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T~~J (J<:J.IJ ULullid. p8mbangun,an I ndonesi a menurut GBHN a.dal ah 
menujumasyaraka'l. yang makmur mat.eriil dan spirit-uil. Masyarakat.. 
yang makmur secara UJrlum dapa'L diart.ikan ~sebagai masyarakat.. yang 
cukup didalam hal sandang,pangan dan papan. 
Masalab pemenuhan papan bagi penducluk di Indonesia merupakan 
mas aL ah yang \..i dak rnudah rnengi nga\.. j uml at> penduduk yang sanga\.. 
besar sement... ara i t .. u lahan pemuki man -seonak i n t...erdesak: 01 eh 
pemakaian lahan unt...uk irJdust.ri 

Rumah susun merupakan bent-uk rumah yang paling ideal bagi 
masyaraka\.. golongan ekonorni rnenengah kebawah. Selain laya.k huni 
ha"ganya cukup rnurah, sehingga dapa\.. \..er jangkau oleh rnasyaraka\.. 
ekonomi 1 emah. Bagi perner i.n\..ah Ko\..a ~1adya Surabaya, rurnah susun 
sederhana merupakan sa~u al~erna~ir yang baik didalam pemecahan 
masalah perumahan.Hamun sayang sekali~ pada kenyat.aannya rumah 
susun k urariq diminali oleh masyarakat. Dengan demikian ada :fakt.or 
fakt.or yang mempengaruhi minat.. Cpermint.aan) mas.ya r ak at. akan rumah 
susun. Permasalahan yang akan dili.hat. adalah: apakah fakt.or 
faklor ekonomis sepert.i :pendapa'lan.harga rumah susun dan lokasi 
mempengaruhi permintaan z.'can rumah susun sederhana. 

Berdasrkan permasl aha.n di alas hi pot.esi s yang di kemukakan 
adalah : diduga pendapa\..an rnasyaraka\.. C golongan ekonorni rnenengah 
kebawah ), harga rumah susun sederhana dan lokasi rnempengaruhi 
permintaan akan r umah susun sederhana di Kodya Surabaya. 

Tujuan dari peneli\..ian ini adalah un\..uk rnenge\..ahui apakah 
£ak~or pendapa~an masyaraka~, harga rumah susun, dan lokasi 
mempengar'uhi permi nt..aan akan rumah susun di kodya Surabaya. 

Hasil dari analjsis da~a yang dikumpulkan dari lapangan 
menunjukkan bahwa :fakt.or pendapat.an masyarakat.. dan harga rumah 
rumah susun mempengaruhi permint.aan akan rumah secara signi"fikan, 
sedangkan lokasi menunjukan \..idak adanya penga,'uhi. yang cukup 
signifikan.Dari dat.a Lent.ang permintaan e:fektif, ~ernyata pembeli 
mah susun Ckonsumen) adalah masyarakat. yang berpendapalan diatas 

300 ribu rupiah. Hal ini djseb~':)_bkan harga rumah susun lerlalu mahal 
bag.i masyarnkat menengah kebawah.Hasjl pene.li-LJan juga menunjukan 
bahwa rusun kurang cl i eu.rk a i karena di~t.n.ggap kUI~ang luas dan Lidak 
~idak bisa dikembangkan. 

Berrlasarkan hasi] analisj.s Lersebu~ dia~as, maka dapa~ 

disipulkan bahwa : 

hipotesa yang diajuka.n sebagian ~erbukt..i dan sebagian 
Li daY.: t, er- buk t.f y a i t u pe-ncl a p.at.an dan harga r umah susun. 
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mempencj.ar- uh.i r.'er mi nl;.l.an. ,;':J.k,"\.n f' umah SUSUI) sedangkan lokasi
 
tidak rnempeng;=tJ-uhi.
 
H~rg3 rUnV,11 stJsun rola t i f m.::.hal bagj ma s v a r-a k a t, golongan
 
ekonomi mE")")r~ngah kebawah.
 
runah slJsunk-tJrar)g dimina~i karena dirasa -terlalu sempil
 
dan lidak dapA~ dikemb~I'gkan diharj hari mE."ndatang.
 

Deng:Hl demi k ian unLuk ppngpmbangan r urnah susun di mas;a mendat..anCf 
he-ncta k nya Rumah SUS1J/) di oangun sE"demJ k j an r upa agar 
horga r uma h clapa ter.J~';'t.n9kau oleh 

hendanya rumah stlsun dibangun dengan t.YpC' yang lebih 
bl?sar Clua.s). 
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