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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 
 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Kajian Geografi  

 

 

1.1 Pengertian Geografi 

 

Geografi adalah mempelajari hubungan kausal gejala-gejala muka bumi dan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik fisik maupun yang 

menyangkut makhluk hidup beserta prrmasalahannya melalui pendekatan 

keruangan. ekologi dan regional untuk kepentingan program, proses dan 

keberhasilan pembangunan sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bintarto dalam 

Sujali (1989:4) 

 

Sedangkan menurut Nursid Sumaatmadja (1988:30), Geografi adalah tulisan atau 

lukisan tentang bumi mengacu pada pernyataannya yang mengemukakan bahwa 

akar dari kata Geografi adalah geo yang berarti bumi dan graphika yang berarti 

lukisan atau tulisan. Secara umum Geografi terbagi menjadi dua yakni Geografi 

Fisik dan Geografi Sosial. 

 

Menurut Nursid Sumaatmadja (1988: 52-53), 

”Secara garis besar Geografi dapat diklasifikasikan mejadi tiga cabang, 

yaitu Geografi Fisik (Physical Geography), Geografi Manusia (Human 

Geography dan Geografi Regonal (Regional Geography). Yang dimaksud 

Geografi Fisik yaitu cabang Geografi yang mempelajari gejala fisik dari 

permukaan bumi yang meliputi tanah, air, udara dan sebagainya.... 
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Geografi Manusia adalah cabang Geografi yang bidang studinya yaitu 

aspek keruangan gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia 

sebagai obyek pokok. ...berdasarkan pendekatan topik dan struktural 

dalam melakukan studi apek kemanusiaan, Geografi manusia ini terbagi-

bagi lagi ke dalam cabang-cabang : Geografi Penduduk, Geografi 

Ekonomi, Geografi Politik, Geografi Pemukiman dan Geografi Sosial.” 

 

 

Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa secara umum Geografi terbagi 

menjadi dua bagian yaitu Geografi Fisik dan Geografi Manusia sesuai dengan 

penyataan gentis dalam Suprapto Dibyosaputro (2008,2) bahwa, Geografi dapat 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu Geografi Fisik (Physical Geography) yang 

lebih mengarahkan perhatiannya pada lingkungan alami dan Geografi Manusia      

(Human Geography) yang mengkaji tentang manusia dan interaksinya dengan 

unsur-unsur lingkungan. 

 

  

1.2 Cabang – Cabang Geografi  

 

1.2.1 Geografi Fisik  

Geografi fisik adalah suatu ilmu yang area studinya menyangkut bersama 

hubungan elemen-elemen penting dari lingkungan fisik manusia. Sebagai cabang 

ilmu Geografi Fisik menekankan pada hubungan timbal balik keruangan, unsur-

unsur lingkungan suatu kawasan diatas permukaan bumi dan bagaiman sebab-

sebab terjadinya pola aransemen dan hubungan timbal balik antar unsur 

lingkungan tersebut.  

 

Didalam Geografi Fisik terdapat beberapa subjek kajian antara lain  Klimatologi 

dan Meteorologi dengan objek kajianya adalah atmosfera, Geomorfologi dengan 

objek kajian bentuk lahan, Osenografi dengan objek kajian laut dan pengaruhnya, 
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Geologi dengan objek kajian berupa material bumi, ilmu tanah dengan objek 

kajian tanah, dan BioGeografi dengan objek kajian vegetasi sesuai dengan yang 

diungkapkan Slaymaker dan Speencer dalam Suprapto (2008,2) 

 

1.2.2 Geografi Manusia 

Definisi Geografi jumlahnya sangat banyak. Salah satu definisi yang sederhana 

bunyinya kurang lebih demikian: Geografi adalah ilmu yang mempelajari 

hubungan timbal balik antara bumi dan manusia. Bumi yang ditinggali oleh 

manusia dapat mempengaruhi kehidupan manusia (dalam hal ini manusia bukan 

diartikan sebagai individu melainkan sebagai kelompok) sebaliknya kehidupan 

manusia juga dapat mempengaruhi kestabilan dari ekosistem yang terdapat di 

bumi. Dengan demikian maka jelaslah sudah bahwa Geografi juga tak lepas dari 

mempelajari kehidupan manusia sehingga timbullah bagian dari ilmu Geografi 

yang mempelajari tentang interaksi bumi dengan manusia atau sebaliknya yang 

disebut dengan Geografi manusia. 

Secara keilmuan Geografi manusia adalah sebuah bidang interdisipliner 

menggabungkan pendekatan dari Geografi akademik dengan subjek tradisional 

ilmu sosial, dengan demikian menekankan masalah penduduk seperti pariwisata, 

urbanisasi, dan sebagainya. Ada banyak objek kajian dalam Geografi manusia 

antara lain Pembangunan, Ekonomi, Kesehatan, Sejarah, Politik, Penduduk, 

Pariwisata, Filosofi pendekatan serta Geografi sosial. Geografi sosial merupakan 

kajian dalam Geografi manusia yang menjelaskan mengenai interaksi antara 

manusia dengan lingkungan sosialnya yaitu manusia lain maupun kelompok 

manusia disekelilingnya. Maksudnya, bahwa manusia dalam memenuhi 
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kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder pasti akan 

memanfaatkan lingkungan sekitarnya. (www.Geografi.web.id) 

1.3 Pendekatan Geografis 

Setelah dibahas mengenai cabang-cabang serta objek yang dikaji dalam masing-

masing ilmu maka ilmu Geografi yang lebih cocok untuk dijadikan dasar dalam 

penelitian yang membahas mengenai sosial ekonomi para pedagang di Danau OPI 

ini  adalah salah satu objek kajian dari Geografi manusia yaitu Geografi Sosial 

yang mempelajari aspek keruangan berupa karakteristik dari penduduk, organisasi 

sosial, unsur kebudayaan dan kemasyarakatan serta bagaimana cara memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

1.4 Danau 

Danau adalah sejumlah air (tawar atau asin) yang terakumulasi di suatu tempat 

yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai atau 

adanya mata air. Biasanya danau dapat dipakai sebagai sarana rekreasi dan 

olahraga. Danau juga dapat berpengertian sebagai cekungan besar di permukaan 

bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan 

tersebut dikelilingi oleh daratan. Secara umum danau dapat terbagi kedalam dua 

bagian yaitu danau alami dan danau buatan.  

 

1.4.1 Danau Alami 

Danau alami merupakan danau yang terbentuk secara alami melalui proses yang 

dilakukan oleh alam tanpa ada campur tangan manusia beberapa contoh danau 

alami menurut proses terjadinya antara lain  
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a. Danau tektonik yaitu danau yang terbentuk akibat penurunan muka bumi 

karena pergeseran/patahan. 

b. Danau vulkanik yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas  vulkanisme atau 

gunung berapi. 

c. Danau tektovulkanik yaitu danau yang terbentuk akibat percampuran aktivitas 

tektonisme dan vulkanisme. 

d. Danau bendungan alami yaitu danau yang terbentuk akibat lembah sungai 

terbendung oleh aliran lava saat erupsi terjadi. 

e. Danau karst yaitu danau yang terbentuk akibat pelarutan tanah kapur. 

f. Danau glasial yaitu danau yang terbentuk akibat mencairnya es/keringnya 

daerah es yang kemudian terisi air. 

 

1.4.2 Danau Buatan 

Danau buatan adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas manusia atau sengaja 

dibangun untuk kepentingan umat manusia seperti penyediaan tenaga listrik-hidro, 

rekreasi (berenang, selancar angin, dll), persediaan air, dll. Salah satu dari jenis 

danau buatan adalah danau retensi yaitu danau yang sengaja dibangun sebagai 

tempat untuk menampung air hujan untuk sementara waktu agar tidak banjir.  

 

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka diketahui bahwa Danau OPI yang 

menjadi tempat para pedagang mencari penghasilan termasuk dalam kategori 

danau buatan atau lebih tepatnya adalah danau retensi dikarenakan danau tersebut 

dibuat bertujuan untuk menghinddari terjadinya banjir akibat dirubahnya daerah 

resapan air hujan yang berupa rawa-rawa menjadi lahan permukiman dalam hal 

ini adalah Perumahan Ogan Permata Indah. 
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2. Karakteristik Sosial Ekonomi 

Karakter merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh sesuatu benda atau apabila 

dihubungkan dengan manusia adalah tingkah laku khusus yang dimiliki oleh 

seseorang yang membuat ia berbeda dengan yang lain begitu pula dengan 

penelitian ini yang akan membahas mengenai ciri khas yang dimiliki oleh  

pedagang yang berada di Danau OPI yang berada di kawasan Jakabaring. 

 

2.1 Karakteristik Sosial 

Karakteristik sosial akan menggambarkan kondisi pedagang secara sosial atau 

dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keilmuan karakteristik sosial 

mencangkup status keluarga, tempat lahir, tingkat pendidikan dan lain sebagainya 

sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh I Gusti Ngurah dan Akhir Harahap dalam 

Aris Ananta (1993:21). Karakteristik sosial yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah tanggungan keluarga dan tingkat pendidikan para pedagang kaki lima di 

sekitar Danau Buatan Ogan Permata Indah Jakabaring Kelurahan 15 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. 

 

 

2.1.1 Tanggungan Keluarga 

Salah satu alasan dari seseorang dalam mencari pekerjaan adalah untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan adanya usaha dagang yang dilakoninya 

diharapkan dapat menanggung dalam kebutuhan keluarga mereka khususnya 

dalam pendidikan anak-anak mereka.  

 

Jumlah anggota keluarga yang banyak akan berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan pokok keluarga dan berpengaruh pula pada kemiskinan. Sesuai dengan 
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pendapat Quibria dalam Ratna Uli (2003:16)  yang menyatakan bahwa salah satu 

karakteristik rumah tangga miskin adalah karakteristik demografi, diantara 

berbagai variabel demografi. Kemiskinan berhubungan langsung dengan jumlah 

anggota rumah tangga. Rumah tangga miskin cenderung memiliki anggota yang 

sangat besar. Jumlah tanggungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

jumlah anggota keluarga baik anak maupun bukan anak dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

 

2.1.2 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu proses membuat manusia menjadi dewasa yang 

membuat perilaku manusia tersebut berubah menjadi lebih baik. Seperti yang 

tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam latihan, proses dan 

perbuatan. 

 

Menurut Riwanto Tirtosudarmo (1994:44) 

“Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa pendidikan formal merupakan 

persyaratan teknis yang sangat berpengaruh untuk mendapatkan kesempatan kerja. 

Sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan dengan 

tingkat pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia 

yang terdidik dan terampil. Sesuai dengan data yang ada, pendidikan tertinggi 

yang ditamatkan.” 

 

 

Lebih lanjut M. Djumhana (1994:289) mengatakan bahwa tingkat pendidikan 

adalah jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi 

yang berbentuk sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi sedangkan dalam 
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Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 pasal 17, 18 dan 19 

tentang sistem pendidikan dibagi menjadi 3 jenjang pendidikan yaitu : 

a. Pendidikan dasar : Tamat SD dan tamat SMP 

b. Pendidikan menengah : Tamat SMA/SMK 

c. Pendidikan tinggi : Tamat Diploma/Sarjana 

 

Jadi, yang dimaksud dengan tingkat pendidikan para pedagang kaki lima yang 

berjualan di sekitar Danau Buatan Ogan Permata Indah pada penelitian ini adalah 

jenjang pendidikan sekolah (formal) yang terakhir dicapai menurut Undang-

Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 pasal 17, 18 dan 19 yang telah 

membagi pendidikan menjadi tiga seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan 

sebelumnya. 

 

2.2 Karakteristik Ekonomi 

Karakteristik ekonomi adalah ciri khas dari sudut pandang bagaimana seseorang 

atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang 

meliputi aktivitas ekonomi, jenis pekerjaan, status pekerjaan, lapangan pekerjaan 

dan pendapatan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh I Gusti Ngurah dan Akhir 

Harahap dalam Aris Ananta (1993:21)   

 

Dalam penelitian ini karakteristik ekonomi yang dikaji yaitu mengenai modal, 

tingkat pendapatan, waktu bekerja, kondisi rumah serta alasan berdagang para 

pedagang kaki lima di sekitar Danau Buatan Ogan Permata Indah Jakabaring 

Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. 
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2.2.1.  Pedagang 

Dalam Bab  I  Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia nomor: 23/mpp/kep/1/1998 tentang lembaga-lembaga usaha 

perdagangan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia, 

pengertian pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan 

kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan 

memperoleh laba. Sedangkan menurut wikipedia pengertian pedagang tersebut 

adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak 

diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan (Wikipedia, 23-03-2010). 

Pedagang dapat dikategorikan menjadi: 

1. Pedagang grosir beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan 

pedagang eceran. 

2. Pedagang eceran, disebut juga pengecer menjual produk komoditas 

langsung ke konsumen. Pemilik toko atau warung adalah pengecer. 

Merunut dari pengertian yang telah dijelaskan diatas maka dalam penelitian ini 

pedagang yang dimaksudkan adalah Pedagang eceran, disebut juga pengecer, 

menjual produk komoditas langsung ke konsumen. Pemilik toko atau warung 

adalah pengecer. 

2.2.2 Jasa Perahu 

Menurut Christian Gronross, jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian 

aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada 

interaksi antara pelanggan dan karyawan  jasa dan atau sumber daya fisik atau 

barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah 
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pelanggan". Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerapkali terjadi dalam 

jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, 

dimungkinkan ada situasi dimana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi 

langsung dengan perusahaan jasa. Sedangkan perahu yang dalam hal ini perahu 

pisang adalah sejenis perahu karet tanpa mesin yang berbentuk seperti pisang dan 

digunakan untuk tujuan rekreasi. Perahu pisang bisa melaju dengan ditarik oleh 

perahu bermesin. Perahu ini ditemukan oleh Glenn Matthews pada akhir 1980-an. 

Model yang berbeda biasanya mampu dinaiki tiga sampai sepuluh orang. Mereka 

duduk di tabung utama sementara kaki mereka diletakkan di kedua tabung yang 

berada di samping perahu dan berguna untuk menstabilkan perahu. Perahu ini 

umumnya berwarna kuning, sesuai warna pisang. Orang yang menaiki perahu ini 

harus selalu mengenakan baju pelampung untuk alasan keselamatan. 

 

Jadi yang dimaksud dengan penyewaan jasa perahu pisang adalah sistem penyedia 

jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan yang dalam hal ini 

adalah ingin menikmati pemandangan alam dan butuh alat penghibur yaitu perahu 

pisang. 

 

2.2.3 Modal 

Modal merupakan hal awal yang sangat penting dalam memulai suatu usaha. 

Dengan adanya modal seseorang dapat membuka sesuatu usaha dalam manambah 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Tim pustaka phoniex, 2009:58), modal adalah uang 

pokok atau uang yang dipakai sebagai induk dalam berniaga, melepas uang dan 
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sebagainya. Modal juga dapat berarti harga benda, uang harga dan sebagainya 

yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan 

dan  sebagainya atau bekal untuk mencapai sesuatu maksud. 

 

Menurut Michael B. Smith (1995:30), modal adalah harta atau kekayaan yang 

menghasilkan pendapatan yang dinyatakan dalam satuan uang atau akumulasi 

cadangan peralatan, mesin, perlengkapan, bangunan dan barang lain yang 

dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. 

 

 

2.2.4 Status Kepemilikan Modal 

Status kepemilikan modal merupakan hal yang amat penting bagi sebuah usaha 

termasuk usaha dagang karena akan mempengaruhi pendapatan mereka dalam 

berdagang. Sebagai permisalan pedagang yang modalnya berasal dari uang sendiri 

dapat memperoleh keuntungan secara penuh sedangkan pedagang yang 

mendapatkan modalnya secara meminjam maka keuntunganya harus dibagi 

dikarenakan harus membayar pinjaman tersebut. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia status adalah keadaan atau kedudukan 

seseorang (2005:1090), sedangkan kepemilikan adalah perihal pemilikan 

(2005:744) terhadap sesuatu sehingga dapat disimpulkan bahwa status 

kepemilikan modal adalah suatu keadaan atau kondisi seseorang dalam kepunyaan 

atau pemilikan uang atau barang yang digunakan sebagai pokok dalam berusaha 

atau dalam hal ini adalah berdagang. 
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2.2.5 Tingkat Pendapatan 

Pendapatan merupakan hal yang pokok dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. 

Dengan demikian, besar kecilnya pendapatan akan berpengaruh pada 

kesejahteraan dan kemakmuran rumah tangga. Sejalan dengan ini, Emil Salim 

(1984:44) mengemukakan bahwa rendahnya pendapatan akan menyebabkan 

sulitnya terpenuhi berbagai kebutuhan pokok, seperti: pangan, sandang, 

perumahan, kesehatan dan pendidikan. 

 

Menurut Masri Singarimbun (1981:24), pendapatan adalah gambaran yang lebih 

tepat tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat yang merupakan jumlah 

seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga (termasuk barang dan hewan 

peliharaan). Pendapatan ini bisa berupa uang atau barang, baik dari pihak lain atau 

hasil sendiri. 

 

Selain itu, menurut Mulyanto Sumardi (1982:224) pendapatan dapat dibedakan 

menjadi 3 macam yaitu: 

1. Pendapatan pokok, artinya pendapatan yang utama atau pokok, yaitu hasil 

yang didapat oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan secara teratur 

dan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. 

2. Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang tidak tetap dan tidak teratur 

namun hasilnya dapat membantu untuk menambah pendapatan setiap 

bulan dan selalu berusaha untuk mencari tambahan misalnya berjualan, 

hasil kebun, hasil ternak, serta usaha lain yang dapat menambah 

penghasilan rumah tangga. 
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3. Pendapatan keseluruhan yaitu pendapatan pokok ditambah pendapatan 

tambahan yang diperoleh rumah tangga pada setiap bulan. 

 

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diperoleh 

dalam keluarga, baik dari pekerjaan pokok maupun tambahan dalam satu bulan. 

ketentuan yang akan menjadi acuan dalam mengukur terpenuhi atau tidaknya 

kelangsungan hidup keluarga tersebut mengacu pada pendapatan mereka bekerja 

selama satu bulan yang nantinya akan dibandingkan dengan standar upah 

minimum regional Kota Palembang tahun 2011 yaitu sebesar Rp.1.095.831 yang 

berlaku mulai/terhitung tanggal 01 Januari 2011. 

 

 

2.2.6 Tingkat Kemiskinan 

Pada dasarnya manusia tidak ingin hidupnya berkesusahan dikarenakan sifat dasar 

manusia yang tidak pernah cukup dalam memenuhi kebutuhannya yang banyak. 

Hal tersebut menyebabkan manusia tidak ingin berkehidupan miskin. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan miskin adalah tidak 

berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah (2005:749) 

sedangkan dalam BPS (2007:14) Sajogyo menyatakan kondisi miskin dengan 

membagi tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun atau garis 

kemiskinan  berdasarkan nilai tukar beras. 

 

2.2.7 Waktu Bekerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009:438) jam adalah alat pengukur 

waktu, waktu yang lamanya 1/24 hari, pukul, waktu atau saat. Sedangkan kerja 

adalah perbuatan melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan untuk 
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mencari nafkah (Tim pustaka phoniex, 2009:438). Jadi dapat kita ambil 

kesimpulan bahwa jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkat 

peralatan yang dioperasikan atau waktu yang dijadwalkan bagi pegawai untuk 

bekerja. Jam kerja bagi seseorang sangat menentukan efisiensi dan produktivitas 

kerja. 

 

Dari segi Undang-Undang Perburuhan, jam kerja adalah jam/waktu yang 

dilakukan di bawah pengawasan pimpinan dari pihak kantor. Banyaknya jumlah 

jam kerja tergantung dari pihak kantor yang mempekerjakan para karyawan 

tersebut. 

 

Pada dasarnya jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam dalam seminggu, 8 

(delapan) jam sehari (tidak termasuk jam istirahat). Tentang jam kerja berdagang, 

usaha perfilman, usaha kesehatan, kebersihan, penerima tamu/receptinost, atau 

usaha sampingan adalah 44 (empat puluh empat) jam dalam seminggu. 

 

2.2.8 Kondisi rumah  

Perumahan merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia untuk melindungi 

dirinya dari sengatan panas matahari maupun guyuran hujan serta dari serangan 

hewan buas. Sedangkan dalam wikipedia rumah adalah bangunan yang dijadikan 

tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Dalam arti khusus, rumah mengacu 

pada konsep-konsep sosial-kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan 

tempat tinggal, seperti keluarga, tempat bertumbuh, makan, tidur, beraktivitas, dll. 

 

Menurut Soejanto Poespowardoyo dalam BPS, rumah juga juga merupakan 

pengejawantahan pribadi manusia. Maka dari itu rumah tidak hanya berfungsi 
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sebagai tempat berteduh saja melainkan juga memiliki fungsi yang berkaitan 

dengan kenyamanan dan kesehatan sehingga pada akhirnya akan berkait pula 

dengan tingkat kesejahteraan para penghuninya.  

 

Menilik dari pernyataan di atas maka rumah pula memiliki standar kualitas yang 

berdasarkan pada beberapa point yang harus dimilikinya antara lain jenis lantai, 

luas lantai perkapita, dinding, atap, fasilitas penerangan, fasilitas air minum dan 

jamban. Ketersediaan dari semua komponen itu akan berpengaruh pada kesehatan 

serta kenyamanan para penghuninya dan pada akhirnya akan berimbas pula pada 

kesejahteraan seperti yang telah dijelaskan di atas. 

 

 

 


