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ABSTRAK 

 

ANALISIS WILLINGNESS TO PAY (WTP) HARGA SEWA 

RUSUNAWA KETEGUHAN TELUK BETUNG BARAT  

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

Eindah Murniati 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kesediaan membayar 

(willingness to pay) responden terhadap sewa Rusunawa Keteguhan. 

Selain itu untuk menganalisis hubungan karakteristik responden,  fasilitas 

dasar hidup dan tingkat kepuasan responden terhadap kesediaan membayar 

(willingness to pay). Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari 

penyebaran kuisioner dan diolah menggunakan Microsoft Excel aplikasi 

SPSS.  

 

Dengan menggunakan teknik CVM maka diperoleh dugaan nilai WTP 

responden terhadap sewa Rusunawa sebesar Rp 110.000 per bulan, nilai 

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang telah ditetapkan oleh 

pihak UPT Rusunawa yaitu Rp 150.000 per bulan. Berdasarkan nilai Pearson 

Correlation pada uji crosstab maka variabel jenis kelamin, usia 

pekerjaan,pendapatan memiliki hubungan yang signifikan dan lemah terhadap 

kesediaan membayar. Sedangkan fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan 

memiliki hubungan yang signifikan dan kuat terhadap kesediaan membayar.  

 

 

Kata Kunci : rusunawa, wtp, korelasi. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

AN ANALYSIS OF WILLINGNESS TO PAY (WTP) THE RENT PRICE OF  

RUSUNAWA KETEGUHAN TELUK BETUNG BARAT  

BANDAR LAMPUNG 

 

 

By 

Eindah Murniati 

 

 

 

 This study aims to determine the value of willingness to pay (respondent to pay) 

respondents to rent Rusunawa Keteguhan.In addition to analyze the relationship of 

respondent characteristics, basic living facilities and the level of satisfaction of 

respondents to willingness to pay . This study uses data obtained from questionnaire 

distribution and processed using Microsoft Excel SPSS application. 

 

By using CVM technique, it can be seen that the respondent's expectation on the rent   

of RusunawaTecnical Implementation  is Rp 110,000 per month, the value is lower  

than the value determined by the Rusunawa UPT which is Rp 150,000 per month. 

Based on the value of Pearson Correlation on the crosstab test then the variable of     

sex, age of employment, income has a significant and weak relationship to the 

willingness to pay. While basic living facilities and satisfaction levels have a  

significant and strong relationship to the willingness to pay. 

 

 

Keywords: rusunawa, willingness to pay, correlation. 
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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki 

luas 169,21 km2. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar 

Lampung memiliki pertumbuhan penduduk sebesar 1,02% setiap tahunnya. Pada 

tahun 2016 jumlah penduduk kota Bandar Lampung mencapai 997.728 Jiwa. 

Kepadatan penduduk kota Bandar Lampung mencapai 8.316 jiwa/km
2
. 

Diproyeksikan penduduk kota Bandar Lampung pada tahun 2030 mencapai 2,4 

juta jiwa. Peningkatan jumlah tersebut akan diikuti dengan meningkatnya 

kebutuhan akan rumah tinggal. Data terakhir menunjukkan bahwa rumah tinggal 

di Kota Bandar Lampung mencapai 452.339 rumah (BPS, 2016).  

 

Dari jumlah keseluruhan rumah tinggal, belum sepenuhnya dapat memenuhi 

kebutuhan rumah tinggal bagi penduduk Kota Bandar Lampung. Rendahnya 

pendapatan masyarakat memicu terjadinya pertumbuhan permukiman kumuh. 

Masyarakat dengan penghasilan rendah tidak dapat memenuhi standar 

permukiman yang bersih, tertib dan layak huni. Berdasarkan data BPS Propinsi 

Lampung Tahun 2016 angka kemiskinan di kota Bandar Lampung mencapai 

86.167 jiwa. Seluruh angka tersebut menyebar di seluruh kecamatan di Kota 

Bandar Lampung.  
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Berdasarkan geografis angka kemiskinan di wilayah komunitas miskin yang telah 

disensus oleh BPS Kota Bandar Lampung menyebar di beberapa wilayah seperti 

pada Tabel 1 berikut ini : 

 

Tabel 1. Wilayah Komunitas Miskin Kota Bandar Lampung 
No. Wilayah Jumlah (jiwa) 

1 Srangsem 8.570 

2 Karang Maritim 14.200 

3 Panjang Utara 18.250 

4 Panjang Selatan 14.000 

5 Sukaraja 10.000 

6 Kangkung 3.332 

7 Bumi Waras 3.532 

8 Pesawan 2.171 

9 Way Lunik 6.829 

10 Kota Karang 2.883 

11 Sukamaju 1.400 

12 Keteguhan 1.100 

 Jumlah 86.267 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2016 (data diolah) 

 

 

Berdasarkan komunitas miskin maka pemerintah menerapkan kebijakan terkait 

rumah tinggal guna mengatasi pemukiman kumuh. Kebijakan tersebut berupa 

pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) bagi masyarakat di 

wilayah komunitas miskin yang telah dipetakan oleh pemerintah Bandar 

Lampung. Pada tahap pertama pembangunan rusunawa berada di Kelurahan 

Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yang bernama 

Rusunawa Keteguhan. Pada tahun awal pembangunan Rusunawa Tahun 2007 

jumlah penghuni sebanyak 192 Kepala Keluarga (KK) dari 192 unit rusunawa 

yang ada. Pada Tahun 2016 terjadi penurunan jumlah penghuni yaitu berjumlah 

188 KK dari 192 unit rusunawa. 

 

Sejak diresmikan pada tahun 2009, Rusunawa Keteguhan mengalami banyak 

kerusakan unit. Terdapat 4 unit yang sudah tidak layak huni akibat kerusakan 
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yang cukup berat. Selain permasalahan tersebut, Rusunawa Keteguhan kurang 

terawat dengan kondisi dinding di masing-masing unit sudah memudar selain itu 

terdapat kebocoran baik dari atap dan juga dinding rusunawa. Sementara itu untuk 

fasilitas dasar hidup pada rusunawa ini belum tersedia dengan baik, seperti air 

bersih, pusat kesehatan, tempat niaga dan fasilitas dasar hidup lainnya. 

 

Berdasarkan penelitian Ikhwan (2010) terhadap Rusunawa Keteguhan terdapat  

beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan 

Rusunawa Keteguhan yang mempengaruhi tingkat pelayanan berupa  penyediaan 

air bersih yang belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, 

tempat penjemuran pakaian yang belum tersedia, masalah sampah dan kebersihan 

lingkungan, fasilitas umum yang minim, lahan parkir yang belum menjamin 

keamanan serta jalanan di lingkungan Rusunawa yang sudah rusak dan berlubang. 

Meski beberapa hambatan tersebut telah diupayakan diselesaikan oleh pihak 

pengelola yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Keteguhan, namun 

belum semua permasalahan dapat dituntaskan sebagai akibat dari terbatasnya 

anggaran yang tersedia. Sedangkan dalam penelitian Sunarti (2015), permasalahan 

mengenai pemeliharaan Rusunawa Keteguhan muncul diantaranya kondisi 

bangunan rusunawa yang terlihat kumuh, kebersihan bangunan yang kurang 

terjaga dan kerusakan pada fasilitas-fasilitas seperti bangunan Rusunawa karena 

minimnya perawatan. 

 

Menurut Arie S. Hutagalung (2008), rusunawa yang ideal itu haruslah terdapat 

fasilitas dasar hidup dan juga perawatan yang berkala. Fasilitas dasar hidup yang 

dimaksud mulai dari sarana mandi dan buang air, ketersediaan air bersih, 
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ketersediaan ruang terbuka, fasilitas niaga, fasilitas kesehatan, fasilitas 

pendidikan, fasilitas transportasi dan fasilitas fasilitas olahraga dan bermain.  

 

Meskipun Rusunawa Keteguhan belum sepenuhnya memenuhi kriteria rusunawa 

ideal tersebut, namun pada kenyataannya tingkat hunian masih cukup tinggi. 

Disisi lain berdasarkan penelitian  pendahuluan, ditemukan bahwa terdapat 

fenomena tingkat durasi hunian rusunawa yang cukup singkat oleh sebagian besar 

penghuni. Rata-rata durasi hunian di Rusunawa Keteguhan hanya dalam satu 

periode yaitu 12 bulan atau selama 1 tahun saja. Sekitar 80% penghuni Rusunawa 

Keteguhan pindah ke jenis hunian lainnya pada periode selanjutnya sedangkan 

sisanya sekitar 20% penghuni sudah menetap lama di Rusunawa Keteguhan (pra 

survei, 2017).  

 

Menurut A. Wahab (2016), penghuni Rusunawa Keteguhan diutamakan bagi 

mereka yang berpenghasilan  sebesar ≤ Rp 1.300.000 dalam satu bulan. Selain itu, 

diutamakan juga bagi masyarakat yang berasal dari wilayah dengan tingkat 

kepadatan yang tinggi dan dari wilayah komunitas miskin, karena kelompok ini 

merupakan masyarakat yang memiliki faktor terbesar menciptakan pemukiman 

kumuh. Berdasarkan kriteria penghunian diatas maka penghuni rusunawa 

merupakan masyarakat yang tergolong dalam kelompok Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). 

 

Dalam memanfaatkan Rusunawa Keteguhan  penghuni wajib membayar tarif 

berupa sewa rusunawa sebesar Rp 150.000 per bulan. Kesediaan membayar sewa 

rusunawa oleh penghuni merupakan kesediaan masyarakat membayar tarif barang 

publik yang disediakan oleh pemerintah (Randy, 2013). Dapat diasumsikan bahwa 
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masyarakat merupakan konsumen dari barang/jasa yang disediakan oleh 

pemerintah. Analisis konsumen dalam membayar  suatu barang atau jasa harus 

dimulai dari konsep utilitas, yaitu manfaat atau kepuasan karena mengkonsumsi 

barang atau jasa pada waktu tertentu. Setiap individu ataupun rumah tangga selalu 

berusaha untuk memaksimumkan utilitasnya dengan pendapatan tertentu, dan ini 

akan menentukan jumlah permintaan barang atau jasa yang akan dikonsumsi  

(Perloff, 2004). Utilitas yang didapatkan dalam menyewa rusunawa berupa 

fasilitas hunian yang terdiri dari fasilitas dasar hidup dan layanan dari pengelola 

rusunawa. 

 

Sedangkan menurut Daulay (2012) faktor demografi menjadi yang berpengaruh 

terhadap kesediaan konsumen dalam membayar barang atau jasa. Untuk 

menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan konsumen dalam 

membayar dapat menggunakan enam variabel berdasarkan karakteristik demografi 

seperti jenis kelamin, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan 

pendapatan. 

 

Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 tentang 

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Perwali Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Rumah Susun telah 

menetapkan harga sewa rusunawa yang berlaku saat ini. Namun dengan melihat 

fenomena durasi hunian yang singkat dari penghuni maka tidak diketahui apakah 

harga sewa yang telah berlaku saat ini telah sesuai dengan tingkat kesediaan 

penghuni untuk membayar harga sewa (willingness to rent) atau tidak. Menurut 

http://lampung.tribunnews.com/tag/sewa
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Pyndick dan Rudenfield (2009) harga barang dan jasa yang ditawarkan 

berpengaruh besar terhadap keputusan konsumen untuk mengonsumsinya. 

 

Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) sewa merupakan uang yang 

dibayarkan karena memakai/menggunakan atau meminjam sesuatu termasuk 

ongkos atau biaya pengangkutan (transpor). Kesediaan masyarakat membayar 

sewa (willingness to rent) Rusunawa merupakan nilai yang bersedia dikorbankan 

oleh penghuni karena menggunakan rusun sebagai tempat tinggal. Dapat 

diasumsikan willingnes to rent merupakan harga yang bersedia dibayarkan 

(wilingness to pay) penghuni untuk membayar tarif jasa untuk memperoleh 

manfaat berupa fasilitas hunian rusunawa beserta layanannya. Sehingga  

willingness to rent  Rusunawa Keteguhan dapat diasumsikan sebagai willingness 

to pay Rusunawa Keteguhan (kesediaan membayar tarif yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk mendapatkan manfaat jasa layanan fasilitas rusun). 

 

Kesediaan membayar konsumen terhadap suatu tarif terhadap jasa publik dapat 

dihitung dengan menggunakan konsep willingness to pay (WTP). Metode ini 

merupakan metode dalam penetapan harga dengan mempertimbangan kemauan 

membayar dari konsumen. Alasan penggunaan WTP dalam barang atau jasa 

publik adalah karena harga atau nilai pasarnya gagal direfleksikan kepada 

masyarakat atau konsumen ataupun karena keabsenan transaksi-transaksi pasar 

(Crooker & Herriges, 2004 ; Cuena, et al, 2004). 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan penelitian ini akan menganalisis 

mengenai Willingness To Pay (WTP) harga sewa Rusunawa Keteguhan Teluk 

Betung Barat Kota Bandar Lampung sehingga didapatkan harga sewa yang sesuai 
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dengan nilai WTP penghuni yaitu besaran yang bersedia dibayar oleh pihak 

penghuni untuk periode selanjutnya. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai kesediaan membayar (willingness 

to pay) penghuni terhadap sewa Rusunawa Keteguhan Teluk Betung Barat Kota 

Bandar Lampung. Penghuni merupakan responden dalam penelitian ini. Secara 

rinci perumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini  adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Berapakah nilai kesediaan membayar (willingness to pay) responden terhadap 

sewa Rusunawa Keteguhan ? 

 

2. Bagaimanakah hubungan (korelasi) karakteristik responden (jenis kelamin, 

usia, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan), 

fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan responden terhadap kesediaan 

membayar (willingness to pay) sewa Rusunawa Keteguhan ? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Mengestimasi nilai kesediaan membayar (willingness to pay) responden 

terhadap sewa Rusunawa Keteguhan. 

 

2. Menganalisis hubungan (korelasi) karakteristik responden (jenis kelamin, 

usia, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan),  

fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan responden terhadap kesediaan 

membayar (willingness to pay) responden. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Pemerintah 

 

Sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan tarif berupa harga sewa 

rusunawa agar sesuai dengan tingkat kesediaan membayar penghuni dan sebagai 

acuan dalam menentukan kebijakan pengelolaan yang lebih efektif untuk 

merangsang tingkat kesediaan membayar penghuni agar lebih efektif. 

 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai referensi untuk mengetahui harga sewa rusunawa yang paling efektif 

yang sesuai dengan kesediaan membayar (willingness to pay, sehingga 

menimbulkan kesadaran untuk membayar tarif sewa karena sesuai dengan tingkat 

kesediaan membayar. 

 

3. Bagi Peneliti 

Menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku perkuliahan dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan penghuni Rusunawa  
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Keteguhan secara khusus, dan seluruh penduduk Kota Bandar Lampung secara 

umum. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk membuat penelitian ini fokus menyelesaikan permasalahan yang dianalisis 

maka perlu dibuat ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

 

1. Analisis ini dilakukan terhadap responden yaitu penghuni Rusunawa 

Keteguhan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. 

 

2. Analisis kesedian membayar merupakan analisis terhadap kesediaan 

membayar responden terhadap harga sewa Rusunawa Keteguhan saat ini 

yaitu Rp 150.000 per bulan.  

 

3. Analisis willingness to pay (WTP) dilakukan pada periode November 

2016 - Januari 2017. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 

BAB I Pendahuluan. Menguraikan mengenai latar belakang masalah 

penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan dari penelitian ini. 

 

BAB II  Tinjauan Pustaka. Menguraikan mengenai landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yang bersumber dari buku literatur 
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atau sumber lainnya serta beberapa  penelitian-penelitian terdahulu 

yang memperkuat penelitian ini dan sebagai referensi dan 

perbandingan. 

 

BAB III  Metodelogi Penelitian. Menguraikan  bagaimana penelitian ini 

dilakukan yang terdiri dari jenis dan sumber data, penentuan jumlah 

sampel, definisi operasional dan  metode pengolahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

BAB IV  Hasil dan Pembahasan. Menguraikan secara deskriptif sebaran 

 responden penelitian, analisis willingness to pay harga sewa 

 Rusunawa Keteguhan Teluk Betung Barat Kota Bandar 

 Lampung, analisis hubungan antara karakteristik, fasilitas dasar 

 hidup, tingkat kepuasan dengan kesediaan membayar (Uji Chi-

 Square) dan analisis terhadap faktor-faktor yang diduga 

 mempengaruhi nilai WTP (Regresi Berganda). 

 

BAB V Simpulan dan Saran. Menguraikan mengenai kesimpulan yang di 

dapat dari penelitian ini serta saran-saran bagi pemerintah sebagai 

pihak yang berwenang dalam menetapkan kebijakan untuk 

pengelolaan Rusunawa Keteguhan yang lebih baik di masa yang 

akan datang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 
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II. TINJAUAN PUSAKA 

 

 

A. Tinjauan Teoritis 

 

1. Barang Publik 

 

Barang publik merupakan barang yang dapat digunakan oleh masyarakat luas 

yang membedakan pelayanan yang diberikan. Biasanya barang publik 

disediakan oleh pemerintah, namun terkadang terdapat sejumlah pihak swasta 

yang memberikan pelayanan tersebut (Anastasya, 2012). 

 

Penyediaan barang publik akan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun 

adanya pajak/tarif yang dikenakan akan menimbulkan ketidakpuasan bagi 

masyarakat (Guritno,2003). Secara teoritis, penyediaan barang dan jasa publik 

akan optimal apabila kepuasan diperoleh masyarakat sama dengan ketidakpuasan 

yang didapatkan masyarakat akibat pemungutan pajak/tarif. 

 

Dalam konteks ekonomi publik, terdapat istilah pelayanan publik yang identik 

dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintah, karena berkenaan 

langsung dengan fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Pelayanan 

publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan penyelenggara 

pelayanan publik (pemerintah) sebagai upaya kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan peraturan perundangan. 
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Sementara kepuasan pelayanan publik merupakan hasil pendapat masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayan 

publik. 

 

1.1. Teori Penyediaan Barang Publik 

 

Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat 

dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan 

marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah dalam 

menyediakan barang publik (Mangkoesoebroto, 2003) 

 

 

 

Sumber : Mangkoesoebroto, 2003 

 

Gambar 1. Kurva Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optimal 

 

Pada Diagram kurva kepuasan akan barang publik ditunjukan oleh kurva UU. 

Kurva UU tersebut mempunyai bentuk menurun yang menunjukan bahwa 

semakin banyak barang publik yang dihasilkan maka akan semakin rendah 

kepuasan marginalnya yang dirasakan masyarakat. Di lain pihak, semakin banyak 
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pajak yang dipungut, semakin besar rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. 

Oleh karena itu kurva ketidakpuasan marginal akan pembayaran pajak 

mempunyai bentuk yang meninggi. Ketidakpuasan marginal ditunjukan dengan 

sumbu tegak dari titik O kebawah dan kurva ketidakpuasan marginal ditunjukan 

oleh kurva PP. Titik E adalah keadaan optimum dimana bagi masyarakat 

kepuasan marginal bagi barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal 

dalam hal pembayaran pajak. 

 

1.2. Penetapan Harga Barang Publik 

 

Dalam mekanisme pasar barang pribadi yang bersifat persaingan sempurna, untuk 

menentukan tingkat keseimbangan, berlaku hukum bahwa harga sama dengan 

biaya marginal (marginal cost) dan sama dengan pendapatan marjinal (marginal 

revenue) bagi produsen, p = MC = MR, dimana: 

p     = harga 

MC = marginal cost/biaya marginal 

MR = marginal revenue/pendapatan marginal 

 

Sehingga, apabila konsumen akan memaksimalkan kepuasannya, pada tingkat 

equilibrium, konsumen akan membeli barang-barang sampai tercapai kondisi 

equilibrium tersebut. 

 

Pada dasarnya, tugas pemerintah adalah menyediakan barang untuk kepentingan 

orang banyak dengan harga murah. Namun disisi lain pertimbangan eksternalitas 

menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan harga barang publik 
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pemerintah. Menurut Mangkoesoebroto (2003), eksternalitas adalah suatu efek 

samping yang terjadi diluar apa yang mungkin diharapkan atau didapat dari 

penyelenggaraan suatu aktifitas ekonomi. Ditinjau dari dampaknya, eksternalitas 

dapat dibagi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Yang 

dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari 

suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya 

kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif apabila 

dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi sifatnya merugikan. 

Artinya, eksternalitas dapat mempengaruhi terhadap pihak yang lain atau pihak 

lain dapat terkena dampaknya, walaupun tidak terlibat dalam kegiatan atau 

aktifitas eknomi tersebut. 

 

Penentuan harga yang mencerminkan biaya yang sebenarnya akan memberikan 

sinyal kepada pengguna dari barang dan pelayanan publik yang lebih bijaksana. 

Marginal Cost Pricing (MCP) adalah konsep ini telah diadopsi oleh beberapa 

negara sebagai suatu mekanisme didasarkan pada prinsip ekonomi bahwa alokasi 

sumber daya yang optimal secara sosial adalah dimana manfaat sosial marginal 

yang diperoleh setara dengan biaya sosial marginal yang dikeluarkan (Fauzi, 

2006). Biaya marginal ini termasuk biaya pengguna (user cost). Gambar 1 

memperlihatkan alokasi optimal berdasarkan prinsip MCP. Alokasi optimal secara 

sosial ada pada titik  ∗ dan  ∗ dimana manfaat marginal sama dengan biaya 

marginal. Jika kemudian terjadi eksternalitas negatif, biaya marginal akan 

bergeser ke kiri dan menyebabkan keseimbangan baru dicapai pada harga lebih 

tinggi dengan kuantitas makin sedikit  <  ∗ . 
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Sehingga pada barang publik penentuan harga barang publik adalah :  

 Ppublic good = (Biaya operasional +laba) + Marginal social cost (MSC) – 

Marginal social benefit (MSB) 

 

 

 

Sumber : Fauzi,2006 

Gambar 2. Alokasi Optimal berdasarkan Marginal Cost Pricing (MCP) 

 
2. Konsumsi 

 

Dalam teori konsumsi yang dimasudkan dengan konsumsi adalah kegiatan 

menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung (Sukirno, 2003). Konsumsi 

merupakan salah satu materi penting dalam ilmu ekonomi yag merupakan suatu 

studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk 

memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka dan terbatas jumlahnya. 

Konsumsi seseorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yaitu : pendapatan, 

selera konsumen dan harga barang atau jasa yang ditawarkan. 
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Pendapatan merupakan sejumlah penghasilan yang diterima individu dalam kurun 

waktu tertentu atas usaha yang dilakukan. Pendapatan konsumen memengaruhi 

keputusan konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa tertentu. Apabila 

terjadi perubahan pendapatan, maka akan terjadi perubahan pada pola konsumsi 

individu (Pyndick dan Rubenfield, 2009). 

 

Selera konsumen merupakan kecederungan konsumen terhadap barang atau jasa 

yang disebabkan sejumlah faktor tertentu. Pada umumnya selera konsumen 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal yang berasal dari individu (Sukirno, 

2003) 

 

Harga barang atau jasa merupakan nilai yang harus dikorbankan untuk 

memperoleh suatu barang atau jasa. Harga barang atau jasa yang ditawarkan 

berpengaruh besar terhadap keputusan konsumen untuk mengonsumsinya. 

Apabila harga produk tidak sesuai dengan daya beli konsumen, maka konsumen 

tidak akan membeli produk yang ditawarkan. Pada kondisi lain, konsumen akan 

menyesuaikan antara daya beli dan harga produk yang ditawarkan untuk 

mendapatkan produk dalam jumlah tertentu. Teori ini dideskripsikan dalam batas 

anggaran (budget constraint), yaitu seluruh kombinasi barang dan jasa yang 

mampu diperoleh pada harga tertentu dengan pendapatan tertentu (Pyndick dan 

Rubenfield, 2009). 
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3. Willingness To Pay (WTP) 

 

3.1. Pengertian dan Konsep Willingness To Pay (WTP) 

  

Seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan 

dapat dinilai secara moneter (berupa uang). Metode ekonomi dapat digunakan 

untuk menilai perubahan kualitas atau ketersediaan sumber daya alam, baik yang 

biasa diperjualbelikan sebagai produk barang atau jasa di pasar maupun tidak.  

 

Pakar ekonomi secara langsung mengamati informasi dari transaksi yang terjadi di 

pasar untuk mengevaluasi surplus konsumen dan surplus produsen sebagai 

pendekatan mengukur kepuasan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut. 

Surplus konsumen adalah kelebihan dari apa yang ingin dibayar konsumen 

melebihi harga yang berlaku di pasar, sedangkan surplus produsen adalah 

kelebihan yang ingin didapat produsen dari harga pasar sehingga melebihi biaya 

produksi. 

 

Dalam menentukan harga barang publik dapat ditentukan dengan menggunakan 

konsep Willingnes to Pay (WTP) merupakan suatu metode penetapan harga 

dengan mempertimbangan kemauan membayar dari konsumen. Alasan 

penggunaan WTP dalam barang atau jasa publik adalah karena harga atau nilai 

pasarnya gagal direfleksikan kepada masyarakat atau konsumen ataupun karena 

keabsenan transaksi-transaksi pasar (Crooker, 2004). 
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Sumber : Kahn, 2008 

Gambar 3 . Kurva Opportunity Cost, Consumers’ Surplus dan 

Producers’ Surplus 

 

Dalam menentukan harga barang publik dapat ditentukan dengan menggunakan 

konsep Willingnes to Pay (WTP) merupakan suatu metode penetapan harga 

dengan mempertimbangan kemauan membayar dari konsumen. Alasan 

penggunaan WTP dalam barang atau jasa publik adalah karena harga atau nilai 

pasarnya gagal direfleksikan kepada masyarakat atau konsumen ataupun karena 

keabsenan transaksi-transaksi pasar (Crooker, 2004). 

 

Willingness to pay (WTP) merupakan kesediaan seseorang membayar sejumlah 

biaya untuk memperoleh barang dan jasa yang dihasilkan (Harahap dan Hartono, 

2007). Dari sudut pandang ekonomi, willingness to pay (WTP) adalah jumlah 

maksimum yang bersedia dikeluarkan seseorang untuk mendapatkan barang dan 

jasa atau untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. 
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3.2. Metode Penetapan Willingness To Pay (WTP) 

 

Metode untuk Memperoleh WTP (WTP Elicitation) untuk memperoleh taksiran 

WTP (eliciting WTP) dari suatu barang atau jasa publik dapat digunakan teknik 

stated or revealed preferences survey (survei preferensi konsumen). Teknik stated 

preferences (SP) adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengukur preferensi 

masyarakat atau konsumen apabila diberikan alternatif atau pilihan. Pada dasarnya 

dalam metode SP, konsumen diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tentang nilai suatu barang jasa (Pattanayak, 2006). 

 

Metode SP menyediakan informasi yang didasarkan pada prinsip hedonic yaitu 

barang atau jasa mempunyai nilai karena atribut-atributnya, yang didesain untuk 

mengukur utilitas atau preferensi pokok sehingga konsisten dengan WTP 

konsumen (Johnson, 2006). 

 

Dalam operasionalnya, survei SP dapat dilakukan dengan metode Contingent 

Valuation (CV) atau sering juga disebut sebagai WTP Survey,   yang secara 

langsung dapat memperoleh nilai-nilai WTP dari konsumen (Pattanayak, 2006). 

Pendekatan dasar dari metode CV adalah menjelaskan suatu skenario kebijakan 

tertentu secara hipotetik yang dituangkan dalam suatu kuesioner, dan kemudian 

ditanyakan atau diserahkan kepada konsumen untuk mengetahui WTP yang 

sebenarnya dari suatu barang atau jasa tertentu (Johnson, 2006). Menurut 

Pattanayak, et al (2006), ada dua manfaat melakukan survei CV, yaitu dapat 

memperoleh opini dan preferensi konsumen terhadap suatu barang atau jasa 

secara langsung. Tahap operasional yang diterapkan dalam pendekatan CVM 

adalah sebagai berikut (Fauzi, 2006) : 
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3.2.1  Menentukan Starting Point  

 

Menentukan nilai starting point penting dilakukan sebagai stitik awal nilai yang 

ditawarkan terhadap konsumen/masyarakat. Dari nilai starting point ini seseorang 

dibuat memiliki preferensi yang nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk uang, 

berapa maksimum yang bisa dibayarkan berdasarkan dan preferensi yang dimiliki. 

 

3.2.2  Mendapatkan Nilai Lelang (Bids)  

 

Nilai lelang didapatkan melalui survei yang dilakukan secara langsung dengan 

kuesioner, wawancara melalui telepon, maupun lewat surat. Tujuan survei ini 

adalah untuk mendapatkan nilai maksimum yang bersedia dibayar responden 

terhadap barang atau jasa lingkungan tersebut. Nilai lelang ini bisa dilakukan 

dengan beberapa teknik, diantaranya:  

 

a. Permainan Lelang (Bidding Game) 

 

Resonden diberi pertanyaan secara berulang-ulang apakah dia ingin membayar 

sejumlah tertentu sebagai titik awal (starting point). Jika ya, maka besarnya nilai 

uang dinaikkan sampai tingkat yang disepakati. Jika tidak, sebaliknya, nilai uang 

diturunkan sampai tingkat yang disepakati. Pertanyaan dihentikan sampai nilai 

yang tetap diperoleh. Kekurangan metode ini adalah kemungkinan terjadinya bias 

dalam menentukan nilai tawaran pertama (starting point). 

 

b. Pertanyaan terbuka (Open-Ended Question).  

 

Responden diberikan kebebasan untuk menyatakan nilai moneter (rupiah yang 

ingin dibayar) untuk suatu perbaikan lingkungan. Kelebihan metode ini adalah 
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responden tidak perlu diberikan petunjuk yang bisa mempengaruhi nilai yang 

diberikan terhadap perubahan lingkungan. Teknik ini juga bisa dilakukan dengan 

baik dengan wawancara langsung. Kekurangan teknik ini adalah kurang 

akurasinya nilai yang diberikan, kadang terlalu rendah dan kadang terlalu tinggi. 

Teknik ini tidak memberikan stimulun dan informasi yang cukup terhadap 

responden untuk mempertimbangkan pembayaran maksimum yang akan 

diberikan jika pasarnya benar-benar tersedia. 

 

c. Kartu Pembayaran (Payment Cards)  

 

Nilai lelang dengan teknik ini diperoleh dengan cara menanyakan apakah 

responden mau membayar pada kisaran nilai tertentu dari nilai yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Nilai ini diajukan kepada responden melalui kartu. Untuk 

meningkatkan kualitas teknik ini, kadang-kadang diberikan semacam nilai 

patokan yang menggambarkan nilai yang dikeluarkan oleh orang dengan tingkat 

pendapatan tertentu bagi barang lingkungan yang lain. Kelebihan teknik ini adalah 

memberikan semacam stimulun untuk membantu responden berpikir lebih leluasa 

tentang nilai maksimum yang akan diberikan tanpa harus berpatokan dengan nilai 

tertentu seperti pada teknik permainan lelang. Kekurangannya adalah nilai yang 

diberikan respoden bisa dipengaruhi oleh besarnya nilai yang tertera di kartu yang 

disodorkan. 

 

d. Referendum atau pilihan dikotomi (dichotomous choice) 

 

Teknik ini seperti tahap awal yang dilakukan dengan teknik permainan lelang. 

Kelebihan dari teknik ini adalah responden bisa jadi menganggap lebih mudah 
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untuk menentukan apakah nilai yang ingin dibayarkan diatas atau dibawah jumlah 

yang ditawarkan daripada memberikan jumlah tertentu. Kelebihan lain adalah 

dengan dihadapkan pilihan “ya” atau “tidak” ini menjamin kepentingan terbaik 

responden untuk memutuskan preferensi yang sebenarnya. Namun dengan 

demikian, metode ini membutuhkan sampel yang besar untuk menghitung rata-

rata nilai WTP karena ada kemungkinan banyak responden menjawab tidak. 

Dalam mendapatkan nilai lelang, tidak ada teknik yang superior dibandingkan 

dengan teknik lainnya, dan hal ini sama sekali tergantung kepada masalah yang 

diteliti, kondisi yang dihadapi, keterbatasan peneliti, serta ketersediaan sumber 

daya penelitian (Yakin, 2007). L 

 

3.2.3. Menghitung Rataan WTP  

 

Setelah survei dilaksanakan dan nilai lelang didapatkan, tahap berikutnya adalah 

menghitung nilai rataan WTP setiap individu. Perhitungan ini biasanya didasarkan 

pada nilai rataan (mean) dan nilai tengah (median). Pada tahap ini harus 

diperhatikan banyak kemungkinan timbulnya nilai yang sangat jauh menyimpang 

dari rata-rata (outliner). 

 

3.2.4. Membuat Grafik Lelang 

 

Grafik lelang WTP individu dibentuk menggunakan frekuensi individu yang 

memilih suatu nilai lelang WTP tertentu. Pada grafik dijelaskan antara tingkat 

WTP individu dengan jumlah responden yang bersedia membayar pada tingkat 

WTP tersebut. 
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3.2.5.  Mengagregatkan Rataan 

 

Tahap terakhir adalah mengagregatkan rataan lelang yang diperoleh pada tahap 

ketiga. Proses ini melibatkan konversi data rataan sampel ke rataan populasi 

secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mengonversi ini adalah mengalikan 

rataan sampel dengan populasi. 

 

3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi WTP 

 

3.3.1.  Ketersedian Fasilitas Dasar Hidup dan Tingkat Kepuasan 

 

Pada dasarnya WTP konsumen terhadap suatu barang atau jasa harus dimulai dari 

konsep utilitas, yaitu manfaat atau kepuasan karena mengkonsumsi barang atau 

jasa pada waktu tertentu. Setiap individu ataupun rumah tangga selalu berusaha 

untuk memaksimumkan utilitasnya dengan pendapatan tertentu, dan ini akan 

menentukan jumlah permintaan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. 

Permintaan yang dimaksud adalah jumlah barang atau jasa yang mau atau ingin 

dibeli atau dibayar (willingness to buy or willingness to pay) oleh konsumen pada 

harga tertentu dan waktu tertentu (Perloff, 2004). 

 

Nilai guna (utiliti) adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang 

dari mengkonsumsi barang-barang. Jika kepuasan itu makin tinggi, maka makin 

tinggi pula nilai gunanya. Ketersediaan fasilitas dasar hidup dan pelayanan dari 

pengelola merupakan nilai guna yang dirasakan oleh penghuni dengan 

pengorbanan berupa pembayaran sewa rusunawa.   
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Kepuasan itu sendiri didapat dengan melihat persepsi masyarakat terhadap suatu 

barang/jasa. Terdapat dua macam pendekatan nilai guna (Sukirno, 2005) : 

 

a. Pendekatan Nilai Guna (Utility) Kardinal, dianggap manfaat atau 

kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara 

kuantitatif. 

 

b. Pendekatan Nilai Guna (Utility) Ordinal, manfaat atau kenikmatan yang 

diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak          

dikuantifikasi. 

 

Secara historis, teori nilai guna merupakan teori yang terlebih dahulu 

dikembangkan untuk menerangkan kelakuan individu dalam memilih barang-

barang yang akan dibeli dan dikonsumsinya. 

 

3.3.3. Karakteristik Demografi  

 

Menurut Daulay (2012) faktor demografi menjadi yang berpengaruh terhadap 

tingkat kesediaan konsumen dalam membayar barang/jasa. Untuk menganalisis 

faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan konsumen dalam membayar dapat  

menggunakan enam variabel berdasarkan karakteristik demografi seperti jenis 

kelamin, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. 

 

4.  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

 

Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah 

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 



25 
 

dukungan pemerintah untuk memperoleh satuan unit rusun umum (Pasal 1 Angka 

14 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun). Kota Bandar Lampung 

memiliki indeks indikator masyarakat berpenghasilan rendah adalah ≤ Rp. 

1.300.000 . 

 

Golongan masyarakat yang termasuk dalam MBR dapat terjadi karena tingkat 

pendidikan yang rendah. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki menyebabkan 

masyarakat berpendidikan rendah sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Umumnya masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah bekerja pada 

bidang-bidang informal sebagai pekerja kasar atau pekerja lepas. Penghasilan 

yang didapat berupa gaji/upah yang rendah dan bersifat tidak tetap berakibat pada 

keterbatasan keuangan yang dimiliki yang juga akan menurunkan daya beli.  

 

Lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin ada di dalam sistem sosial 

masyarakat bukan tanpa sebab. Mereka dikatakan berpenghasilan rendah dan 

miskin karena taraf pemenuhan kebutuhan dasar yang relatif rendah sebagai 

akibat dari keterbatasan asset yang dimiliki, rendahnya akses terhadap pelayanan 

umum serta tingkat alat tukar (exchange etitlement) yang rendah (Susanto, 2012). 

 

Hak-hak dalam memenuhi kebutuhan dasar agar memperoleh kehidupan yang 

layak pada masyarakat miskin cenderung sulit tercapai seperti halnya pada 

masyarakat berpenghasilan menengah keatas. Dalam upaya menanggulangi 

kemiskinan pemerintah telah berupaya menjalankan program-progran yang 

dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat berenghasilan rendah agar 

mendapatkan penghidupan yang layak terutama dalam pemenuhan pangan 

sandang dan papan (Randy, 2013). 
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5.  Rusunawa 

 

5.1. Pengertian Rusunawa 

 

Rumah susun sewa sederhana atau di singkat Rusunawa merupakan suatu 

bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang memiliki wc dan 

dapur yang menyatu dengan membayar sewa setiap bulannya kepada pihak 

pengelola yang bertanggung jawab (Buletin Cipta Karya, 2012). 

 

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman menyebutkan bahwa Rumah susun merupakan bangunan gedung 

bertingkat dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan 

secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, beda bersama dan tanah bersama. 

 

5.2. Rusunawa Sebagai Solusi Penanganan Kawasan Kumuh 

 

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh yang diatur dalam Undang-Undang salah satunya dapat 

dilakukan dengan penyelenggaraan hunian vertikal atau rumah susun, dan 

diamanatkan pula bahwa rumah susun umum dan atau rumah susun khusus 

merupakan tanggung jawab pemerintah, untuk itulah maka Kementerian 

Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak Tahun 2003 telah 

menyelenggarakan peremajaan kawasan perkotaan dengan Program Rusunawa. 
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Rusunawa sebagai salah satu strategi penataan permukiman kumuh perkotaan 

membawa beberapa implikasi positif antara lain : 

 

1) Membantu mengatasi permasalahan pemukiman kumuh perkotaan dengan 

penerapan urban renewel atau peremajaan kota. 

 

2) Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR) yang belum atau tidak mampu menghuni rumah milik. 

 

3) Menjamin kepastian dan keamanan tinggal (secure tenure) terutama bagi 

komunitas yang semula menghuni lingkungan dan atau kawasan ilegal. 

 

4) Penggunaan lahan yang efisien akan berdampak pada pelestarian lingkungan 

karena memperluas daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta 

memberikan ruang/lahan untuk fungsi-fungsi sosial yang bermanfaat bagi 

kehidupan dan kesejahteraan komunitas yang tinggal dilingkungan tersebut 

. 

5) Teknik pembangunan fisik rusunawa telah dikembangkan (diantaranya 

dengan sistem prototype dan sistem terkini yang mempercepat proses 

konstruksi yang dapat diandalkan dalam efisiensi waktu, pengatasan 

permasalahan runtuh dan tahan gempa. 

 

6) Bentuk bangunan vertikal menekankan pada efisiensi pemanfaatan lahan. 

 

7) Konsentrasi hunian yang terpusat menciptakan efisiensi dalam investasi dan 

pemeliharaan infrastruktur perkotaan. 
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8) Radius pencapaian yang relatif dekat dengan pusat kota akan mengurangi 

pemborosan biaya hidup keluarga dan penghematan energi berkaitan dengan 

transportasi. 

 

5.3. Sasaran Penghuni 

 

Pertambahan penduduk daerah perkotaan mengakibatkan kebutuhan sarana dan 

pasarana perkotaan semakin meningkat terutama kebutuhan perumahan. 

Mengingat pengadaan perumahan daerah perkotaan sangat terbatas, masalah 

pemenuhan kebutuhan perumahan sampai saat ini masih sulit dipecahkan, 

terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di lain pihak, kebutuhan 

perumahan daerah perkotaan selalu meningkat dengan pesat (Panudju, 2009) 

Kelangkaan lahan serta tingginya harga lahan di perkotaan menyebabkan 

masyarakat semakin sulit untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Sejalan 

dengan kenyataan tersebut, masyarakat miskin perkotaan yang memiliki 

pendapatan di bawah rata-rata menjadi kelompok yang paling sulit dalam 

memenuhi kebutuhan hunian. Oleh karena itu sasaran penghuni pada Program 

Rusunawa adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

 

5.4. Sistem Pembiayaan 

 

Stimulus awal pembangunan rusunawa berasal dari Pemerintah Pusat yang 

bersumber dari APBN dan APBD, sehingga tidak dituntut pulih biaya. Kondisi ini 

mengisyaratkan bahwa kutipan iuran biaya pengelolaan atau sewa kepada 

penghuni tidak diperhitungkan atas besaran investasi tetapi maksimal hanya 

sebesar nilai pengeluaran untuk pengelolaan yang diperhitungkan tiap bulannya. 
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Berdasarkan kondisi tersebut keberadaan rusunawa tidak bisa menjadi sumber 

pendapatan bagi pemerintah setempat maupun pengelola. Disisi lain keberlanjutan 

operasionalisasi bangunannya tetap harus dipikirkan. 

 

Kebijakan tarif merupakan kebijakan yang penting dalam mencapai keberhasilan 

Program Rusunawa mengingat uang sewa atau iuran pengelolaan yang dikutip 

dari penghuni merupakan tulang punggung pembiayaan pengelolaan rusunawa. 

Meski pun pemerintah daerah turut membantu menutupi pengeluaran dengan 

memberikan subsidi dalam membantu biaya operasionalnya. Besaran harga sewa  

ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Buletin Cipta Karya, 

2012):  

 

a) Besaran harga sewa disesuaikan dengan daya beli kelompok sasaran dan 

dibatasi setinggi-tingginya 1/3 (sepertiga) dari penghasilan calon penghuni; 

 

b) Perhitungan besaran harga sewa disesuaikan dengan pengeluaran biaya 

operasional, biaya pemeliharaan rusunawa, termasuk perhitungan eskalasi 

harga karena inflasi; 

 

c) Besaran harga sewa rusunawa untuk penghuni mahasiswa disesuaikan dengan 

peraturan perguruan tinggi; 

 

d) Dalam hal calon penghuni tidak memiliki kemampuan membayar sewa yang 

ditetapkan, badan pengelola dapat melakukan subsidi silang atau 

mengusahakan subsidi maupun bantuan dari sumber lain. 
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Dari kebijakan tarif berupa harga sewa rusunawa, hasil tersebut  dimanfaatkan 

untuk kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan rusunawa termasuk  dari 

proses pemasaran, pendampingan penghuni hingga pemeliharaan, perawatan, 

perbaikan, penggantian suku cadang, pembayaran kewajiban atas beban biaya 

operasi serta pemupukan biaya cadangan sementara pemanfaatan uang jaminan 

diperuntukkan sebagai bayaran atas tunggakan biaya sewa, listrik, air 

bersih/minum serta biaya lainnya yang belum dibayar penghuni. 

 

5.5. Pengelolaan Rusunawa 

 

Pengelolaan Rusunawa pada awal penghunian dilakukan oleh UPT (Unit 

Pengelola Teknis) yang keanggotaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Agar pengelolaan rusunawa dapat berhasil dan berdaya guna sehingga dapat 

mencapai pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman 

dan sehat bagi penghuninya. Maka Menteri Negara Perumahan Rakyat pada 

Tahun 2007 mengeluarkan peraturan terrkait pengelolaan rusunawa diantaranya 

Peraturan Menteri Nomor 14 /PERMEN/M/2007 Pasal 3 Tentang Pengelolaan 

Rusunawa mengenai pemanfaatan fisik bangunan rusunawa merupakan kegiatan 

pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian mencakup kegiatan 

pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan prasarana (jalan, 

tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih), sarana 

(sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga) dan utilitas (jaringan 

listrik, jaringan gas, jaringan telepon, dan perlengkapan pemadam kebakaran). 

Keseluruhannya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola dan 
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masyarakat yang ikut serta berkontribusi dalam mewujudkan hunian yang layak 

dan terawat. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan rusunawa dan 

analisis mengenai kesediaan membayar (willingness to pay). Pada tabel 3 

dipaparkan beberapa nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian, metode 

analisis yang digunakan dan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan 

sebagai referensi dalam penelitian ini. 

 

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Metode 

Analisis 

Hasil Analisis 

1. Ichwan (2010) Pelaksanaan 

Pemanfaatan 

Rumah Susun 

Sederhana Sewa 

(Rusunawa) 

Keteguhan Teluk 

Betung Barat Kota 

Bandar Lampung 

Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Faktor-faktor yang dapat 

menjadi penghambat 

dalam 

pelaksanaan Rusunawa 

Keteguhana dalah 

penyediaan air bersih, 

tempat penjemuran 

pakaian, sampah, fasilitas 

umum ( tempat ibadah, 

hiburan, lahan parkir) dan 

perbaikan jalan. 

 

2. Randy (2013) 

 

Identifikasi 

Kemampuan dan 

Kemauan 

Membayar Sewa 

Masyarakat 

Berpenghasilan 

Rendah Terhadap 

Rumah Susun 

Sederhana Sewa 

dan Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhinya 

Analisis 

deskriptif 

kualitatif dan 

analisis crosstab 

Nilai ATP berkisar antara 

Rp 304.000-Rp 371.000 

per bulan, kemauan 

membayar dipengaruhi 

oleh pendapatan total 

keluarga, pendidikan 

responden, pekerjaan 

responden dan akses 

terhadap tempat kerja. 

Dengan hubungan 

semakin tinggi 

pendapatan, semakin 

tinggi tingkat pendidikan, 

semakin mudah akses ke 

tempat kerja maka 

semakin besar kemauan 

masyarakat untuk 
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membayar (WTP) 

 

3. Widyaningrum 

(2012) 

Identifikasi 

Kemampuan dan 

Kemauan 

Masyarakat 

Berpenghasilan 

Menengah Rendah 

(Di Lokasi 

Pembangunan 

Rumah Susun 

Tamansari Kota 

Bandung) 

Analisis Statistik 

Deskriptif dan 

Regresi 

Berganda 

dengan metode 

stepwise 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai 

WTP berkisar antara Rp 

75.000-Rp 450.000 per 

bulan terantung tipe 

rusunawa, semakin besar 

ukuran rusunawa maka 

semakin banyak faktor 

yang mempengaruhi 

WTP. Secara umum 

faktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap WTP 

rusunawana adalah ukuran 

rumah, pekerjaan, 

penghasilan dan jasa 

pelayanan. 

 

4. Hidayanti 

(2007) 

Analisa Penetapan 

Harga Sewa Rumah 

Susun Sederhana 

Sewa (Studi Kasus 

Rusunawa di Desa 

Tambaksawah Kec. 

Waru Kab. 

Sidoarjo) 

 

Analisa biaya 

investasi dan 

pengelolaan, 

analisa harga 

pasar dan analisa 

kemampuan 

(ATP) dan 

kesedian 

membayar. 

 

Kesimpulan yang 

dihasilkan dari berbagai 

variabel yang 

menentukan, bahwa harga 

sewa berkisar antar Rp 

125.000-Rp 150.000 

5. Arifin (2004) 

 

Penentuan Harga 

Sewa Pada Rumah 

Susun Sederhana 

Sewa (Rusunawa). 

Studi Kasus : 

Rusunawa Cigugur 

Tengah Kota 

Cimahi 

 

Analisis biaya 

pengeluaran dan 

penerimaaan 

ATP > WTP, Nilai WTP 

optimal Rp 100.000, 

faktor yang 

mempengaruhi WTP 

penghasilan dan harga 

sewa kontrakan yang 

sedang ditempati. Tingkat 

persentasi WTP 

masyarakat yang bersedia 

membayar adalah 82%. 

6. Purnamasari 

(2009) 

Penentuan Harga 

Sewa Rumah Susun 

Berdasarkan 

Analisa WTP 

(WillingnessTo Pay 

) Di Kecamatan 

Sidoarjo 

Analisis Statistik 

Deskriptif 

Minat pasar untuk tinggal 

di rumah susun di 

Kelurahan Bulu Sidokare 

Kecamatan Sidoarjo 

sebesar 77% sedangkan 

harga sewa rumah susun 

tipe 21 berdasarkan WTP 

sebesar Rp. 160.000 

 

7.  Herdiyani 

(2009) 

Analisis 

Willingness To Pay 

Masyarakat 

Terhadap 

Perbaikan 

Lingkungan 

Perumahan ( Kasus 

Perumahan Bukit 

Cimanggu City RW 

Analisis 

Deskriptif dan 

Regresi Logit 

Total WTP Per bulannya 

adalah  

Rp 5.296.250. Faktor-

faktor yang 

memepengaruhi WTP 

pendididikan, luas tempat 

tinggal dan lama tinggal 

yang masing-masing 

berpengaruh secara 
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10) signifikan terhadap 

kesediaan membayar 

masyarakat terhadap 

perbaikan lingkungan 

perumahan.  

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

Turunnya angka penghuni dan durasi hunian yang singkat oleh masyarakat 

terhadap Rusunawa Keteguhan merupakan latar belakang permasalahan dalam 

penelitian ini. Menurut Pyndick dan Rubinfield (2009) harga barang dan jasa yang 

ditawarkan berpengaruh besar terhadap keputusan konsumen untuk 

mengonsumsinya . Sehingga muncul dugaan bahwa terdapat ketidakseimbangan 

antara kesediaan membayar penghuni  (WTP) terhadap harga sewa Rusunawa 

yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perlu  dilakukan survei mengenai harga 

sewa rusunawa dengan menggunakan metode WTP.  Metode tersebut dilakukan 

untuk mengestimasi besarnya nilai (harga) yang bersedia dibayarkan (willingness 

to pay) oleh penghuni rusunawa sebagai sewa terhadap Rusunawa Keteguhan 

yang mereka huni. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

Contingent Valuation Method (CVM) dengan teknik bidding game yang terdiri 

dari penentuan nilai starting point, mendapatkan nilai lelang, menghitung rataaan 

WTP, pemaparan grafik WTP, dan mengagregatkan WTP. 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara langsung, 

uji Korelasi Pearson Product Moment, nilai Koefisien Korelasi digunakan untuk 

menganalisis derajat hubungan antar variabel penelitian. Kemudian nilai Sig. (2-

tailed) untuk menguji signifikasi hubungan antara karakteristik responden (jenis 

kelamin, usia, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan), 
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fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan terhadap kesediaan membayar 

(willingness to pay) responden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka pemikiran 

 

Dalam penelitian ini kesediaan membayar (willingness to pay) merupakan 

variabel dependent yaitu nilai yang bersedia dibayarkan oleh penghuni Rusunawa 

Keteguhan per bulan sebagai bayaran atas sewa rusunawa yang dihuni saat ini 

dalam satuan rupiah. Sedangkan variabel independent dalam penelitian ini adalah 

karakteristik dari responden yang terdiri dari variabel demografi seperti jenis 

kelamin, usia, jumlah anggota keluarga, lama pendidikan, pekerjaan, dan 

pendapatan. Selain variabel demografi terdapat variabel lainnya yaitu ketersediaan 

Nilai  

WTP  

 

 

 

Hubungan (korelasi) variabel bebas terhadap 

WTP 

 

o Fasilitas 

dasar hidup 

o Tingkat 

kepuasan  

responden 

terhadap 

pelayan di 

Rusunawa 

Karakteristik 

responden 

o Jenis kelamin  

o Usia  

o Jumlah anggota 

keluarga  

o Tingkat pendidikan  

o Pekerjaan  

o Pendapatan  
  

 

Program Rusunawa 

Keteguhan Teluk Betung 

Barat Kota Bandar Lampung 

 

Kebijakan Tarif 

 

Tahapan WTP 
 

o starting point  

o Nilai Lelang 

o Rataan WTP  

o Kurva WTP  

o WTP Agregat 

 

 

Rekomendasi harga 
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fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan penghuni terhadap pelayanan di 

rusunawa. Berdasarkan beberapa hasil analisis tersebut dapat disusun 

rekomendasi harga efektif yang sesuai dengan tingkat kesediaan membayar dari 

penghuni rusunawa. Untuk memperjelas tahapan kerangka pemikiran dari analisis 

willingness to pay harga sewa Rusunawa Keteguhan Teluk Betung Barat Kota 

Bandar Lampung maka dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

D. Hipotesis 

 

Hipotesis penelitian ini berdasarkan permasalahan yang akan dianalisis adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Diduga harga sewa saat ini tidak berdasarkan nilai willingness to pay, 

sehingga harga sewa bukan merupakan besaran yang bersedia dibayar oleh 

responden. 

 

2. Hubungan (korelasi) antara karakteristik (jenis kelamin, usia, status 

pernikahan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan), fasilitas dasar 

hidup (sarana mandi dan buang air, ketersediaan air bersih, ketersediaan 

ruang terbuka, fasilitas niaga, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, 

fasilitas transportasi dan fasilitas fasilitas olahraga dan bermain) dan 

tingkat kepuasan responden terhadap kesediaan membayar (willingness to 

pay) sewa Rusunawa Keteguhan. 

 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin 

terhadap kesediaan membayar (willingness to pay) sewa 

Rusunawa Keteguhan. 
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H2    : Terdapat hubungan yang signifikan antara usia terhadap 

kesediaan membayar (willingness to pay) sewa Rusunawa 

Keteguhan. 

 

H3      : Terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah anggota 

keluarga terhadap kesediaan membayar (willingness to pay) 

sewa Rusunawa Keteguhan. 

 

H4    : Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan terhadap 

kesediaan membayar (willingness to pay) sewa Rusunawa 

Keteguhan. 

 

H5    : Terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan terhadap 

kesediaan membayar (willingness to pay) sewa Rusunawa 

Keteguhan. 

 

H6    : Terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan terhadap   

kesediaan membayar (willingness to pay) sewa Rusunawa 

Keteguhan. 

 

H7    : Terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitas dasar hidup  

  terhadap kesediaan membayar (willingness to pay) sewa   

  Rusunawa Keteguhan. 
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H 8    : Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepuasan 

responden terhadap kesediaan membayar (willingness to pay) 

sewa Rusunawa Keteguhan. 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam studi ini merupakan data primer dari sumber 

langsung (tidak ada perantara) dan data sekunder adalah data yang di peroleh oleh 

peneliti secara tidak langsung (melalui media perantara) yang dicatat oleh 

instansi-instansi terkait. 

 

1. Data primer untuk memperoleh informasi tingkat WTP, karakteristik 

responden, fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan responden (jenis 

kelamin, usia, jumlah anggota keluarga, lama pendidikan, pekerjaan, dan 

pendapatan). Perolehan data didapat dengan survey langsung dengan 

menyebarkan kuisioner pada penghuni Rusunawa Keteguhan. 

 

2. Data sekunder untuk mengetahui jumlah penghuni rusunawa. Jumlah 

penghuni rusunawana secara keseluruhan dapat digunakan sebagai 

landasan dalam mengambil besaran sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Sumber data berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Rusunawa Keteguhan. 
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B. Penentuan Jumlah Sampel  

Pengambilan sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi 

saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi. Sedangkan teknik sampling adalah cara untuk 

mendapatkan sampel yang representatif (mewakili) dari suatu populasi. Teknik 

sampling meliputi dua hal, yaitu seberapa besar ukuran sampel yang digunakan 

dan bagaimana proses atau teknik penarikan sampel tersebut (Nazir, 2009). 

 

Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah penghuni Rusunawa Keteguhan 

Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yaitu berjumlah 188 Kepala Keluarga 

(KK). Untuk menentukan banyak sampel yang akan diambil dari populasi maka 

digunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut : 

n =    N 

      1 + Ne
2 

 

Dimana : 
 

  n  = Jumlah sampel 

  N = Ukuran populasi 

  e  = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan. 

        Dalam penelitian ini menggunakan 5 % sebagai nilai kritis. 

 

Dengan rumus  tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan yaitu : 

 188 

  n =  

        1 + 188 (0,1) 

= 188  = 65,28 = 65 responden
 

   2,88
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Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 65 

responden. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah masing-

masing sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling nonprobabilitas yaitu 

purposive sampling. Purposive sampling adalah bentuk sampling nonrandom 

dimana penentuan sampelnya dilakukan atau ditentukan oleh peneliti sendiri atau 

berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaan yang dianggap ahli dalam meneliti 

(Hasan, 2002). Pertimbangan purposive sampling dalam penelitian ini  

adalah sampel merupakan penghuni Rusunawa Keteguhan Teluk Betung Barat 

Kota Bandar Lampung dengan pertimbangan bahwa penghuni rusunawa 

merupakan responden yang telah merasakan langsung manfaat dari Rusunawa 

Keteguhan dengan membayar iuran sewa setiap bulannya. 

 

C. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional dalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri 

spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Tujuannya adalah agar peneliti 

dapat mencapai suatu alat ukur yang yang sesuai dengan hakikat variabel yang 

sudah di definisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau 

operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau 

variabel yang ditelitinya (Chourmain, 2008). Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis 

variabel yakni variabel terikat (dependent varable) dan variabel bebas 

(independent variables) dengan definisi operasional sebagai berikut : 
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1. Variabel Terikat (dependent variable) 

 

Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah willingness to 

pay (WTP) yaitu nilai yang bersedia dibayar responden per bulan terhadap 

 rusunawa yang dihuni saat ini, dalam satuan rupiah (Rp). 

 

2. Variabel bebas (independent variables) 

 

2.1.   Jenis kelamin (JK) 

 

Jenis kelamin merupakan jenis kelamin dari responden yang diberikan kuisoner 

baik yang berperan sebaga kepala keluarga atau ibu rumah tangga di Rusunawa 

Keteguhan. Variabel jenis kelamin dalam penelitian ini merupakan variabel 

dummy yang terdiri dari dua kategori yaitu “1” untuk kategori jenis kelamin laki-

laki dan “0” untuk kategori jenis kelamin perempuan. 

 

2.2.   Usia (US) 

 

Usia dalam penelitian ini merupakan usia dari responden yang diteliti. Variabel 

usia menggunakan skala ordinal dari 1 sampai 5 dengan rincian sebagai berikut : 

“1” untuk usia 19 tahun sampai dengan 24 tahun, “2” untuk usia 25 tahun sampai 

dengan 35 tahun, “3” untuk usia 36 tahun sampai dengan 50 tahun,  “4” untuk 

usia 51 tahun sampai dengan 65 tahun dan “5” untuk usia lebih dari 65 tahun. 

Pembagian kelompok usia berdasarkan kategori usia  yaitu tingkat dewasa awal, 

dewasa lanjut, tua, dan usia lanjut (Suwanda, 2012). 
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2.3.   Pendidikan (PDDKN) 

 

Pendidikan responden merupakan lama responden dalam menempuh pendidikan 

formal yang dihitung dalam satuan tahun. Dimulai dari Sekolah Dasar, misalnya 

untuk  Sekolah Dasar  = 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama = 9 tahun, Sekolah 

Menengah Atas = 12 tahun. 

 

2.4.   Jumlah Anggota Keluarga (JAK) 

 

Jumlah anggota keluarga merupakan jumlah seluruh orang dalam keluarga yang 

menjadi tanggungan keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini 

termasuk kepala keluarga. 

 

2.5.   Pekerjaan (PKRJN) 

 

Pekerjaan dalam penelitian ini merupakan variabel dummy yang terdiri dari dua 

kategori yaitu “1” untuk responden yang berprofesi sebagai pekerja tetap seperti 

karyawan, buruh perusahaan dan lain-lain dan “0” untuk responden yang 

berprofesi sebagai pekerja tidak tetap seperti buruh harian lepas, tukang becak 

atau pedagang asongan. 

 

2.6.   Pendapatan (PDPTN) 

 

Pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan rumah tangga/penghasilan 

yang diterima oleh rumah tangga baik yang berasal dari kepala keluarga maupun 

pendapatan anggota keluarga berupa gaji/upah atau pendapatan lainnya dalam satu 

bulan yang dihitung dengan menggunakan skala ordinal terdiri dari lima tingkatan 

pendapatan yaitu : “1” untuk responden yang berpendapatan dibawah  Rp 
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500.000, “2” untuk responden yang berpendapatan dari Rp 500.000 sampai 

dengan Rp 749.000, “3” untuk responden yang berpendapatan Rp 750.000 sampai 

dengan Rp 9.999.000, “4” untuk responden yang berpendapatan “Rp 1.000.000 

sampai dengan Rp 1.249.000, dan “5” untuk responden yang berpendapatan lebih 

dari Rp 1.250.000.pendapatan lainnya dalam satu bulan yang dihitung dengan 

menggunakan satuang rupiah (Rp). 

 

2.7.   Fasilitas Dasar Hidup (FDH) 

 

Fasilitas dasar hidup yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi 

fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola rusunawa saat ini, dihitung dengan 

menggunakan skala ordinal yang terdiri dari lima tingkatan yaitu sebagai berikut : 

“1” untuk ”sangat buruk”, “2” untuk “buruk”, “3” untuk “ragu-ragu”, “4” untuk 

“baik” dan “5” untuk “sangat baik”. 

 

2.8.   Tingkat Kepuasan (KPSN) 

 

Tingkat kepuasan responden merupakan persepsi responden terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh pihak pengelola rusunawa selama responden menghuni 

Rusunawa Keteguhan. Tingkat kepuasan responden dihitung dengan 

menggunakan skala ordinal yang terdiri dari lima tingkatan yaitu “1” untuk 

“sangat tidak puas”, “2” untuk “tidak puas”, “3” untuk “ragu-ragu”, “ 4” untuk 

“puas”, dan “5” untuk sangat puas. 
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D. Metode Pengolahan Data  

 

Dalam penelitian ini metode pengolahan dan analisis data dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif.   

 

1. Metode Analisis Data 

 

1.1.  Analisis Data Kualitatif 

 

Analisis data kualitatif seperti karakteristik responden, persepsi tehadap fasilitas 

dasar hidup dan tingkat kepuasan responden digunakan untuk data-data yang 

diolah secara deskriptif yaitu menggunakan Microsoft Office yaitu program 

Microsoft Excel 2007. 

 

1.2. Analisis Data Kuantitatif 

 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengestimasi nilai WTP rusunawa 

menggunakan pendekatan Contingent Valuation Method (CVM). Analisis lainnya 

yaitu untuk melihat hubungan antara karakteristik responden dengan kesediaan 

membayar sewa rusunawa dengan uji Chi-Square, selain itu juga dilakukan 

analisis regresi berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai WTP responden terhadap harga sewa rusunawa. Pengolahan data kuantitatif 

dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 dan program SPSS. 

 

2. Analisis Willingness to Pay Harga Sewa Rusunawa 

 

Analisis Willingness to Pay harga sewa rusunawa dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan metode Contingent Valuation Method (CVM). 
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Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menanyakan secara langsung kepada 

responden yaitu penghuni rusunawa berapa besarnya nilai maksimum yang 

bersedia dibayarkan untuk sewa rusunawa dalam satu bulan. Adapun tahapan 

yang dilakukan sebagai berikut : 

 

2.1.   Menentukan Starting Point   

 

Dalam penelitian ini starting point ditentukan berdasarkan tarif sewa Rusunawa 

Keteguhan yang berlaku saat ini sebagai titik awal dari informasi tingkat 

kesediaan membayar dari responden yaitu dalam bentuk rupiah bernilai Rp 

150.000 per bulan. 

 

2.2.   Mendapatkan Nilai Lelang (Bids)  

 

Tahap ini dilakukan melalui survei langsung dengan menggunakan kuisioner. 

Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan nilai maksimum yang ingin 

dibayarkan (wsillingness to pay) responden terhadap sewa rusunawa. Nilai lelang 

ini didapatkan dengan teknik permainan lelang (bidding game) dimana responden 

diberi pertanyaan berulang-ulang tentang keinginan membayar sewa rusunawa 

dengan sejumlah harga tertentu. 

 

2.3.   Menghitung Rataan WTP  

 

Nilai ini dihitung berdasarkan nilai lelang yang diperoleh pada tahap sebelumnya. 

Dugaan rataan WTP dapat dihitung dengan rumus: 

 

EWTP =  

Sumber : Indramawan, 2014 
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Dimana : 

 

EWTP = Dugaan nilai rata-rata WTP 

Wi  = Nilai WTP ke-i 

n = Jumlah responden 

i  = Responden ke-I yang bersedia membayar (i = 1, 2, 3, …… ,n) 

  

2.4.   Membuat Grafik Lelang  

 

Grafik lelang WTP responden dibentuk menggunakan frekuensi responden yang 

memilih suatu nilai lelang WTP tertentu. Pada grafik dijelaskan antara tingkat 

WTP responden dengan jumlah responden yang bersedia membayar pada tingkat 

WTP tersebut. 

 

2.5.  Mengagregatkan Rataan  

 

Proses ini melibatkan konversi data rataan sampel ke rataan populasi secara 

keseluruhan. Salah satu cara untuk mengonversi ini adalah mengalikan rataan 

sampel dengan jumlah rumah tangga dalam populasi adalah seperti dibawah ini 

(Suwanda, 2012).  

 

TWTP = EWTP.Ni 

 

Keterangan :  

 

TWTP  = Total WTP (Rp)  

EWTP           = Dugaan atau rataan  

WTP (Rp) Ni = Populasi (KK) 
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3.  Tabulasi silang (croostab) 

 

Tabulasi silang (croostab) adalah sebuah tabel silang yang terdiri atas satu baris 

atau lebih, dan dalam satu kolom atau lebih. Analisis crosstab pada prinsipnya 

menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom dan data 

untuk penyajian crosstab adalah data berskala nominal atau kategori (Ghozali, 

2007).  

 

Variabel bebas (independent) yang diduga mempengaruhi nilai WTP yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu karakteristik demografi responden (jenis 

kelamin, usia, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan), 

fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan. Survei dilakukan langsung terhadap 

responden dengan menyebarkan kuisioner dan wawancara langsung. 

 

Tabel 3. Dependent Variabel dan Independent Variabels Penelitian 
 

 

 

 

Independent Variabels Dependent Variabel 

Jenis kelamin (JK)  

 

 

Kesediaan Membayar 

Usia (US) 

Jumlah anggota keluarga (JAK) 

Pekerjaan (PKJN) 

Pendidikan (PDDKN) 

Pendapatan (PDPTN) 

Fasilitas dasar hidup (FDH) 

Tingkat Kepuasan (KPSN) 

 

Keterangan : 

 WTP  = Nilai WTP responden (Rp/bulan) 

JK  = Dummy jenis kelamin (1=Perempuan; 0=Laki-laki) 

US           = Usia (1=19-24 tahun; 2=25-35 tahun; 3=36-50 tahun; 

4=51 65 tahun; 5=lebih dari 65 tahun) 

PDDKN  = Pendidikan (tahun) 

 JAK  = Jumlah anggota keluarga (orang) 
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PKRJN  =  Dummy Pekerjaan (1=pekerja tetap; 0=pekerja tidak 

tetap) 

PDPTN = Pendapatan rumah tangga/bulan  (Rp) 

FDH = Fasilitas dasar hidup di Rusunawa Keteguhan (1 = sangat 

buruk ; 2 = buruk ; 3 = ragu-ragu ; 4 = baik ; 5 = sangat 

baik) 

KPSN = Tingkat kepuasan responden terhadap pelayan di 

Rusunawa Keteguhan (1 = sangat tidak puas ; 2 = tidak 

puas ; 3 = ragu-ragu ; 4 = puas ; 5 = sangat puas) 

 

4. Uji Korelasi (Pearson Product Moment) 

 

4.1  Koefisien Pearson Korelasi  

 

Uji koefisien pearson korelasi dilakukan untuk mengetahui derajat hubungan 

antara variabel-variabel. Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai 

semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, 

sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah.  

 

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi sebagai berikut: 

 

 0,00    -   0,199    = sangat rendah 

 0,20    -   0,399    = rendah 

 0,40    -   0,599    = sedang 

 0,60    -   0,799    = kuat 

 0,80    -   1,000    = sangat kuat  
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Gambar 5. Range Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

H0 = Kedua variabel tidak berkorelasi signifikan 

H1 = Kedua variabel berkorelasi signifikan 

 

Hipotesis statistik tersebut diuji melalui statistik uji (rumus): 

 

 

 

Dimana : 

n  : Banyaknya pasangan data X dan Y 

∑x  : Jumlah total dari variabel X 

∑y  : Jumlah total dari variabel Y 

∑x
2
  : Kuadrat jumlah total dari variabel X 

∑y
2
  : Kuadrat jumlah total dari variabel Y 

∑xy  : Hasil perkalian dari jumlah total variabel X dan variabel Y 

 

Dengan hipotesis sebagai berikut : 

 

 H0 =  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara antara karakteristik, 

fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan responden terhadap kesediaan 

membayar (willingness to pay) sewa Rusunawa Keteguhan. 

-1 
Korelasi 

sempurna 

1 
Korelasi 

sempurna 

0 
Tidak ada 

korelasi 
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 H1 =  Terdapat hubungan yang signifikan antara antara karakteristik, 

fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan responden terhadap kesediaan 

membayar (willingness to pay) sewa Rusunawa Keteguhan. 

 

 Karakteristik responden yang akan diuji terdiri dari jenis kelamin, usia, jumlah 

anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan serta fasilitas dasar 

hidup dan tingkat kepuasan terhadap kesediaan membayar. Kriteria uji digunakan 

dengan melihat nilai Sig. (2-tailed) pada Pearson Correlation dengan nilai Alpha 

(α)=5%. Adapun kriteria uji yang digunakan sebagai berikut: 

 

 Tolak H0 = Sig. (2-tailed) < α, maka terdapat hubungan yang signifikan 

antara antara karakteristik, fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan 

responden terhadap kesediaan membayar (willingness to pay) sewa 

Rusunawa Keteguhan. 

 

 Terima H0 = Sig. (2-tailed) > α, maka tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara karakteristik, fasilitas dasar hidup dan tingkat kepuasan 

responden terhadap kesediaan membayar (willingness to pay) sewa 

Rusunawa Keteguhan. 

 

4.2 Pola/Bentuk Hubungan antara 2 (Dua) Variabel 

 

a. Korelasi linear positif (+1) 

 

Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang 

lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X 
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mengalami kenaikan, maka variabel Y akan ikut naik. Nilai variabel X 

mengalami penurunan, maka variabel Y akan ikut turun. 

 

Apabila nilai koefisien korelasi mendekati +1 (positif 1) berarti pasangan 

variabel X dan Variabel Y memiliki korelasi linear positif yang kuat/erat. 

 

b. Korelasi linear negatir (-1) 

 

Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang 

lainnya secara teratur dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X 

mengalami penurunan, maka nilai variabel Y akan naik. 

 

Apabila nilai koefisien korelasi mendekati -1 (negatif 1) maka hal ini 

menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi 

linear negatif yang kuat/erat. 

 

c. Tidak berkorelasi (0) 

 

Kenaikan nilai salah satu variabel memiliki dua peluang kemungkinan 

dapat berupa penurunan nilai variabel lain atau dapat pula diikuti dengan 

kenaikan nilai variabel lain. Arah hubungannya tidak teratur bisa positif 

atau negatif. 

 

Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0 (nol) berarti pasangan data 

variabel X dan Y memiliki korelasi yang sangat lemah atau memiliki 

kemungkinan tidak berkorelasi. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian willingness to pay (WTP) harga sewa Rusunawa 

Keteguhan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dengan menggunakan 

teknik CVM maka didapat dugaan nilai WTP sebesar Rp 110.000 per bulan, nilai 

tersebut merupakan nilai yang lebih rendah dari nilai yang telah ditetapkan oleh 

pihak UPT Rusunawa Keteguhan yaitu Rp 150.000 per bulan. 

 

Hasil uji analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode pengujian 

korelasi Pearson Product Moment, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kesediaan membayar 

(WTP). 

2. Terdapat hubungan antara usia dengan kesediaan membayar (WTP). 

3. Tidak terdapat hubungan antara jumah anggota keluarga  dengan 

kesediaan membayar (WTP). 

4. Terdapat hubungan antara pendidikan dengan kesediaan membayar 

(WTP). 

5. Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kesediaan membayar (WTP). 
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6. Terdapat hubungan antara pendapatan dengan kesediaan membayar 

(WTP). 

7. Terdapat hubungan antara fasilitas dasar hidup dengan kesediaan 

membayar (WTP). 

8. Terdapat hubungan antara tingkat kepuasan dengan kesediaan membayar 

(WTP). 

 

Jika dibandingkan berdasarkan urutan hasil korelasi antara variabel jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan fasilitas dasar hidup dan 

tingkat kepuasan terhadap kesediaan membayar rusunawa (WTP) maka dapat 

diketahui bahwa korelasi antara fasilitas dasar hidup dengan WTP  menempati 

urutan pertama, urutan kedua yaitu korelasi antara tingkat kepuasan dengan WTP. 

Korelasi antara pendapatan dengan WTP urutan ketiga. Kemudian,  usia dengan 

WTP urutan keempat. Selanjutnya, jenis kelamin dengan WTP urutan kelima. 

Urutan keenam yaitu pekerjaan dengan WTP. Urutan ketujuh pendidikan dengan 

WTP. Jumlah anggota keluarga dengan WTP urutan kedelapan (tidak 

berkorelasi). Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan 

kondisi fasilitas dasar hidp di Rusunawa serta pelayanan yang diberikan oleh 

pihak UPT Rusunawa merupakan faktor yang paling mempengaruhi kesediaan 

membayar dari penghuni. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesediaan membayar dari penghuni 

Rusunawa Keteguhan terhadap harga sewa Rusunawa saat ini yaitu senilai Rp 

150.000 per bulan, maka saran yang dapat diberikan kepada pemerintah melaui 
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UPT Rusunawa Keteguhan untuk meningkatkan tingkat WTP penghuni adalah 

sebagai berikut : 

 
1. Pemerintah sebagai pemilik sekaligus pengelola barang publik dalam hal ini 

Rusunawa Keteguhan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap 

penghuni Rusunawa Keteguhan seperti respon cepat tanggap terhadap keluhan 

penghuni jika terjadi kerusakan unit, melakukan perawatan secara berkala, 

pengelolaan lingkungan yang bersih dan jaminan kemanaan di lingkungan Rusunawa 

Keteguhan.  

 

2. Perbaikan kondisi fasilitas dasar hidup dan penyediaan fasilitas dasar hidup yang 

memadai seperti perbaikan sarana mandi dan buang air, peningkatan 

ketersediaan air bersih, penyediaan ruang terbuka, fasilitas niaga, fasilitas 

kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas olahraga dan 

bermain. Sehingga penghuni dapat menerima maanfaat yang optimal dari 

keberadaan Rusunawa Keteguhan dan tidak kembali ke permukiman kumuh. 

 

3. Peningkatan kesejahteraan penghuni sehingga dapat meningkatkan kesediaan 

membayar terutama bagi penghuni yang berusia muda (produktif). Upaya 

peningkatan pendapatan dapat berupa pelatihan skill atau keterampilan bagi 

ibu rumah tangga agar memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menambah 

income keluarga dan penyediaan lapangan kerja yang lebih baik  khususnya 

bagi penghuni yang memiliki tingkat pendapatan yang sangat rendah. 
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