secara umum tepat sasaran, 

ya tapi itu tadi saya anggap pihak bank itu kurang selektif 

kenyataannya ada mereka-mereka yang berpenghasilan lebih 

itu kok bisa dikabulkan“ (Wawancara dengan Bapak Medi, 6 

Januari 2017) 

 

b. Process (Proses). 

Process (proses) dinilai sangat efektif karena memiliki 

presentase sebesar 81,61% yang berada diatas rasio efektivitas 79,9%. 

Berikut ulasannya: 

(1) Persyaratan dan prosedur dalam mendapatkan KPR Subsidi dinilai 

mudah untuk dilakukan. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.5. 
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Presepsi Responden Terhadap Kemudahan Persyaratan dan Prosedur 

Mendapatkan KPR Subsidi 

 

 

Dari gambar 5.5. dapat dilihat bahwa 14,6% sangat setuju  dan 

64,6% setuju dengan persyaratan dan prosedur dalam mendapatkan 

KPR Subsidi dinilai mudah untuk dilakukan. Sisanya 13,4% kurang 

setuju, 6,1% tidak setuju dan 1,2% sangat tidak setuju, sehingga 

kemudahan persyaratan dan prosedur dalam mendapatkan KPR 

Subsidi dinilai sangat efektif dengan presentase sebesar 81,95%. 

Warga Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III C dan VI 

B tidak merasa kesulitan dalam melengkapi persyaratan serta 

melakukan prosedur untuk mendapatkan KPR Subsidi karena jika ada 

kekurangan data pihak bank akan membantu dengan memberi tahu 

nasabah agar segera untuk dilengkapi. 

“Persyaratan administrasi Alhamdulillah disampaikan dan 

dapat dilakukan” (Wawancara dengan Bapak Aris, 3 Januari 

2017). 

 

Dalam penelitian Khaerunnisa (2016) bahwa prosedur dan 

mekanisme penyaluran pembiayaan KPR subsidi melalui beberapa 

tahapan yaitu mengisi formulir, permohonan pembiayaan, 

melampirkan dokumen kelengkapan, verifikasi BI checking, 

wawancara, analisa kelayakan nasabah, analisa harga pasar dari 

agunan, persetujuan pembiayaan, akad pembiayaan, serah terima 
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rumah dan memberikan surat pernyataan verifikasi. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Ibu Wiwin sebagai berikut: 

 “Saya coba daftar, lolos seleksi penjaminan, setelah BI 

checking lolos terus ngasih dp rumah sama akad di bank sama 

notaris yang ditunjuk setelah itu boleh ditempatidan diangsur” 

(Wawancara dengan Ibu Wiwin, 12 Januari 2017) 

 

(2) Sistem pembayaran KPR Subsidi dinilai mudah untuk dilakukan. 

 

 

 

  

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.6. 

Presepsi Responden Terhadap Kemudahan Sistem Pembayaran KPR 

Subsidi 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 22% sangat setuju dan 

67,1% setuju dengan sistem pembayaran KPR Subsidi dinilai mudah 

untuk dilakukan. Sedangkan 8,5% kurang setuju, 1,2% tidak setuju dan 

1,2% sangat tidak setuju, sehingga kemudahan sistem pembayaran 

KPR Subsidi dinilai sangat efektif dengan presentase sebesar 81,46%. 

Mayoritas responden setuju dengan sistem pembayaran KPR 

Subsidi yang dinilai mudah untuk dilakukan. Ketika melakukan KPR 
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Subsidi awalnya dilakukan di kantor cabang pusat (KCP) Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk mengangsurnya dapat dilakukan di kantor 

cabang maupun kantor kas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Selain itu ada jangka waktu yang diberikan sampai dengan 20 tahun 

dengan bunga flat (tetap) sebesar 7,25%. 

“Urusan awal di kantor pusat bank di daerah kota untuk 

selanjutnya pembayaran angsuran bisa di kantor cabang 

dimanapun” (Wawancara dengan Bapak Medi, 23 Desember 

2016) 

 

(3) Anda menyadari bahwa perlu adanya pembangunan setahap demi 

setahap terhadap rumah anda untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan anda. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.7. 

Presepsi Responden Terhadap Kesadaran Dalam Pembangunan 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 30,5% sangat setuju 

dan 64,6% setuju dengan menyadari bahwa perlu adanya 

pembangunan setahap demi setahap terhadap rumah untuk memenuhi 
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kebutuhan dan keinginan. Sementara 3,7% kurang setuju dan 1,2% 

tidak setuju, sehingga kesadaran dalam pembangunan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan dinilai sangat efektif dengan presentase 

sebesar 84,88%. 

Mayoritas responden setuju dan menyadari bahwa 

pembangunan bagi rumah mereka diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan mereka. Hal tersebut dikarenakan rumah 

yang mereka terima berukuran kecil dan tidak ideal untuk keluarga 

yang memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak. Selain itu tanah 

seluas 70 m2 untuk rumah tipe 36 dan 75 m2  untuk rumah tipe 29 

mempunyai  space kosong di belakang rumah yang bertujuan agar 

warga dapat membangun rumah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan. 

“Kondisi rumah itu sendiri dengan berbagai kekurangan 

sehingga ketika mau menetap disini ketika kita ingin nyaman 

maka harus ada perbaikan-perbaikan” (Wawancara dengan 

Bapak Aris, 3 Januari 2017). 

(4) Anda memiliki kemauan (rencana) untuk melakukan pembangunan 

terhadap rumah anda. 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
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GAMBAR 5.8. 

Presepsi Responden Terhadap Kemauan Melakukan Pembangunan 

 

Dari gambar 5.8. dapat dilihat bahwa 46,3% sangat setuju dan 

46,3% lainnya menyatakan setuju dengan memiliki kemauan dalam 

melakukan pembangunan. Sisanya 3,7% kurang setuju, 1,2% tidak 

setuju dan 6,1% sangat setuju, sehingga memiliki kemauan (rencana) 

melakukan pembangunan dinilai sangat efektif dengan presentase 

sebesar 87,56%. 

Kemauan (rencana) responden dalam melakukan pembangunan 

pada rumah mereka terhitung tinggi. Hampir semua orang di Perumnas 

Bumi Guwosari blok III A, III B, III C dan VI B mengatakan sangat 

setuju dan setuju terhadap pembangunan terhadap rumah mereka, 

karena begitu banyak kekurangan pada rumah  yang mereka tempati. 

“Perbaikan menjadi mutlak di lakukan terutama pelebaran, 

selain kebutuhan kondisi keluarga plus kondisi bangunan” 

(Wawancara dengan Bapak Aris, 3 Januari 2017). 

 

(5) Anda memiliki kemampuan (biaya) untuk melakukan pembangunan 

terhadap rumah anda. 

Dari gambar 5.9. dapat dilihat bahwa 52,4% setuju dengan 

memiliki kemampuan dalam melakukan pembangunan. Sisanya 35,4% 

kurang setuju, 3,7% tidak setuju dan 1,2% sangat tidak setuju. 

Sehingga, memiliki kemampuan (biaya) melakukan pembangunan 

dinilai cukup efektif dengan presentase sebesar 72,19%. 
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Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.9. 

Presepsi Responden Terhadap Kemampuan Melakukan Pembangunan 

 

Berbeda dengan kemauan (rencana), untuk kemampuan (biaya) 

untuk melakukan pembangunan ini hanya 52,4% yang mengatakan 

setuju dan 1,2% sangat setuju. Untuk mereka yang mengatakan sangat 

setuju dan setuju karena mereka memiliki sadar pentingnya 

pembangunan terhadap rumah mereka, memiliki kemauan dan biaya, 

dengan begitu mereka sudah melakukan proses pembangunan terhadap 

rumah mereka. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Wijayanti dkk 

(2011) bahwa peran serta masyarakat yang muncul dalam pemenuhan 

kebutuhan adalah berasal dari kemauan dan kemampuannya sendiri. 

“Rumah awal terus terang gak cukup dengan jumlah anggota 

keluarga 5 apalagi anak-anak sudah dewasa, karena tidak 

mencukupi saya mengambil inisiatif saya kembangankan sesuai 

kemampuan saya, kalo kesamping tidak bisa ya keatas” 

(Wawancara dengan Bapak Medi, 6 Januari 2017). 
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Sedangkan untuk warga belum mampu untuk melakukan 

pembangunan karena terkendala oleh biaya belum dapat melakukan 

pembangunan. Penghasilan yang pas-pasan dan pengeluaran yang 

banyak membuat sebagian warga mengurungkan niat untuk melakukan 

pembangunan terhadap rumah mereka demi memenuhi kebutuhan 

sehari-hari atau demi kebutuhan yang lebih mendesak seperti 

membayar biaya sekolah anak. 

“Cuma di plester doang dibelakang belum dipatenkan, dapur 

saja masih di dalem, karena belum ada dana” (Wawancara 

dengan Ibu Dika, 6 Januari 2017) 

 

c. Output (Keluaran). 

Output (keluaran) dinilai cukup efektif karena memiliki 

presentase sebesar 66,59% yang berada diantara rasio efektivitas 60%-

79,9%. Berikut ulasannya: 

(1) Rumah yang anda terima sesuai dengan standar lingkungan (layak 

pakai). 

Dari gambar 5.10. dapat dilihat bahwa 2,4% sangat setuju  

dan 41,5% setuju dengan rumah yang diterima sesuai dengan standar 

lingkungan (layak pakai). Sisanya 17,1% kurang setuju, 24,4% tidak 

setuju dan 14,6% sangat tidak setuju, sehingga kondisi rumah yang 

diterima sesuai dengan standar lingkungan (layak pakai) dinilai cukup 

efektif denagn presentase sebesar 63,41%. 
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Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.10. 

Presepsi Responden Terhadap Rumah 

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 rumah yang 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas umum sebagai 

hasil upaya pemenuhan rumah layak huni. Rumah yang diterima oleh 

masyarakat merupakan rumah siap huni yang terdiri dari 2 tipe rumah 

yaitu 36/70 m2  untuk blok III A dan VI B serta 29/75 m2  untuk blok 

III B dan III C. Untuk kedua tipe rumah mempunyai fasilitas yang 

sama yaitu 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 kamar mandi. Untuk 

fasilitas dapur tidak ada karena perumnas membangun sesuai standar. 

Apabila dilengkapi harga rumah akan tinggi tidak sesuai dengan 

subsidi. 

“Nek menurut saya ya rumah sudah layak mbak walaupun 

kecil” (Wawancara dengan Ibu Sutardi, 6 Januari 2017). 
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Namun ada responden yang mengatakan 17,1% kurang setuju, 

24,4% tidak setuju, bahkan 14,6% sangat tidak setuju. Hal tersebut di 

dasari dengan kualitas bangunan yang ringkih, sehingga mudah rusak. 

“Gak layak huni mbak, soalnya rumah yang aku tempati ini 

parah banget mbak pintu itu cuma didorong aja roboh, kayu 

itu kan kena rayap bolong-bolong, keramik juga ilang, keropos 

itu ternyata Cuma dikasih lem didalamnya biar gak keliatan” 

(Wawancara dengan Ibu Fredi, 6 Januari 2017). 

 

(2) Keadaan jaringan jalan di perumahan anda dalam kondisi yang baik 

dan layak digunakan. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.11. 

Presepsi Responden Terhadap Jaringan Jalan 

Dari gambar 5.11. dapat disimpulkan bahwa 24,4% kurang 

setuju, 28% untuk tidak setuju dan 14,6% sangat tidak setuju dengan 

jaringan jalan dalam kondisi yang baik dan layak digunakan, 

sementara 2,4% sangat setuju, 30,5% mengatakan setuju. Artinya 

jaringan jalan di perumahan dalam kondisi yang baik dan layak 
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digunakan) dinilai sangat tidak efektif dengan presentase sebesar 

55,61%. 

Jalan di Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III C dan 

VI B memiliki lebar jalan kurang lebih 4 meter, dengan bahan/ 

material paving block. Keadaan jalan di masing-masing blok memiliki 

kondisi yang hampir sama, dimana jalan sudah mulai rusak dan tidak 

rata. Kondisi yang tidak rata tersebut dapat membahayakan pengguna 

jalan. Jika musim hujan, beberapa jalan terdapat genangan air. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Marchat (2011) yang menjelaskan 

bahwa kondisi jaringan jalan dalam keadaan yang tidak baik. 

“Gak layak menurutku, jalan harusnya 6 meter tapi hanya 

berapa itu 4 meteran paling” (Wawancara dengan Ibu Ferdi, 6 

Januari 2017). 

 

(3) Terdapat sarana pembuangan sampah di perumahan anda dengan 

kondisi yang baik. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.12. 

Presepsi Responden Terhadap Sarana Pembuangan Sampah 
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Dari gambar 5.12. diatas dapat disimpulkan bahwa 23,2% 

kurang setuju, 24,2% untuk tidak setuju dan 17,1% sangat tidak setuju 

dengan keadaan terdapat sarana pembuangan sampah di perumahan 

dengan kondisi yang baik. Sisanya 6,1% sangat setuju dan 29,3% 

mengatakan setuju, sehingga adanya sarana pembuangan sampah di 

perumahan dengan kondisi yang baik dinilai tidak efektif dengan 

presentase sebesar 56,59%. 

Untuk sarana pembuangan sampah di perumnas tidak 

disediakan oleh perumnas, sarana pembuangan sampah yang tidak ada 

tersebutmengharuskan harus melakukan inisiatif sendiri untuk 

membayar petugas pengambil sampah setiap sebulan sekali untuk 

mengangkut sampah mereka. Baik untuk blok III A, III B, III C dan VI 

B pembuangan sampah dilakukan dengan cara diambil oleh petugas 

kebersihan seminggu 2 kali dan melakukan pembayaran sebesar Rp 

15.000,00 per KK setiap tanggal 1 (awal bulan). Petugas yang 

mengambil sampah ke perumnas merupakan swadaya swasta yang 

dilakukan oleh warga pribumi (penduduk di sekitar Perumnas Bumi 

Guwosari). Namun sampah-sampah tersebut diletakkan dipinggir jalan 

menuju blok VI B dan menimbulkan bau tidak sedap. 

“Nek buat sampah ada petugasnya kok mbak, tiap minggu 

datang buat ngambil sampah” (Wawancara dengan Ibu 

Sutardi, 6 Januari 2017). 

 

(4) Terdapat sumber air bersih di perumahan anda dengan kondisi yang 

baik. 
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Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.13. 

Presepsi Responden Terhadap Sumber Air Bersih 

Dari gambar 5.13. dapat disimpulkan bahwa 8,5% mengatakan 

sangat setuju dan 51,2% mengatakan setuju dengan keadaan terdapat 

sumber air bersih di perumahan dengan kondisi yang baik. Sisanya,  

15,9% kurang setuju, 18,30% untuk tidak setuju dan 6,1% sangat tidak 

setuju, sehingga adanya sumber air bersih di perumahan dengan 

kondisi yang baik dinilai cukup efektif dengan presentase 67,56% 

Untuk sarana air bersih, 51,2% orang menyatakan setuju dan 

8,5% menyatakan sangat setuju dengan keadaan terdapat sumber air 

bersih di perumahan anda dengan kondisi yang baik. Berdasarkan hasil 

penelitian di Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III C dan VI 

B sumber air bersih hanya didapat dari PDAM (Perusahaan Daerah Air 

Minum).  Sesuasi dengan penelitian Marchat (2011) Dalam memenuhi 

kebutuhan air layak mereka memperoleh air dengan membeli pada 

penjual air bersih. Sumber air yang digunakan untuk PDAM di 

Perumnas Bumi Guwosari bersumber dari Kali Progo dan Kali Putih. 
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Kualitas air dari PDAM ini baik dan layak untuk dikonsumsi, karena 

jernih, tidak berbau maupun mengandung kapur. 

“PDAM alhamdulillah secara umum lancar, layanan PDAM 

bagus pernah suatu ketika air mati karena ada kerusakan 2 hari 

berturut-turut tidak ada air lalu datang tangki bawa air bersih 

kesini” (Wawancara dengan Bapak Aris, 3 Januari 2017). 

 

Untuk tarif yang dikenakan tergantung dengan pemakain air 

bersih per rumah, karena tarif yang dikenakan tidak pasti ada beberapa 

warga yang mengeluh bahwa tarif PDAM mahal padahal hanya untuk 

kebutuhan sehari-hari. Untuk air bersih dari PDAM seringkali mati 

karena ada perbaikan sehingga apabila tidak memiliki tampungan air 

warga akan kesusahan dalam mendapatkan air bersih. Hal tersebut 

yang membuat  beberapa warga menyatakan 15,9% kurang setuju, 

18,30% tidak setuju dan 6,1% sangat tidak setuju dengan keadaan 

terdapat sumber air bersih di perumahan dengan kondisi yang baik. 

Walaupun ketidaknyamanan tersebut dapat diatasi dengan 

menyediakan tampungan air. 

(5) Terdapat saluran air kotor (sanitasi) di sekitar perumahan anda dengan 

kondisi yang baik. 

Dari gambar 5.14. dapat disimpulkan bahwa 26,8% kurang 

setuju, 19,5% untuk tidak setuju dan 8,5% sangat tidak setujudengan 

keadaan  terdapat saluran air kotor (sanitasi) di sekitar perumahan anda 

dengan kondisi yang baik. Sisanya 3,7% sangat setuju dan  41,5% 

setuju. Sehingga adanya saluran air kotor (sanitasi) di sekitar 
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perumahan dengan kondisi yang baik dinilai cukup efektif dengan 

presentase sebesar 62,44%. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.14. 

Presepsi Responden Terhadap Sanitasi 

Saluran pembuang air kotor (sanitasi) pada Perumnas Bumi 

Guwosari untuk blok III A, III B, III C dan VI B memiliki kondisi 

yang kurang baik. Kondisinya yang rapuh karena tidak ada pondasi 

didalamnya.  

“Untuk sanitasi yang got itu di bangun ala kadarnya, diluar 

kelihatan rapi padahal itu tidak di kasih pondasi hanya 

ditempel jadi yo rusak” (Wawancara dengan Bapak Aris, 3 

Januari 2017). 

 

Pada blok III B, ujung dari saluran sanitasi meluap di bagian 

daerah pribumi (warga sekitar Perumnas Bumi Guwosari), hal tersebut 

dapat mengakibatkan kerugian. Saluran sanitasi yang sering meluap di 

saat hujan sampai air masuk ke dalam rumah. 

“Sanitasi disini sangat kurang karena untuk gotnya diarea ini 

kecil itu kemaren pas hujan gede itu sempat banjir, meluap 
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terutama yang di dekat mushola itu kan tempatnya pendek 

disitu airnya sempet masuk rumah” (Wawancara dengan 

Bapak Susilo, 6 Januari 2017) 

 

(6) Terdapat jaringan listrik di perumahan anda dengan daya listrik yang 

mencukupi kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.15. 

Presepsi Responden Terhadap Jaringan Listrik 

Dari gambar 5.15.dapat disimpulkan bahwa 69,5% mengatakan 

setuju dengan adanya jaringan listrik di perumahan dengan daya listrik 

yang mencukupi kebutuhan. Sisanya 7,3% sangat setuju,  15,9% 

kurang setuju 4,9% untuk tidak setuju dan 2,4% sangat tidak setuju., 

sehingga adanya jaringan listrik di perumahan dengan daya listrik yang 

mencukupi kebutuhan dinilai cukup efektif dengan presentase sebesar 

74,88%. 

Jaringan listrik yang ada di Perumnas Bumi Guwosari blok III 

A, III B, III C dan VI B baik itu tipe rumah 29 maupun tipe rumah 36  

yang berfasilitas subsidi menggunakan listrik dengan daya listrik 
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sebesar 900 WATT. Besarnya daya listrik ini dirasa oleh warga 

perumnas sudah mencukupi kebutuhan, 69,5% orang mengatakan 

setuju dengan adanya jaringan listrik di perumahan dengan daya listrik 

yang mencukupi kebutuhan. Mayoritas warga menggunakan listrik 

hanya untuk kebutuhan bagi rumah tangga saja. Hal tersebut sesuai 

penelitian Marchat (2011) dimana tegangan listrik 900 WATT ini 

dirasa sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah 

tangga. 

“Ketika saya masuk perumahan ini kondisi masih gelap listrik 

itu belum ada tapi saya sudah deal membayar angsuran saya 

kira bisa ditempati jadi hanya memakai penerangan emergency 

atau pakai lilin”(Wawancara dengan Bapak Aris, 3 Januari 

2017). 

“Listrik sering mati sebulan sampai 4- 5 kali katanya sih karena 

travo. Penggunaannya untuk lampu, tv, kulkas, mesin cuci 

mbak sama masak nasi” (Wawancara dengan Ibu Ferdi, 6 

Januari 2017). 

 

(7) Anda merasa terbantu dalam memiliki rumah melalui KPR Subsidi. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.16. 

Presepsi Responden Terhadap Terbantu Dengan Adanya KPR Subsidi 
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Dari gambar 5.16. dapat disimpulkan bahwa 62,2% 

mengatakan setuju dengan merasa terbantu dalam memiliki rumah 

melalui KPR Subsidi. Sisanya 32,9% sangat setuju dan 4,9% kurang 

setuju. Sehingga adanya KPR Subsidi membantu masyarakat dalam 

memiliki rumah dinilai sangat efektif dengan presentase sebesar 

85,61%. 

Sebagian besar warga Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III 

B, III C dan VI B merupakan MBR yang cenderung memiliki daya beli 

yang rendah, jika untuk membeli rumah tanpa subsidi mereka tidak 

mampu dan memilih untuk ngekos/mengontrak. Adanya KPR Subsidi 

ini membantu mereka dalam memiliki hunian. Sesuai dengan teori 

kebijakan publik dimana keputusan pemerintah untuk memecahkan 

masalah publik (Suharno, 2013). Dalam hal ini permasalahan publik 

yang dihadapi oleh MBR adalah kesulitan dalam mendapatkan rumah 

yang layak huni, namun dengan adanya kebijakan publik berupa 

program KPR Subsidi dengan bantuan FLPP maka MBR merasa 

terbantu dan dapat memiliki hunian/rumah yang layak 

“Sangat terbantu sekali karena KPR Subsidi inikan harga nya 

murah dan flat jadi ketika inflasi naik turun atau nilai uang naik 

turun angsuran itu tetap” (Wawancara dengan Bapak Aris, 3 

Januari 2017) 

 

(1) Analisis Dampak Sosial Ekonomi Program KPR Subsidi di Perumnas 

Bumi Guwosari. 

Program KPR Subsidi dengan bantuan FLPP memberikan dampak 

sosial ekonomibagi warga Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III 
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C dan VI B. Dalam Dunn (2003) menjelaskan bahwa dampak adalah 

kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Dari 

adanya program KPR Subsidi yang menghasilkan output dalam bentuk 

rumah harga terjangkaudengan KPR Subsidi bantuan FLPP memberikan 

dampak pada sosial ekonomi warga baik itu positif maupun negatif. 

Berikut ulasannya: 

a. Adanya program KPR Subsidi memberikan  rasa aman dan nyaman 

bagi keluarga anda dalam menempati hunian. 

Dari gambar 5.17. dapat disimpulkan bahwa 62,2% mengatakan setuju 

dengan keadaan KPR Subsidi memberikan  rasa aman dan nyaman 

dalam menempati hunian. Sisanya  11% kurang setuju, 2,4% untuk 

tidak setuju, 23,2% sangat setuju dan 1,2% sangat tidak setuju. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.17. 

Presepsi Responden Terhadap Keamanan dan Kenyamanan 

Sangat  
Tidak 

Setuju, 
1.2%

Tidak 
Setuju, 
2.4%

Kurang 
Setuju, 

11%

Setuju, 
62.2%

Sangat 
Setuju, 
23.2%
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Dalam menghuni rumah milik sendiri menimbulkan rasa 

nyaman dan aman terhadap penghuninya, begitu pula untuk warga 

Perumnas Bumi Guwosari mayoritas warga mengatakan 62% setuju 

dengan KPR subsdidi memberikan rasa nyaman dan aman dalam 

menempati hunian. Sejak mereka memiliki rumah sendiri 

menggunakan KPR Subsidi mereka tidak dikejar-kejar tagihan pemilik 

kos/kontrakan bagi yang ngekos/mengontrak dan tidak terganggu 

dengan saudara maupun orangtua bagi yang sebelumnya ikut dengan 

orangtua. Warga Perumnas Bumi Guwosari mengaku lebih senang 

dapat hidup mandiri bersama keluarga mereka walaupun dengan 

rumah yang kecil sederhana. Selain itu warga juga dapat berekspresi 

dengan bebas untuk melakukan apapun dengan rumah mereka. 

“Ya yang jelas jadi muncul semacam rasa tenang jadi kita lebih 

lega daripada ketika masih ngontrak. Ketika pulang kerja juga 

enak pulang dirumah sendiri, tidak terikat dengan ibu kos atau 

apapun apapun, sehingga muncul potensi apa missal ngutak 

utik apa gitu” (Wawancara dengan Bapak Aris, 3 Januari 2017) 

 

b. Adanya program KPR Subsidi meningkatkan efektivitas dalam 

membimbing keluarga. 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa 62,2% 

mengatakan setuju dengan keadaan program  KPR Subsidi 

meningkatkan efektivitas dalam membimbing keluarga. Sisanya 12,2% 

kurang setuju, 4,9% untuk tidak setuju dan 32,2% sangat setuju. 
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Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.18. 

Presepsi Responden Terhadap Efektivitas Membimbing Keluarga 

Selain untuk berlindung dari cuaca dan alah satu fungsi rumah 

adalah sebagai sarana dan prasarana dalam mendidik dan membimbing 

keluarganya. Mayoritas responden mengatakan setuju dengan adanya 

KPR Subsidi membuat efektivitas membimbing keluarga terutama 

anak menjadi lebih baik.  

“Terbantu sekali mbak soalnya aku tu pindah dirumah ini 

soalnya tujuan pengen mandiri, enakan mandiri dalam 

mendidik anak juga enak” (Wanwancara dengan Ibu Ferdi, 6 

Januari 2017) 

 

c. Adanya program KPR Subsidi memicu tindak kejahatan disekitar 

lingkungan anda. 

Dari gambar 5.19. dapat disimpulkan bahwa 39% mengatakan 

setuju dengan adanya program KPR Subsidi memicu tindak kejahatan 

disekitar lingkungan anda. Sisanya 29,3% kurang setuju, 19,5% untuk 

tidak setuju dan 12,2% sangat setuju. 

 

Tidak 
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Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.19. 

Presepsi Responden Terhadap Tindak Kejahatan 

Mayoritas responden setuju dengan adanya program KPR 

Subsidi memicu tindak kejahatan karena lokasi yang sangat sepi, 

minim penerangan, dan jauh dari keramaian perumahan ini pernah 

menjadi sasaran tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang pernah 

terjadi di Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III C dan VI B 

adalah pencurian. 

“Karena disini jauh dari keramaian kemudian dari kampung 

sehingga potensi untuk orang-orang melakukan tindak 

kriminal atau negatif” (Wawancara dengan Bapak Aris, 3 

Januari 2017) 

“Pernah mbak terjadi tindak kejahatan, waktu itu pernah ada 

yang kemalingan itu” (Wawancara dengan Bapak Sarbin, 8 

Januari 2017) 

 

d. Adanya program KPR Subsidi dapat meringankan beban ekonomi 

anda dalam memiliki hunian/rumah. 
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19.5%
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Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.20. 

Presepsi Responden Terhadap Meringankan Beban Ekonomi 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa 61% mengatakan 

setuju dengan keadaan program KPR Subsidi dapat meringankan 

beban ekonomi dalam memiliki hunian/rumah. Sisanya 7,3% kurang 

setuju, untuk 30,5% sangat setuju, 1,2% sangat tidak setuju. 

Mayoritas responden setuju dengan KPR Subsidi yang dapat 

meringankan beban ekonomi dalam memiliki hunian/rumah. Karena 

sebagian besar dari warga Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, 

III C dan VI B adalah masyarakat menengah kebawah yang belum 

mampu membeli rumah tanpa bantuan subsidi dari pemerintah. 

Anggaran yang dulu dipakai untuk membayar kos/kontakan sekarang 

dijadikan untuk membayar angsuran bank yang ketika angsuran itu 

sudah lunas rumah tersebut akan menjadi rumah mereka sendiri. 

“Ya meringankan karena besarangsuran disesuaikan 

kemampuan” (Wawancara dengan Bapak Medi, 6 Januari 

2017). 

Sangat 
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Setuju, 
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61%
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“Iya banget, soalnya kalo dengan gajiku sama suami nek 

misalenyari yang swasta walaupun subsidi kan bunganya 

gatau bunganya tetap atau tidak, kalo KPR ini aslinya bener-

bener membantu” (Wawancara dengan Ibu Fredi, 6 Januari 

2017). 

 

e. Adanya program KPR Subsidi mendorong masyarakat untuk membuka 

usaha perdagangan (seperti warung, toko, dll) dan usaha jasa ( seperti 

laundry, penjahit, dll) di lingkungan perumahan. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

GAMBAR 5.21. 

Presepsi Responden Terhadap Mendorong Masyarakat Membuka 

Lapangan Usaha 

 

Dari gambar 5.21. dapat disimpulkan bahwa 62,2% 

mengatakan setuju dengan keadaan program KPR Subsidi mendorong 

masyarakat untuk membuka usaha perdagangan dan usaha jasa di 

lingkungan perumahan. Sisanya 20,7% kurang setuju, untuk 13,4% 

sangat setuju dan 3,7% tidak setuju. 

Mayoritas responden setuju dengan keadaan program KPR 

Subsidi mendorong masyarakat untuk membuka usaha perdagangan 

dan usaha jasa di lingkungan perumahan. Dari keempat blok di 
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Perumnas Bumi Guwosari, terdapat beberapa orang yang melakukan 

usaha baik itu barang maupun jasa. Untuk blok III A terdapat 1 orang 

yang membuka usaha, yaitu warung yang menjual kebutuhan sehari-

hari. Sedangkan untuk blok III B terdapat 2 orang yang membuka 

usaha yaitu penjual galon air mineral dangas elpiji. Sementara di blok 

III  C terdapat 3 orang yang melakukan usaha yaitu 1 warung, 1 

laundry dan 1 penjahit. Untuk blok VI B terdapat 9 orang yang 

melakukan usaha di lingkungan perumahan yaitu 1 jasa pijat, 1 servis 

computer, 1 warung, 1 penjual tanaman hias, 1 makelar tanah, 1 jasa 

video shooting, 1 servis lampu, 1 jual gas elpiji dan 1 jual snack (roti 

pizza). Bahkan ada juga yang sempat memberikan lowongan pekerjaan 

bagi ibu-ibu rumah tangga di lingkungan perumahan, akan tetapi tidak 

berlangsung lama karena relasi kerja yang tidak baik. 

“Nek disini buat kerjaan saya sendiri buat pendapatan juga 

sebenere pengen e ibuk-ibuk sini juga ikut jahit cuman kemaren 

kan apa ya karena relasi ne borongan itugak lancar to akhirnya 

agak terhambat” (Wawancara dengan Ibu Wiwin, 12 Januari 

2017). 

 

 

 

 

 

 


