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ABSTRACT  

Provision of house low-income people housing needs  bottom up policy that based on the preferences of society so that 
society can afford to buy and want to occupy a house provided by the city of Palembang. This policy requires the identi-
fication of preferences house using Hierarchical Cluster Analysis and Discriminat Analysis.  
Identify the preferences of the house using the 100 respondents with a variable age, origin, occupation, income, educa-
tion, family size, preference of living space and building materials. Hierarchical Cluster Analysis Method produces five 
clusters with characteristic analysis using the Crosstab Analysis. Each cluster is influenced by different factors, so need 
Discriminat Analysis. Analysis Discriminat results the influence factors that factors influencing the Cluster 1 were the in-
come level, preference space 3, space 4, space 5, and the preference of the wall material, Cluster 2 were the occupa-
tion factor, preference space 1, preferences space width and the preferences of the living space ceiling materials, fac-
tors Cluster 3 were the level of income, preference space 3, space 4, space 5, and preferences of the wall material, 
factors Cluster 4 were origin, preferences space width and the preferences of flooring materials roofing materials, Clus-
ter 5 factors were educational level, preference and preference space two frame materials. 
The results of this analysis can be a basis for planning a home for low income people in cities Palembang, so housing is 
provided in accordance with the preferences and the desired target group. 

Keywords : Preference, Housing , Low Income People 

ABSTRAK 

Penyediaan   rumah masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan kebijaksanan  perumahan yang bersifat  bottom 
up berdasarkan  pada preferensi masyarakat sehingga  masyarakat mampu membeli dan mau menempati rumah yang 
disediakan  oleh pemerintah Kota Palembang. Kebijaksanaan ini membutuhkan identifikasi preferensi rumah dengan 
menggunakan metode   Hierarchical Cluster Analysis dan  Discriminat Analysis.  
Identifikasi preferensi rumah menggunakan 100 responden dengan variable usia, asal, pekerjaan, penghasilan, pendi-
dikan, jumlah anggota keluarga, preferensi  luas ruang dan bahan bangunan. Metode Hierarchical Cluster Analysis 
menghasilkan 5 cluster dengan analisis karakteristik menggunakan Crosstab Analysis. Setiap cluster dipengaruhi oleh 
faktor yang berbeda sehingga dilakukan Discriminat Analysis. Discriminat Analysis menghasilkan faktor yang mempen-
garuhi  Cluster 1 adalah  tingkat penghasilan, preferensi ruang 3, ruang 4, ruang 5, dan preferensi bahan dinding,  fak-
tor Cluster 2 adalah  pekerjaan, preferensi ruang 1, preferensi luas ruang dan preferensi bahan plafon, faktor Cluster 3 
adalah  tingkat penghasilan, preferensi ruang 3, ruang 4, ruang 5 dan preferensi bahan dinding,  faktor Cluster 4 adalah  
asal, preferensi bahan lantai dan preferensi bahan atap,  faktor Cluster 5 adalah  tingkat pendidikan, preferensi ruang 2 
dan  preferensi bahan kusen. 
Hasil analisis ini dapat  menjadi dasar perencanaan rumah  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah di kota Palem-
bang  sehingga  perumahan  yang disediakan  sesuai dengan preferensi dan target group yang diinginkan. 

Keywords : Preferensi, Rumah , Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

PENDAHULUAN 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan salah satu  bagian kelompok masyarakat di kota 
Palembang dengan kondisi mayoritas masyarakat belum memiliki rumah. Rumah merupakan salah satu  ke-
butuhan utama  bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan perumahan ini dengan berbagai macam cara. Pemenuhan  ke-
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butuhan perumahan dengan  cara membangun  sendiri  atau pembangunan dengan jasa  pengembang 
dalam  bentuk lingkungan perumahan.  

Kondisi ini mendorong pemerintah kota Palembang mengeluarkan kebijaksanaan pembangunan pe-
rumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tetapi kebijaksanaan ini tidak dapat menyelesaikan per-
masalahan pemenuhan  rumah bagi masyarakat berpenghasilan  rendah karena  harga rumah yang ditawar-
kan masih tinggi sedangkan tingkat keterjangkauan  masyarakat masih sangat  rendah. Walaupun terkadang 
ada perumahan  yang ditawarkan dengan harga  murah tapi tidak  sesuai dengan preferensi masyarakat ter-
hadap lokasi perumahan, karena lokasi  yang jauh dari tempat bekerja dan membutuhkan tambahan biaya 
lagi untuk pencapaian ke tempat kerja.  Kondisi ini menyebabkan perumahan yang dibangun tidak memenuhi 
target  group yang ingin dicapai oleh pemerintah kota Palembang.  Berdasarkan kondisi  diatas maka 
dibutuhkan suatu penelitian yang mengkaji mengenai kondisi sosial ekonomi dan  preferensi masyarakat 
terhadap rumah sehingga kajian ini akan menjadi dasar perencanaan rumah bagi masyarakat berpenghasi-
lan rendah di kota Palembang.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Preferensi adalah  suatu keinginan  atau kecenderungan  individu untuk  memilih dan memiliki sesu-
atu. Preferensi perumahan dapat juga diartikan sebagai keinginan untuk memilih dan memiliki suatu kondisi 
atribut perumahan dengan penghuni sebagai subyek pengambil keputusan (decision making) sehingga dida-
lamnya terkandung makna suatu proses penghuni mewujudkan kondisi rumah yang diinginkannya.  

Preferensi berhubungan dengan  perilaku, persepsi, respon, dan tanggapan dalam pengambilan ke-
putusan atas beberapa pilihan alternatif (Triyuly:2005). Persepsi individu dalam konteks lingkungan dibeda-
kan atas environmental perception atau preference, environmetal cognition dan environmental  perception 
(Rapoport, 1977:31). Preferensi berdasarkan pada latar belakang  tingkat kebutuhan dan kepentingan yang 
berbeda  yang dipengaIruhi oleh  informasi yang berasal  dari persepsi  dan interaksi  masyarakat dengan 
masyarakat lainnya. Preferensi   masyarakat akan lingkungan perumahan yang dipengaruhi oleh : 
a) Faktor struktural : pengaruh/dampak  dari bentuk lingkungan permukiman  
b) Faktor fungsional : pengaruh/dampak mood dan pengalaman masa lalu 

Preferensi perumahan masyarakat berhubungan dengan  skala prioritas masyarakat terhadap perumahan 
dimana masyarakat  berpenghasilan rendah lebih  mementingkan  skala prioritas lokasi  perumahan yang 
dekat dengan tempat kerjanya daripada  status kepemilikan  tanah dan  kualitas perumahan (Turner, 1972; 
166-168).  

Masyarakat berpenghasilan rendah  lebih mementingkan opportunity daripada identity (identitas) dan 
security, semakin  meningkat tingkat kehidupan masyarakat maka preferensi  masyarakat terhadap 
perumahan  akan mengalami perubahan  sehingga akan terjadi   perubahan terhadap pemenuhan 
kebutuhan ruang. Hubungan antara preferensi masyarakat dengan  tingkat kehidupan masyarakat  
berpenghasilan rendah adalah  masyarakat berpenghasilan rendah akan mengalami perubahan  yang drastis 
jika tingkat kehidupannya meningkat (Triyuly, 2008). Pemenuhan preferensi menyesuaikan  dengan 
perspektif sosial ekonomi perspektif kelas sosial dan etnis.  Perspektif sosio ekonomis memandang  
preferensi dalam kaitannya dengan siklus hidup, status ekonomi dan gaya hidup (life style) sedangkan 
perspektif  kelas sosial dan etnis lebih menekankan preferensi  dalam penggolongan atau pengelompokkan 
berdasarkan kelas, jenis pekerjaan dan kesukuan (Earl W, Morris and Mary, Winter, 1978:270-274). 
Komposisi status sosial ekonomi berupa  pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. 

METODOLOGI 

Lingkup wilayah penelitian  di kota Palembang dengan obyek sasaran masyarakat berpenghasilan 
rendah.  Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Random Sampling 
yaitu pengambilan data secara acak (random) pada setiap  kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di 
kota Palembang. Pengambilan sampel di kota Palembang sejumlah  150 sampel dengan  penggunaan data 
analisis valid sebanyak 100 sampel. Pembentukan  variabel terbagi menjadi variabel kondisi sosial ekonomi 
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(asal, usia, tingkat penghasilan, pendidikan, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga) dan  preferensi. Peneli-
tian dilakukan dengan  menyebarkan kuesioner, melakukan tabulasi dan analisis kualitatif-kuantitatif meng-
gunakan metode Analisis Hierarchical Cluster, Crosstabs, dan metode Discriminant Analysis dengan meng-
gunakan program SPSS ver 14.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi sosial ekonomi  

Kondisi sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu indikator preferensi 
masyarakat berpenghasilan rendah satu dengan  masyarakat berpenghasilan rendah yang lain. Masyarakat 
berpenghasilan rendah yang memiliki   tingkat dan jenis    pekerjaan rendah   memandang lingkungan   dan 
rumah   hanya sebagai tempat hunian sedangkan   masyarakat berpenghasilan rendah dengan   tingkat  pe-
kerjaan   yang lebih tinggi  menilai kualitas rumah dan lingkungan   rumah sebagai   tempat  bersosialisasi  
dan  sehingga  bentuk rumah  dan lingkungan  menjadi lebih baik   agar dapat  menampung  semua keingi-
nan dan   kebutuhan  masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat dan jenis pekerjaan masyarakat berpeng-
hasilan rendah mayoritas adalah buruh sehingga  masyarakat berpenghasilan rendah ini termasuk 
masyarakat berpenghasilan rendah  dengan tingkat perkembangan  tidak terarah karena  adanya  tingkat 
dan jenis pekerjaan  yang tidak menentu.  

Tabel  1. Pekerjaan dan Tingkat Penghasilan  

Pekerjaan N %  Tingkat Penghasilan (ribu Rp) N % 

Buruh 85 85  500.001 – 750.000 13 13 

Wiraswasta  5 5  750.001-1.000.000 18 18 

Tukang Becak 4 4  1.001.000-1.500.000 45 45 

PNS/BUMN 1 1  1.501.000-1.750.000 3 3 

Supir/Ojek 5 5  1.751.000-2.000.000 4 4 

Jumlah 100 100   2 Juta 17 17 

    Jumlah 100 100 

  Sumber : Hasil survey lapangan dan Frequency Analysis SPSS Ver 14. 

Masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palembang  terbagi menjadi dua kategori besar  yaitu 
masyarakat berpenghasilan rendah  dengan latar belakang  berpendidikan dan tidak berpendidikan sehingga 
masyarakat berpenghasilan rendah dengan  latar belakang pendidikan tidak berpendidikan  mempunyai pre-
ferensi perumahan  berbeda jika dibandingkan dengan  masyarakat berpenghasilan rendah dengan latar be-
lakang pendidikan SMA sehingga  semakin tinggi  tingkat pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah 
maka  preferensi perumahan akan semakin kompleks.   

Jumlah anggota keluarga   berpengaruh terhadap   kemampuan rumah dan lingkungan     untuk me-
nampung  semua kegiatan   dan aktivitas   masing-masing anggota   keluarga dalam rumah  dan  lingkungan 
perumahannya. Rumah  dengan kondisi yang   sama  tetapi   menampung  jumlah anggota keluarga yang 
berbeda  maka akan   memiliki kualitas  rumah dan lingkungan  berbeda karena  semakin besar   jumlah 
anggota keluarga maka   kauntitas  dan kualitas   rumah dan lingkungan yang dibutuhkan  semakin besar ju-
ga. Masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palembang  terdiri atas keluarga dengan  anak 1-3 orang dan   
keluarga dekat 1-3 orang sehingga masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palembang  merupakan  ke-
luarga besar  yang membutuhkan  luasan ruang besar untuk menampung semua aktivitas. Preferensi peru-
mahan berdasarkan pada  jumlah anggota keluarga berbanding lurus dengan  luasan  ruang yang dibutuh-
kan walaupun  belum ada pemisahan setiap jenis  kegiatan. 

Tabel 2. Tingkat Pendididikan dan Jumlah Anggota Keluarga 

Tingkat Pendidikan N %  Jumlah Anggota Keluarga N % 

Tidak Sekolah 3 3  2 – 3 orang 23 23 

SD 71 71  4 - 5 orang 58 58 

SMP 16 16  6 - 7 orang 15 15 

SMA 10 10  > 7 orang 4 4 

Jumlah 100 100  Jumlah 100 100 

    Sumber : Hasil survey lapangan dan Frequency Analysis SPSS Ver 14. 
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Preferensi  rumah 

1. Preferensi Bahan Bangunan  
Preferensi  bahan bangunan  merupakan  kebutuhan  masyarakat berpenghasilan rendah  terhadap 
rumah untuk menciptakan  kenyamanan dalam rumah  sehingga preferensi  rumah berhubungan  den-
gan tampilan estetika berupa tampilan  interior dan eksterior rumah. Tampilan  interior rumah  berhubun-
gan dengan kebutuhan  kualitas lantai, dinding, dan plafon sedangkan  tampilan eksterior   berhubungan 
dengan  kebutuhan kualitas kusen, dan atap.  

Tabel 3.  Preferensi  Bahan Bangunan  

Bahan Bangunan N %  Bahan Bangunan N % 

Lantai 

Semen plester  20 20  

Plafon 

Tidak ada  1 1 

Ubin  10 10  Asbes 67 67 

Keramik  70 70  Tripleks 32 32 

Dinding 
Batako  19 19  

Penutup 
Atap 

Seng 5 5 

Bata 81 81  Asbes 56 56 

Kusen 
Kayu kelas 3 1 1  Genteng 39 39 

Kayu kelas 2 99 99      

        Sumber : Hasil survey lapangan dan Frequency Analysis SPSS Ver 14. 

2. Preferensi Fungsi  Ruang  
Preferensi fungsi ruang adalah  kebutuhan  masyarakat berpenghasilan rendah  untuk menampung 
semua aktivitas  masyarakat. Preferensi fungsi ruang  juga ditentukan  oleh  kegiatan yang terjadi berda-
sarkan   jumlah pengguna  ruang sehingga semakin banyak  kegiatan dan jumlah anggota keluarga ma-
ka  kebutuhan fungsi ruang rumah masyarakat berpenghasilan rendah semakin besar. 

Tabel  4. Preferensi  Fungsi  Ruang 

Ruang  Luas N %  Ruang Luas N % 

 
Ruang tamu 
(Ruang 1) 

 

6.01 – 9 m
2
 37 37  

R.keluarga 
(Ruang 4) 

Tidak Ada 1 1 

9.01 – 12 m
2
 47 47  6.01 – 9 m

2
 63 63 

12.01 - 15 m
2
 3 3  9.01 – 12 m

2
 5 5 

 15 m2 13 13  12.01 - 15 m
2
 41 41 

Ruang Tidur 
(Ruang 2) 

<  9 m
2
 94 94  Km.Mandi/WC 

(Ruang 5 

<  6 m
2
 71 71 

9.01 – 12 m
2
 1 1  6.01 – 9 m

2
 29 29 

 15 m2 5 5  Dapur 
(Ruang 6) 

 

Tidak Ada 54 54 

Ruang Makan 
(Ruang 3) 

<  9 m
2
 92 92  < 6 m

2
 22 22 

9.01 – 12 m
2
 1 1  6.01 – 9 m

2
 24 24 

      Sumber : Hasil survey lapangan dan Frequency Analysis SPSS Ver 14. 

3. Preferensi  Luas Rumah  
Preferensi luas  rumah merupakan akumulasi keseluruhan dari kebutuhan luas  ruang. Preferensi  luas 
rumah menyesuaikan dengan fungsi ruang yang akan dipenuhi untuk menampung semua aktivitas ang-
gota keluarga, semakin banyak fungsi ruang maka kebutuhan luas rumah akan semakin  besar.  

Tabel 5.  Preferensi Luas Rumah 

Luas N % total 

< 45 m
2
 14 14 

46 – 54 m
2
 45 45 

55 - 60 m
2
 37 37 

 60 m
2
 4 4 

Jumlah 100 100 

                Sumber : Hasil survey lapangan dan Frequency Analysis SPSS Ver 14. 

 

Konfigurasi cluster preferensi   

Konfigurasi cluster preferensi adalah  pembagian  kelompok berdasarkan komposisi  bentuk-bentuk 
ruang yang dihasilkan  dari kegiatan  mengatur kebutuhan ruang.  Konfigurasi cluster kebutuhan ruang  dia-
nalisis dengan menggunakan metode Analisis Hierarchical Cluster. Metode Hierarchical Cluster  ini  diguna-
kan untuk mengelompokkan  atau clusterisasi  preferensi rumah masyarakat berpenghasilan rendah di Kota 
Palembang, sehingga hasil yang didapatkan berupa  cluster yang sudah dikelompokkan  berdasarkan prefe-
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rensi masyarakat. Setiap cluster memiliki karakteristik  tersendiri yang membedakan preferensi masyarakat 
berpenghasilan rendah yang satu dengan masyarakat berpenghasilan rendah yang lainnya.  Berdasarkan 
pada kondisi sosial ekonomi dan preferensi rumah masyarakat berpenghasilan rendah maka dilakukan clus-
terring/pengelompokkan  dengan  beberapa kriteria penilaian menggunakan Analisis Hierarchical Cluster. 
Analisis Hierarchical Cluster menghasilkan 5 kelompok besar dengan keberadaan  setiap kelompok  yang 
terwakili didasarkan pada  kondisi  masyarakat berpenghasilan rendah.  

Tabel  6.  Clusstering Berdasarkan Preferensi dan Kondisi Sosial Ekonomi   

Cluster Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Masyara-

kat Ke 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,

26,27,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52, 

53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73, 

74,75,77,79,80,81,82,83, 84,85,87,88,89,94,97, 98,99,100 

14,18,90,9

2,93 

28,29,30,3

1, 33,34 

32,50,76,

78,96 

65,66,86,9

1,95, 

Persentase 

(%) 
79 5 6 5 5 

Sumber : Hasil Analisis Hierarchical Cluster SPSS Ver 14 

 

Karakteristik Konfigurasi Cluster Preferensi   

Setiap cluster memiliki kondisi sosial ekonomi dan  preferensi rumah  berbeda yang dibedakan den-
gan cara Crosstabs Frequency Analysis. Crosstabs Frequency Analysis digunakan untuk mendapatkan ka-
rakteristik setiap cluster sehingga setiap kelompok preferensi memiliki karakteristik tersendiri. 

Cluster 1 

Cluster 1 merupakan cluster dengan  preferensi  luasan rumah 46 – 60 m
2
 dengan kondisi kepala keluarga 

berusia 36 - 45 tahun, berasal dari Palembang, berpendidikan SD dan SMP, pekerjaan sebagai buruh den-
gan penghasilan Rp. 751.000 – Rp. 1. 500.000.  

Tabel 7.  Karakteristik  Preferensi Cluster  1 

Variabel  Preferensi Jenis  
 

Variabel  Preferensi Jenis  

Ruang tamu (Ruang 1) 6 – 12 m
2
  Lantai Keramik 

Ruang Tidur (Ruang 2) 6,01 -9 m
2
  Dinding Bata 

Ruang Makan (Ruang 3) 6,01 -9 m
2
  Kusen Kayu kelas 2 

R.keluarga (Ruang 4) 6,01 -9 m
2
  Plafon Asbes dan Tripleks 

Km.Mandi/WC (Ruang 5) 2 – 6 m
2
  Penutup Atap Genteng dan Asbes 

Dapur (Ruang 6) Tidak ada    

Sumber : Hasil Analisis Cluster (Hierarchical Cluster) dan Crosstabs Frequency Analysis SPSS Ver 14 

Cluster 2 

Cluster 2 merupakan cluster dengan  preferensi  luasan rumah 46 – 54 m
2
 dengan kondisi kepala keluarga 

berusia 25-30 tahun dan 36-40 tahun, berasal dari Palembang, berpendidikan SD, pekerjaan sebagai swasta 
dan supir dengan penghasilan Rp. 500.000 – Rp. 750.000.  

Tabel 8. Karakteristik  Preferensi Cluster  2 

Variabel  Preferensi Jenis  
 

Variabel  Preferensi Jenis  

Ruang tamu (Ruang 1)  15 m
2
  Lantai Ubin dan Semen 

Ruang Tidur (Ruang 2) 6,01 -9 m
2
  Dinding Bata 

Ruang Makan (Ruang 3) 6,01 -9 m
2
  Kusen Kayu kelas 2 

R.keluarga (Ruang 4) 12,01 - 15 m
2
  Plafon Asbes 

Km.Mandi/WC (Ruang 5) 2 – 6 m
2
  Penutup Atap Asbes  

Dapur (Ruang 6) Tidak ada    

Sumber : Hasil Analisis Cluster (Hierarchical Cluster) dan Crosstabs Frequency Analysis SPSS Ver 14 
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Cluster 3 
Cluster 3 merupakan cluster dengan  preferensi  luasan rumah 55 – 60  m

2
 dengan kondisi kepala keluarga 

berusia 36-40 tahun, berasal dari Palembang, berpendidikan SD, pekerjaan sebagai buruh dengan kondisi 
seluruh anggota keluarga bekerja sehingga memiliki penghasilan >Rp. 2.000.000,-  

Tabel 9. Karakteristik  Preferensi Cluster  3 

Variabel  Preferensi Jenis  
 

Variabel  Preferensi Jenis  

Ruang tamu (Ruang 1) 6,01 -9 m
2
  Lantai Semen 

Ruang Tidur (Ruang 2) 6,01 -9 m
2
  Dinding Batako 

Ruang Makan (Ruang 3)  15 m
2
  Kusen Kayu kelas 2 

R.keluarga (Ruang 4) 12,01 - 15 m
2
  Plafon Tripleks 

Km.Mandi/WC (Ruang 5) 6,01 -9 m
2
  Penutup Atap Asbes  

Dapur (Ruang 6) Tidak ada    

Sumber : Hasil Analisis Cluster (Hierarchical Cluster) dan Crosstabs Frequency Analysis SPSS Ver 14 

Cluster 4 
Cluster 4 merupakan cluster dengan  preferensi  luasan rumah 55 – 60 m

2
 dengan kondisi kepala keluarga 

berusia 36-40 tahun, berasal dari Muara Enim dan daerah sekitar Palembang, berpendidikan SD dan SMA, 
pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 1.01.000 – Rp. 1.500.000.  

Tabel 10. Karakteristik  Preferensi Cluster  4 

Variabel  Preferensi Jenis  
 

Variabel  Preferensi Jenis  

Ruang tamu (Ruang 1) 6,01 -9 m
2
  Lantai Keramik dan Ubin 

Ruang Tidur (Ruang 2) 6,01 -9 m
2
  Dinding Bata 

Ruang Makan (Ruang 3) 6,01 -9 m
2
  Kusen Kayu kelas 2 

R.keluarga (Ruang 4) 12,01 - 15 m
2
  Plafon Asbes dan Tripleks 

Km.Mandi/WC (Ruang 5) 6,01 -9 m
2
  Penutup Atap Asbes  

Dapur (Ruang 6) Tidak ada    

Sumber : Hasil Analisis Cluster (Hierarchical Cluster) dan Crosstabs Frequency Analysis SPSS Ver 14 

Cluster 5 
Cluster 5 merupakan cluster dengan  preferensi  luasan rumah 55 – 60 m

2
 dan  > 60 m

2
 dengan kondisi ke-

pala keluarga berusia 31-35 tahun dan 41-45 tahun, berasal dari Palembang, berpendidikan SD, pekerjaan 
sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 751.000 – Rp. 1.500.000.  

Tabel 11.  Karakteristik  Preferensi Cluster  5 

Variabel  Preferensi Jenis  
 

Variabel  Preferensi Jenis  

Ruang tamu (Ruang 1) 9,01 -12 m
2
  Lantai Ubin 

Ruang Tidur (Ruang 2)  15 m
2
  Dinding Bata 

Ruang Makan (Ruang 3) 6,01 -9 m
2
  Kusen Kayu kelas 2 

R.keluarga (Ruang 4) 12,01 - 15 m
2
  Plafon Asbes dan Tripleks 

Km.Mandi/WC (Ruang 5) 2 – 6 m
2
  Penutup Atap Asbes  

Dapur (Ruang 6) Tidak ada    

Sumber : Hasil Analisis Cluster (Hierarchical Cluster) dan Crosstabs Frequency Analysis SPSS Ver 14 

 

Faktor yang mempengaruhi  konfigurasi cluster preferensi  

Setiap cluster memiliki kondisi preferensi  yang berbeda sehingga perbedaan ini dapat dilihat melalui  
faktor yang mempengaruhi cluster preferensi secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi cluster dapat 
diketahui dengan cara analisis Discriminant Analysis. Discriminant Analysis digunakan untuk mendapatkan 
karakteristik setiap cluster dengan nilai satuan significant yang membedakan masing-masing variabel dan  
variabel   berpengaruh dalam cluster. 
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Tahapan Discriminant Analysis :  

1. Test Of Equality of Group Means 
Test of Equality of Group Means merupakan  analisis untuk menguji perbedaan significant antar ke-

lompok cluster. Discriminant Analysis membagi sampel  menjadi 5 cluster sesuai dengan pembagian Hie-
rarchical Cluster. Perbedaan  antara cluster dibedakan   berdasarkan  nilai significant, jika sig. > 0.05 be-
rarti tidak ada perbedaan antar kelompok, jika significant < 0.05, maka ada perbedaan antar kelompok. 

Tabel 12. Tabel Tests of Equity of Group Means  
Tests of Equality of Group Means

.972 .679 4 95 .608

.767 7.221 4 95 .000

.097 221.858 4 95 .000

.908 2.413 4 95 .054

.471 26.712 4 95 .000

.804 5.803 4 95 .000

.747 8.033 4 95 .000

.156 128.126 4 95 .000

.189 102.241 4 95 .000

.853 4.107 4 95 .004

.744 8.190 4 95 .000

.946 1.348 4 95 .258

.749 7.959 4 95 .000

.675 11.412 4 95 .000

.674 11.481 4 95 .000

.808 5.641 4 95 .000

.840 4.514 4 95 .002

.869 3.595 4 95 .009

Usia

Pendidikan

Asal

Jumlah Anggota Keluarga

Pekerjaan

Tingkat Penghasilan

Pref erensi Ruang 1

Pref erensi Ruang 2

Pref erensi Ruang 3

Pref erensi Ruang 4

Pref erensi Ruang 5

Pref erensi Ruang 6

Pref erensi Luas Ruang

Pref erensi Bahan Lantai

Pref erensi Bahan Dinding

Pref erensi Bahan Kusen

Pref erensi Bahan Plaf on

Pref erensi Bahan Atap

Wilks'

Lambda F df 1 df 2 Sig.

 
                  Sumber : Hasil Discriminant Analisis SPSS Ver. 14 

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan, asal, pekerjaan, tingkat penghasilan, preferensi ruang 
1, preferensi ruang 2, preferensi ruang 3, preferensi ruang 4, preferensi ruang 5, preferensi luas ruang, 
preferensi bahan lantai, preferensi bahan dinding, preferensi bahan kusen, preferensi bahan plafon, dan 
preferensi bahan atap memiliki perbedaan significant antara 5  kelompok cluster sehingga untuk mem-
bedakan pengelompokkan masyarakat berpenghasilan rendah  dapat dilihat  dari  faktor tingkat pendidi-
kan, asal, pekerjaan, tingkat penghasilan, preferensi ruang 1, preferensi ruang 2, preferensi ruang 3, 
preferensi ruang 4, preferensi ruang 5, preferensi luas ruang, preferensi bahan lantai, preferensi bahan 
dinding, preferensi bahan kusen, preferensi bahan plafon, dan preferensi bahan atap. Sedangkan usia, 
jumlah anggota keluarga dan preferensi ruang 6 tidak memiliki perbedaan  nyata  sehingga preferensi   
ini tidak mempengaruhi secara significant terhadap preferensi masyarakat berpenghasilan rendah. 

2. Variables Entered/Removed  
Analisis ini dilakukan terhadap  Variabel nilai significant dalam Tabel  Test of Equality of Group Means 
untuk menentukan varibel yang dapat digunakan dalam persamaan Diskriminan.  Analisis  menghasil-
kan 15 variabel yang mempengaruhi  preferensi  rumah dalam masing-masing cluster yaitu tingkat pen-
didikan, asal, pekerjaan, tingkat penghasilan, preferensi ruang 1, preferensi ruang 2, preferensi ruang 3, 
preferensi ruang 4, preferensi ruang 5, preferensi luas ruang, preferensi bahan lantai, preferensi bahan 
dinding, preferensi bahan kusen, preferensi bahan plafon, dan preferensi bahan atap. Analisis ini tidak 
menghasilkan  Variabel Removed sehingga semua variabel  merupakan  variabel yang mempengaruhi. 

3. Eigenvalues  dan Wilk’s Lambda 
Analisis Eigenvalues bertujuan untuk mengetahui pengelompokkan  faktor yang berpengaruh dan jum-
lah pengelompokkan valid  yang akan terjadi. Analisis ini ditentukan oleh besarnya nilai % of Variace. 

Tabel 13. Eigenvalues Eigenvalues

13.411a 50.5 50.5 .965

6.907a 26.0 76.6 .935

4.716a 17.8 94.3 .908

1.507a 5.7 100.0 .775

Function

1

2

3

4

Eigenvalue % of  Variance Cumulat iv e %

Canonical

Correlation

First 4 canonical discriminant functions were used in the

analysis.

a. 
 

                        Sumber : Hasil Discriminant Analisis SPSS Ver. 14 
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Berdasarkan tabel, pengelompokkan perbedaan cluster menggunakan 4 faktor, jika  satu faktor yang 
digunakan, maka 50,5%  variabel kelompok cluster   dapat dijelaskan dalam model diskriminant yang ter-
bentuk, sedangkan jika 4 faktor digunakan, semua variabel kelompok cluster  (50,5% + 26,0% + 17,8% + 
5,7% = 100%) dapat dijelaskan oleh model disriminant. Dengan demikian digunakan 4 faktor  untuk anali-
sis faktor pengaruh  selanjutnya. 

Analisis Wilk’s Lambda dilakukan untuk mendapatkan nilai perbedaan yang significant antar masing-
masing kelompok cluster dan menunjang analisis Eigenvalues sebelumnya.  Pada baris keempat, jika 
menggunakan  4 faktor maka angka Chi- Square adalah 80,430 dengan angka significant adalah 0.000 
(dibawah 0.05). Hal ini mengindikasikan  perbedaaan nilai  significant (nyata) antara  lima kelompok clus-
ter  pada model diskriminan dan perbedaan ini dapat ditentukan  dengan menggunakan 4 kelompok fak-
tor  preferensi (sesuai dengan analisis Eigenvalues).  Perbedaan ini akan menghasilkan pengelompokkan  
yang berbeda dengan  analisis Test Of Equality of Group Means sehingga dibutuhkan analisis hubungan  
antara analisis Test Of Equality of Group Means dan analisis  Wilk’s Lambda. 

Tabel 14. Wilk’s Lambda 
Wilks' Lambda

.001 647.340 72 .000

.009 413.890 51 .000

.070 232.966 32 .000

.399 80.430 15 .000

Test of  Function(s)

1 through 4

2 through 4

3 through 4

4

Wilks'

Lambda Chi-square df Sig.

 
                         Sumber : Hasil Discriminant Analisis SPSS Ver. 14 

4. Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 
Hasil analisis Test Of Equality of Group Means menghasilkan  15  variabel yang mempengaruhi clus-

ter, sedangkan analisis Wilk’s Lambda menghasilkan 4 faktor yang mempengaruhi kelompok cluster ma-
syarakat berpenghasilan rendah sehingga dibutuhkan analisis lanjutan untuk menentukan  variabel yang 
akan masuk  dalam masing-masing faktor berupa analisis Standardized Canonical Discriminant Function 
Coefficients. 

Berdasarkan hasil analisis Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients, faktor 1 terdiri 
atas asal, preferensi bahan lantai, dan preferensi bahan atap, faktor 2  terdiri atas tingkat pendidikan, 
preferensi ruang 2, preferensi bahan kusen, faktor 3 terdiri atas tingkat penghasilan, preferensi ruang 3, 
preferensi ruang 4, preferensi ruang 5, preferensi bahan dinding, faktor 4 terdiri atas pekerjaan, preferensi 
ruang 1, preferensi luas ruang, dan preferensi bahan plafon. 

Tabel 15.  Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 
Standardized Canonical  Discriminant Function Coefficients

.145 .155 .036 -.020

.163 .055 -.163 -.083

1.171 .153 .078 .046

-.123 -.068 .001 -.086

.073 -.086 .150 .950

.127 -.161 .191 -.185

-.155 .061 .098 .315

-.330 .996 .123 -.079

-.357 .073 1.017 -.177

-.742 -.046 .001 -.045

-.308 -.243 .173 -.130

-.380 -.059 .113 .059

.162 -.069 -.284 .295

.525 .020 -.001 .310

.075 -.270 .127 -.042

.091 .235 .024 -.021

-.067 .042 -.043 .045

.136 .124 -.048 .099

Usia

Pendidikan

Asal

Jumlah Anggota Keluarga

Pekerjaan

Tingkat Penghasilan

Pref erensi Ruang 1

Pref erensi Ruang 2

Pref erensi Ruang 3

Pref erensi Ruang 4

Pref erensi Ruang 5

Pref erensi Ruang 6

Pref erensi Luas Ruang

Pref erensi Bahan Lantai

Pref erensi Bahan Dinding

Pref erensi Bahan Kusen

Pref erensi Bahan Plaf on

Pref erensi Bahan Atap

1 2 3 4

Function

 
                              Sumber : Hasil Discriminant Analisis SPSS Ver. 14 

Analisis Function at Group Centroid bertujuan untuk mengelompokkan  5 kelompok cluster dalam  4 
faktor yang telah didapat dari analisis  Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients.  Pe-
nentuan dasar pengelompokkan berdasarkan angka terbesar  yang terdapat pada  masing-masing faktor, 
tanda – dan + diabaikan.  
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Tabel 16.  Function at Group Centroid 
Functions at Group Centroids

-.558 -.636 -.709 -.311

.285 -1.181 -.152 5.185

-2.765 -1.187 8.146 -.242

15.156 1.766 1.410 -.269

-3.304 10.892 .166 .287

Cluster

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1 2 3 4

Function

Unstandardized canonical discriminant f unctions evaluated

at group means

 

                             Sumber : Hasil Discriminant Analisis SPSS Ver. 14 

Berdasarkan tabel Function at Group Centroid , kelompok cluster 1 memiliki angka terbesar  pada fak-
tor 3, kelompok cluster 2 memiliki angka terbesar  pada faktor 4 , kelompok cluster 3 memiliki angka terbesar 
pada faktor 3, kelompok cluster 4  memiliki angka terbesar  pada faktor 1 , dan kelompok cluster 5  memiliki 
angka terbesar  pada faktor 2. 
 Berdasarkan hasil Discriminat Analysis, preferensi  rumah masyarakat berpenghasilan rendah dipen-
garuhi oleh  15 variabel yaitu tingkat pendidikan, asal, pekerjaan, tingkat penghasilan, preferensi ruang 1, 
preferensi ruang 2, preferensi ruang 3, preferensi ruang 4, preferensi ruang 5, preferensi luas ruang, 
preferensi bahan lantai, preferensi bahan dinding, preferensi bahan kusen, preferensi bahan plafon, dan 
preferensi bahan atap dengan karakteristik  tingkat pengaruh  pada masing-masing cluster berbeda.  

Cluster 1 dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, preferensi ruang 3, preferensi ruang 4, preferensi 
ruang 5 dan preferensi bahan dinding. Cluster 2 dipengaruhi oleh pekerjaan, preferensi ruang 1, preferensi 
luas ruang dan preferensi bahan plafon. Cluster 3 dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, preferensi ruang 3, 
preferensi ruang 4, preferensi ruang 5 dan preferensi bahan dinding. Cluster 4 dipengaruhi oleh asal, 
preferensi bahan lantai dan preferensi bahan atap. Cluster 5 dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, preferensi 
ruang 2 dan  preferensi bahan kusen. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Masyarakat berpenghasilan rendah mengalami perkembangan perspektif kehidupan sehingga mem-
pengaruhi prefrensi  masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah. Preferensi  masyarakat berpeng-
hasilan rendah ini terhadap ruang dan bahan bangunan dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat ber-
penghasilan rendah seperti usia, asal, pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan jumlah anggota keluarga.  
Metode Hierarchical Cluster Analysis menghasilkan 5 cluster dengan karakteristik cluster adalah : 
 

1. Cluster 1 memiliki preferensi terhadap ruang tamu sebesar 6 – 12 m
2
, ruang tidur sebesar 6,01 – 

9m
2
 ruang makan sebesar 6,01 – 9 m

2
, ruang keluarga 6,01 – 9 m

2
, KM/WC 2 - 6 m

2
 dengan tidak 

memiliki preferensi dapur yang terpisah dengan ruang lainnya. Preferensi bahan bangunan cluster ini 
adalah lantai keramik, dinding bata, kusen kayu kelas 2, plafon asbes dan tripleks dengan penutup 
atap genteng dan asbes. 

2. Cluster 2 memiliki preferensi terhadap ruang tamu sebesar > 15 m
2
, ruang tidur sebesar 6,01 – 9 m

2
 

ruang makan sebesar 6,01 – 9 m
2
, ruang keluarga 12,01 - 15 m

2
, KM/WC 2 - 6 m

2
 dengan tidak 

memiliki preferensi dapur yang terpisah dengan ruang lainnya. Preferensi bahan bangunan cluster ini 
adalah lantai ubin dan semen, dinding bata, kusen kayu kelas 2, plafon asbes dengan penutup atap 
asbes. 

3. Cluster 3 memiliki preferensi terhadap ruang tamu sebesar 6,01 – 9 m
2
, ruang tidur sebesar 6,01 – 

9m
2
 ruang makan sebesar > 15 m

2
, ruang keluarga 12,01 - 15 m

2
, KM/WC 6,01 – 9 m

2
 dengan tidak 

memiliki preferensi dapur yang terpisah dengan ruang lainnya. Preferensi bahan bangunan cluster ini 
adalah lantai semen, dinding batako, kusen kayu kelas 2, plafon tripleks dengan penutup atap as-
bes. 

4. Cluster 4 memiliki preferensi terhadap ruang tamu sebesar 6,01 – 9 m
2
, ruang tidur sebesar 6,01 – 

9m
2
 ruang makan sebesar 6,01 – 9 m

2
, ruang keluarga 12,01 - 15 m

2
, KM/WC 6,01 – 9 m

2
 dengan 

tidak memiliki preferensi dapur yang terpisah dengan ruang lainnya. Preferensi bahan bangunan 
cluster ini adalah lantai keramik dan ubin, dinding bata, kusen kayu kelas 2, plafon asbes dan tri-
pleks dengan penutup atap asbes. 
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5. Cluster 5 memiliki preferensi terhadap ruang tamu sebesar 9,01 – 12 m
2
, ruang tidur sebesar > 15m

2
 

ruang makan sebesar 6,01 – 9 m
2
, ruang keluarga 12,01 - 15 m

2
, KM/WC 2 - 6 m

2
 dengan tidak 

memiliki preferensi dapur yang terpisah dengan ruang lainnya. Preferensi bahan bangunan cluster ini 
adalah lantai ubin, dinding bata, kusen kayu kelas 2, plafon asbes dan tripleks dengan penutup atap 
asbes. 

 
 
Setiap cluster diperngaruhi oleh faktor yang berbeda sehingga dilakukan Discriminat Analysis yang mengha-
silkan faktor yang mempengaruhi : Faktor yang mempengaruhi masing-masing cluster adalah : 
a. Cluster 1 adalah  tingkat penghasilan, preferensi ruang 3, preferensi ruang 4, preferensi ruang 5, dan 

preferensi bahan dinding,   
b. Cluster 2 adalah  pekerjaan, preferensi ruang 1, preferensi luas ruang dan preferensi bahan plafon,  
c. Cluster 3 adalah  tingkat penghasilan, preferensi ruang 3, preferensi ruang 4, preferensi ruang 5 dan 

preferensi bahan dinding,   
d. Cluster 4 adalah  asal, preferensi bahan lantai dan preferensi bahan atap,   
e. Cluster 5 adalah  tingkat pendidikan, preferensi ruang 2 dan  preferensi bahan kusen. 

 
Hasil analisis ini dapat  menjadi dasar perencanaan rumah  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah di kota 
Palembang  sehingga  perumahan  yang disediakan  sesuai dengan preferensi dan target group yang diin-
ginkan. 
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