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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Populasi dunia diperkirakan akan meningkat sekitar dua miliar jiwa dalam tiga 

dekade mendatang, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam 

laporan yang bertajuk “Prospek Populasi Dunia 2019” yang dirilis oleh 

Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial (DESA) PBB, populasi dunia akan 

meningkat dari 7,7 miliar menjadi 9,7 miliar dan pertumbuhan tersebut lebih dari 

50% akan berasal dari sembilan negara, termasuk Indonesia (Perdana, 2019). Pada 

tahun 2019, jumlah populasi Indonesia mencapai 268,369,114 jiwa dengan luas 

wilayah 1.919.000 km2. Indonesia sendiri memiliki kepadatan penduduk sebesar 

135 jiwa/km2 dan kepadatan penduduk di DKI Jakarta paling tinggi dibandingkan 

dengan provinsi lainnya. Berikut merupakan grafik lima provinsi terpadat di 

Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2015). 

 

Gambar 1. 1 Grafik Kepadatan Penduduk Provinsi di Indonesia 

Tingkat kepadatan yang begitu tinggi menyebabkan kesulitan untuk 

memenuhi setiap kebutuhan masyarakat terutama tiga kebutuhan primer yaitu 

sandang, pangan dan papan. Dengan luas lahan Jakarta yang tidak berubah, dan 
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jumlah penduduk di Jakarta yang terus meningkat, menyebabkan kebutuhan lebih 

tinggi dibandingkan dengan ketersediaan tanah sehingga harga tanah kian 

meningkat (Alexander, 2019). Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya penduduk 

di Jakarta memiliki keberagaman ditinjau dari aspek perekonomian, salah satunya 

adalah penduduk yang tergolong kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR) (Apriadi, 2019). 

Peningkatan harga tanah dan keberadaan penduduk MBR menyebabkan 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan papan atau rumah. Dengan begitu, 

kesejahteraan masyarakat khususnya MBR akan menurun dan menimbulkan 

masalah seperti tuna wisma, kecemburuan sosial, dan sebagainya. Sebagai upaya 

menyelesaikan permasalahan di di provinsi DKI Jakarta khususnya dalam hal 

kepadatan penduduk dan ketimpangan ekonomi, pemerintah menyusun program-

program perlindungan sosial yang dikhususkan untuk MBR. Salah satu program 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan papan yaitu penyediaan pemukiman bagi 

MBR berupa rumah susun (Fitriana, 2018). Rumah susun adalah program 

pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak untuk MBR dengan harga yang 

terjangkau. Rumah susun dibangun secara vertikal sehingga dapat menggunakan 

lahan secara efektif untuk menjadi hunian MBR dalam jumlah yang banyak. 

Namun rumah susun di Jakarta saat ini cenderung terlihat kumuh, dan 

menjadi masalah yang harus ditanggulangi. Kekumuhan pada rumah susun 

menimbulkan pertanyaan pada customer satisfaction sebagai stakeholder terhadap 

rumah susun.  
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Gambar 1. 2 Rumah Susun Kumuh  
(Sumber : news.detik.com, 2017) 

Oleh karena itu, ingin dilakukan penelitian pada proyek rumah susun 

berdasarkan tingkat customer satisfaction yaitu penghuni sebagai salah satu 

stakeholder dari proyek rumah susun.  

Penelitian-penelitian mengenai customer satisfaction telah dilakukan 

sebelumnya. Terdapat empat penelitian sebelumnya yang menjadi dasar atau 

pendukung dalam penelitian ini yang meninjau customer satisfaction dengan 

metode, indikator, dan lokasi rumah susun yang berbedea-beda.  

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Sucahya, Widjajakusuma dan Djukardi 

(2018), dengan judul “Analisis Indikator Kesuksesan Proyek Rumah Susun 

Tambora Berdasarkan Customer Satisfaction dengan Metode Balanced 

Scorecard” menyatakan bahwa Rumah Susun Tambora memiliki tingkat kepuasan 

71,9% sehingga dapat dikatakan sukses dalam customer satisfaction dengan 

menggunakan strategi Balanced Scorecard. Indikator-indikator yang memiliki 

tingkat customer satisfaction rata-rata tertinggi adalah indikator Around Urban 
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Space, Shade & Sunlight, Art, Culture and Alternative Culture, Time and Program 

Regulation and Management, Public Transport.  

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Tellys, Widjajakusuma dan Djukardi 

(2018) dengan judul “Analisis Indikator Kesuksesan Proyek Rumah Susun 

Jatinegara Barat Berdasarkan Customer Satsifaction dengan Metode Quality 

Function Deployment” menyatakan bahwa Rumah Susun Jatinegara Barat 

memiliki tingkat kepuasan 72.3% sehingga dapat dikatakan sukses dalam 

kepuasan penghuni dengan pengaplikasian Quality Function Deployment (QFD). 

Variabel yang paling mempengaruhi kepuasan penghuni pada Rumah Susun 

Jatinegara Barat adalah Environmental Element.  

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Andreas, Widjajakusuma dan Djukardi 

(2018) dengan judul  “Analisis Kepuasan Penghuni terhadap Faktor-Faktor 

Hunian Rusunami Bandar Kemoyoran dengan Post-Occupancy Evaluation 

(POE)” menyatakan bahwa Rumah Susun Bandar Kemayoran memiliki nilai 

kepuasan rata-rata yaitu 3,15 dari 5 sehingga dapat dikatakan sukses dalam 

kepuasan kepuasan penghuni dengan menggunakan metode post-occupancy 

evaluation (POE). Indikator yang paling mempengaruhi kepuasan penghuni 

adalah ketersediaan listrik pada rumah susun.  

Terakhir, penelitian yang ditulis oleh Sugiarta, Widjajakusuma dan Djukardi 

(2018) dengan judul “Analisis Keberhasilan Proyek Rumah Susun Sewa Pasar 

Jumat dengan Evaluasi Kepuasan Penghuni Berdasarkan Elemen Post-Occupancy 

Evaluation” menyatakan bahwa Rumah Susun Pasar Jumat memiliki nilai 

kepuasan rata-rata yaitu 3.2 dari 5 sehingga dapat dikatakan sukses dalam 
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kepuasan penghuni dengan menggunkan metode POE. Indikator-indikator yang 

sudah memberikan kepuasan penghuni adalah indoor environmental quality, 

mobility means, neighbourhood environment, communication dan price. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnnya, customer 

satisfaction dapat ditinjau dengan variabel dan metode yang berbeda-beda. 

Sehingga, ingin dilakukan penelitian seputar customer satisfaction dalam tinggal 

di rumah susun agar dapat diketahui lebih spesifik variabel mana yang paling 

mempengaruhi customer satisfaction. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada latar belakang, sehingga terbentuk 

rumusan masalah yang akan dibahas pada penilitan ini: 

1. Berapakah tingkat customer satisfaction atau kepuasan penghuni sebagai 

stakeholder terhadap rumah susun yang ditinggali? 

2. Apakah ada pengaruh dari variabel performance, role of communication, 

dan total quality management terhadap tingkat customer satisfaction pada 

rumah susun? 

3. Model apa yang dapat menunjukkan customer satisfaction pada rumah 

susun? 

4. Variabel apa yang paling mempengaruhi customer satisfaction? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan 

untuk: 
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1. Mengetahui tingkat customer satisfaction terhadap rumah susun yang 

dirasakan oleh penghuni. 

2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel variabel performance, 

role of communication, dan total quality management terhadap tingkat 

customer satisfaction pada rumah susun. 

3. Mengetahui model customer satsifaction.  

4. Mengetahui variabel yang paling mempengaruhi customer satisfaction. 

1.4 Batasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mempunyai kekurangan, keterbatasan, serta asumsi 

yang digunakan. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Model customer satisfaction hanya ditinjau dari aspek performance, role 

of communication, dan total quality management. 

2. Lokasi penelitian hanya dilakukan pada bangunan bertingkat berupa 

Rumah Susun Penjaringan di Jakarta Utara. 

3. Asumsi proyek rumah susun yang telah dibangun dan beroperasi artinya 

sudah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan konstruksi bangunan 

bertingkat tinggi. 

4. Skala likert yang digunakan dalam pengambilan data yaitu skala satu 

sampai enam. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini terdiri dari lima bab isi laporan. Berikut adalah penjelasan 

sistematika penulisan laporan ini: 
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1. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan laporan pada 

akhir bagian ini.  

2. BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan yang digunakan untuk menjadi pendukung penentuan 

model customer satisfaction serta digunakan untuk mendapatkan jawaban 

dari rumusan masalah penelitian.  Teori-teori yang dibahas pada bab ini 

didapatkan dari tinjauan pustaka terhadap jurnal, artikel, dan buku yang 

tersedia di perpustakan maupun online.  

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi proses dan langkah yang dilakukan dalam penelitian dari awal 

sampai akhir.  

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi data-data hasil penelitian yang dilakukan pada bab III serta 

pembahasan dan analisis data menggunakan teori pada bab II, sehingga 

rumusan masalah dari penelitian ini terjawab. 

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab terakhir dari laporan skripsi ini, yang berisi kesimpulan 

singkat mengenai hasil penelitian yang dilakukan, serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


