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Abstrak-Kualitas Rumah Tinggal didefinisikan 
sebagai penilaian atas kualitas fisik bangunan dan 
kelengkapan fasilitas rumah. Kebersihan rumah 
adalah salah satu faktor yang berpengaruh 
terhadap kesehatan penghuninya khususnya pada 
anak balita. Dengan demikian kebersihan rumah 
merupakan faktor risiko untuk terjadinya ISPA 
pada anak balita. Oleh sebab itu diperlukan 
adanya perbaikan kualitas rumah tinggal di NTT 
khususnya Kab. Kupang, karena termasuk daerah 
prioritas pertama kerawanan ISPA di NTT. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
ada perbedaan yang signifikan antara kelompok 
objek yang mempunyai kualitas kelayakan rumah 
tinggal LH (layak huni), KLH (kurang layak huni), 
dan TLH (tidak layak huni), untuk mengetahui 
variabel apa saja yang membedakan ketiga 
kualitas kelayakan rumah tinggal tersebut, serta 
menentukan kesesuaian klasifikasi antara hasil 
dugaan dengan pengamatan sebenarnya dari 
model yang terbentuk. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis diskriminan,. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 
signifikan antara responden yang mempunyai 
rumah dengan kualitas LH, KLH, dan TLH, 
dimana variabel yang membedakan adalah 
pendidikan, daerah tempat tinggal, status 
perkawinan, lapangan usaha dan pekerjaan. Model 
diskriminan yang dihasilkan mempunyai nilai 
ketepatan klasifikasi kasus sebesar 48.4%. 
Dianggap cukup besar karena hampir mencapai 
50% sehingga bisa digunakan untuk 
mengklasifikasikan sebuah kasus pada tipe kualitas 
rumah tinggal. 

Kata Kunci : Kualitas rumah tinggal,  diskriminan, 
layak huni 

I.  PENDAHULUAN 

Kebutuhan perumahan sudah menjadi 
masalah umum yang dihadapi oleh penduduk di 
dunia ini, baik bagi mereka yang ada di dunia 
maju maupun di negara berkembang. Rumah 
sebagai kebutuhan dasar selain makanan dan 
pakaian adalah suatu bangunan yang dipakai 
tempat tinggal oleh manusia dalam usaha 
melangsungkan aktivitas kehidupannya, dan 
merupakan faktor penting dalam pembentukan 
watak dan kepribadian manusia. Begitu besar 
peran dan arti sebuah rumah, membuat orang 

selalu berusaha meningkatkan kualitas rumahnya 
agar dapat mendukung segala aktivitasnya. 

Saat penduduk belum begitu banyak, 
perumahan yang sehat dan layak huni bukanlah 
menjadi masalah yang perlu dikhawatirkan. 
Akan tetapi seiring berjalannya waktu, 
pertumbuhan penduduk yang semakin 
meningkat, serta makin banyaknya terbentuk 
rumah tangga baru, sementara luas lahan untuk 
pembangunan perumahan yang tidak bertambah, 
menimbulkan permasalahan dalam menyediakan 
perumahan dan pemukiman yang kualitasnya 
baik, seperti kualitas rumah dan lingkungan, 
penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan 
pemukiman yang lebih baik.  

Berdasarkan hasil penelitian Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan Badan Kesejahteraan Sosial 
Nasional (BKSN) pada tahun 2003, Propinsi 
NTT merupakan propinsi yang memiliki rumah 
tangga yang tinggal dalam rumah yang tidak 
layak huni (TLH) terbesar, yaitu 58.87% 
sedangkan sisanya 14.89% tinggal dalam rumah 
yang kurang layak huni (KLH) dan 26.24% yang 
tinggal dalam rumah yang layak huni (LH).  Hal 
ini mungkin berkaitan dengan jumlah penduduk 
NTT yang semakin tahun semakin meningkat. 
Pada tahun 2011 penduduknya sebesar 4.776.485 
jiwa dengan kepadatan sebesar 101 jiwa per km2. 
Pada tahun 2012 meningkat 2% yaitu sebesar 
4.871.227 dan pada tahun 2013 meningkat 
menjadi 4.953.967 jiwa dengan kepadatan 
sebesar 105 jiwa per km2 (BPS dan BKSN 2004).  

 Hasil penelitian yang terdahulu menemukan 
bahwa ada hubungan bermakna antara 
kelembaban udara di dalam rumah dan kepadatan 
penghuni rumah dengan kejadian penyakit ISPA 
pada balita. Tingginya persentase rumah tangga 
yang tidak berperilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS), tingginya persentase rumah yang tidak 
sehat, dan tingginya tingkat kemiskinan/tingkat 
sosial ekonomi rendah juga dapat menyebabkan 
ISPA. Kebersihan rumah adalah salah satu faktor 
yang berpengaruh terhadap kesehatan 
penghuninya khususnya pada anak balita. 
Dengan demikian kebersihan rumah merupakan 
faktor risiko untuk terjadinya ISPA pada anak 
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balita. Oleh sebab itu diperlukan adanya 
perbaikan kualitas rumah tinggal di NTT 
khususnya Kab. Kupang, karena termasuk daerah 
prioritas pertama kerawanan ISPA di NTT (Atti 
dan Shinta, 2014). 

Dari jumlah penduduk yang ada, diduga 
bahwa ada perbedaan karakteristik antara 
penduduk yang mempunyai rumah LH, KLH, 
dan TLH. Sehingga dilakukan penelitian untuk 
melihat apakah ada perbedaan yang signifikan 
antara kelompok objek yang mempunyai kualitas 
kelayakan rumah tinggal LH, KLH, dan TLH. 
Jika ada perbedaan, variabel apa saja yang 
membedakan ketiga kualitas kelayakan rumah 
tinggal tersebut. Bagaimana model diskriminan 
dari status kualitas kelayakan rumah tinggal di 
Kabupaten Kupang, dan apakah terdapat 
kesesuaian klasifikasi antara hasil dugaan dengan 
pengamatan sebenarnya. 
 

 II.  TINJAUAN PUSTAKA 
 

Kriteria ketidaklayakan rumah hunian 
berdasarkan studi identifikasi variabel 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) yang dilakukan oleh BPS dan BKSN 
tahun 2003 adalah: 
1. Luas lantai per kapita, di perkotaan 

maksimal 4 meter2 dan di pedesaan 
maksimal 10 meter2. 

2. Jenis atap rumah terbuat dari daun atau 
lainnya. 

3. Jenis dinding rumah terdiri dari bambu atau 
lainnya. 

4. Jenis lantai tanah. 
5. Tidak mempunyai fasilitas buang air bersih 

(WC) sendiri. 
6. Sumber penerangan bukan listrik. 
7. Jarak sumber air minum utama ke tempat 

pembuangan kotoran atau tinja kurang dari 
10 meter.  
Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan BPS dan BKSN mengenai PMKS 
tahun 2003, diperoleh suatu kategori derajat 
kelayakan rumah berdasarkan kualitas fisik 
rumah dan kualitas fasilitas rumah, yaitu rumah 
layak huni, kurang layak huni, dan tidak layak 
huni. Yang dimaksud dengan rumah yang layak 
huni adalah rumah yang memenuhi syarat 
kesehatan dan estetika sehingga dapat 
memberikan suasana yang nyaman bagi 
penghuninya. Berbeda dengan rumah layak huni, 
rumah kurang layak huni dan tidak layak huni 
adalah rumah yang kurang atau tidak memenuhi 
syarat-syarat kesehatan dan estetika.  

Rumah yang layak huni terkait dengan letak 
potensi perumahan yaitu kepadatan rumah dan 
mutu rumah beserta fasilitasnya. Menurut 
Darwin (1992), kepadatan rumah adalah 
perbandingan antara besarnya rumah dan jumlah 

penghuninya. Ada 2 indikator yang sering 
digunakan untuk mengukur kepadatan rumah 
yaitu luas lantai dan jumlah kamar. Sehubungan 
dengan kepadatan rumah ini, ILO menetapkan 
bahwa bagi negara di Asia seperti Indonesia, 
standar minimum luas rumah adalah 5.2 meter 
persegi per orang. Menurut WHO hunian 
perkapita yang layak adalah 10 meter persegi. 
Rumah sehat dan layak, terkait erat dengan 
potensi perumahan, yaitu kepadatan rumah, mutu 
rumah beserta fasilitasnya. Selain kepadatan 
rumah, indikator perumahan lain yang juga 
sangat penting adalah indikator mutu rumah. 
Lazimnya mutu rumah dilihat dari beberapa hal, 
yaitu dari jenis bangunan (jenis dinding, atap, 
dan lantai), fasilitas dasar rumah (tipe air 
minum/air bersih, tipe bahan bakar untuk 
penerangan dan memasak, tipe WC yang 
digunakan sendiri atau bersama dengan atau 
tanpa septic tank dan tipe pembuangan limbah), 
dan fasilitas umum di sekitar perumahan.  
A. Lapangan Usaha Kepala Rumah Tangga 

(KRT) 

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan 
dari pekerjaan atau usaha atau perusahaan atau 
instasi tempat seseorang bekerja dalam suatu 
jenis pekerjaan dan status pekerjaan tertentu.  

Hal ini dikarenakan umumnya tingkat 
ekonomi rumah tangga yang KRT-nya bekerja 
pada sektor pertanian mempunyai penghasilan 
yang lebih kecil dibandingkan dengan rumah 
tangga yang KRT-nya bekerja pada sektor 
industri atau sektor jasa-jasa. KRT yang 
pekerjaannya di bidang pertanian cenderung 
menempati rumah dengan kondisi yang kurang 
menguntungkan bila dibandingkan dengan KRT 
yang bekerja bukan di bidang pertanian.  
B.  Tingkat Pendidikan KRT 

Pendidikan adalah jenjang pendidikan 
tertinggi yang ditamatkan menyelesaikan 
pendidikan atau pengajaran pada kelas atau 
tingkat terakhir pada suatu jenjang pendidikan 
negeri atau swasta dengan mendapatkan tanda 
tamat atau ijazah, termasuk juga seseorang yang 
belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi 
tetapi mengikuti ujian akhir dan lulus.  

Menurut Bachroen, dkk (1993), KRT 
yang pendidikannya sampai dengan SD 
cenderung menempati rumah dengan kondisi 
yang kurang baik dibanding dengan keluarga 
yang mempunyai KRT berpendidikan diatas SD. 
KRT yang mempunyai pendidikan yang lebih 
tinggi, kondisi perumahan dan lingkungan 
perumahannya lebih sehat dibandingkan dengan 
KRT yang  tingkat pendidikan yang lebih rendah. 
C. Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) 

Jumlah ART adalah semua orang yang 
biasanya bertempat tinggal di suatu rumah 
tangga yang menjadi tanggungan KRT tersebut. 
Anggota keluarga besar tentu membutuhkan luas 
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lantai yang lebih besar. Rumah tangga dengan 
ART kecil, kondisi perumahan dan lingkungan 
akan lebih sehat dibandingkan dengan ART yang 
berjumlah lebih besar.  
D. Status Perkawinan KRT 

Oey Gardier dalam Hasan (1993) 
menyatakan bahwa kepala rumah tangga yang 
berstatus belum kawin dan kawin lebih baik 
kesejahteraan rumah tangganya dibanding yang 
berstatus cerai. Seorang KRT yang sudah 
berkeluarga cenderung lebih memperhatikan 
keadaan rumahnya dibandingkan dengan KRT 
yang belum berkeluarga.  
E.  Umur KRT 

Umur seseorang memungkinkan 
memberikan variasi cara hidupnya dalam 
pelaksanaan pengelolaan rumah dan lingkungan 
tempat tinggalnya (Bachroen, dkk:1993). 
Ternyata semakin tua umur KRT, keadaan rumah 
semakin sehat. Hal ini mungkin dikarenakan 
semakin tua umur KRT tersebut, maka semakin 
berpengalaman KRT tersebut dalam mengelola 
rumahnya.  
F. Status Pekerjaan KRT 

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan 
seseorang dalam pekerjaan. KRT yang 
mempunyai status pekerjaan sebagai 
buruh/karyawan cenderung mempunyai keadaan 
rumah yang lebih baik dibandingkan dengan 
yang berstatus bukan buruh.  
G. Daerah Tempat Tinggal 

Daerah tempat tinggal dibedakan 
menjadi dua yaitu, perkotaan dan pedesaan. 
Menurut penelitian Bachroen, dkk (1993) 
keluarga di pedesaan cenderung menempati 
rumah dengan kondisi yang kurang baik bila 
dibandingkan dengan keluarga yang hidup di 
kota. Ini disebabkan, kurangnya pemahaman dan 
pengetahuan secara umum masyarakat di 
pedesaan, serta pendapatan mereka umumnya 
masih rendah.  

 
III.  METODE PENELITIAN 

  
A. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode analisis Diskriminan. Tahapan-
tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah menyeleksi/ screening data. Dari data 
yang diperoleh dilakukan pemeriksaan, jika 
terdapat data yang tidak lengkap maka observasi 
tersebut tidak digunakan dalam pemodelan., 
dilanjutkan dengan pembuatan model 
diskriminan serta interpretasi hasil.  

Penjabaran dari prosedur kerja penelitian 
ini lebih detail dapat dilihat dalam tahapan 
pelaksanaan aktivitas penelitian.  
B. Perumusan Model Statistika dengan 

Metode Analisis  Diskriminan 

 Analisis diskriminan merupakan salah 
satu teknik multivariat yang tujuan utamanya 
adalah membuat pemisahan beberapa gugus 
objek yang berasal dari dua atau lebih populasi, 
serta mengalokasikan suatu objek yang belum 
diketahui berasal dari populasi yang mana ke 
dalam gugus yang telah ditentukan batasan 
sebelumnya. 

 Z = b0  + b1 X1 +  … + bk Xk         (1) 
Z = skor diskriminan 
bi = koefisien diskriminan atau bobot 
X = prediktor atau variabel bebas 

Yang diestimasi adalah koefisien b sehingga nilai 
Z setiap kelompok sedapat mungkin berbeda. 
Berdasarkan nilai Z itulah keanggotaan suatu 
objek diprediksi (Johnson RA, Wichern DW. 
2002). 
Proses analisis diskriminan meliputi : 
1.    Memisahkan variabel-variabel menjadi 

variabel dependen dan independen. 
2.    Menentukan metode yang digunaka untuk 

membuat fungsi diskriminan. Apakah 
metode simultan atau metode step wise. 

3.    Menguji signifikansi dari model diskriminan 
yang telah terbentuk dengan menggunakan 
wilk’s Lambda, Pilai, uji F dan lainnya. 

4.    Menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi 
diskriminan dan mengetahui ketepatan 
klasifikasi secara individual dengan 
casewise diagnostic. 

5.    Melakukan interpretasi terhadap fungsi 
diskriminan. 

 Pengelompokan ini bersifat mutually 
exclussive, artinya bahwa jika objek A telah 
dimasukkan ke dalam kelompok 1 maka objek 
tersebut tidak mungkin juga dimasukkan ke 
dalam kelompok 2 maupun kelompok yang lain.. 
Analisis kemudian dapat dikembangkan pada 
variabel mana saja yang membuat kelompok 1 
berbeda dengan kelomok 2 dan seterusnya, 
berapa persen yang masuk ke kelompok 1, 
berapa persen yang masuk ke kelompok 2 dan 
seterusnya. 
Analisis diskriminan menghubungkan satu 
kriteria atau variabel dependen kategorik 
(berskala ordinal atau nominal) dengan satu atau 
beberapa variabel independen berskala metrik 
(interval atau rasio). Selanjutnya, fungsi yang 
terbentuk melalui analisis ini disebut sebagai 
fungsi diskriminan, yang dalam prosesnya fungsi 
diskriminan akan memberikan nilai-nilai yang 
sedekat mungkin dalam kelompok dan sejauh 
mungkin antar kelompok. Fungsi diskriminan ini 
digunakan untuk menerangkan perbedaan antar 
kelompok dan dalam masalah klasifikasi.  Jadi, 
dapat dikatakan bahwa tujuan analisis 
diskriminan adalah menyusun fungsi pembeda 
antara kelompok 1, kelompok 2,..., kelompok k.  
Dengan adanya fungsi tersebut maka akan 
didapatkan batasan batasan nilai antara 
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kelompok 1,..., kelompok k. Fungsi tersebut 
dapat diketahui tingkat akurasinya (berapa 
persen kesalahannya), dan fungsi tersebut 
digunakan untuk mengelompokkan anggota baru 
termasuk ke dalam kelompok mana. 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 
Kupang NTT dengan mengambil sampel dari 

kecamatan. Peubah/variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 
berikut : 
  
 

Tabel 1.   Konsep dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Kategori dalam Kuisioner  
Kategori dalam 

Analisis data 

Kualitas Rumah Tinggal  1. Layak Huni 
(LH) 

2. Kurang Layak 
Huni (KLH) 

3. Tidak Layak 
Huni (TLH) 

Lapangan Usaha  1. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, 
kehutanan dan perburuan. 

2. Pertambangan dan penggalian. 
3. Industri pengolahan. 
4. Listrik, gas dan air. 
5. Konstruksi bangunan. 
6. Perdagangan, rumah makan dan jasa 

akomodasi.  
7. Transportasi , pergudangan dan komunikasi. 
8. Lembaga keuangan, real estate, usaha 

persewaan dan jasa perusahaan. 
9. Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan.  

 

1. Pertanian (1) 
2. Industri (2, 3, 4, 

5) 
3. Jasa (6, 7, 8, 9) 

Tingkat Pendidikan  1. Tidak punya ijazah SD 
2. SD/MI sederajat  
3. SLTP/MTs sederajat 
4. SMA/MA sederajat  
5. SM/kejuruan 
6. DI/DII 
7. DIII 
8. DIV/S1 
9. S2/S3 

 

1. SD ke bawah 
(1, 2) 

2. SMP atau 
sederajat (3, 4, 
5) 

3. SMA ke atas 
(6, 7, 8, 9)  

Jumlah ART  1. > 5 orang 
2. 3-5 orang 
3. 1-2 orang 

Status perkawinan KRT  1. Belum kawin 
2. Kawin 
3. Cerai Hidup 
4. Cerai mati  

1. Belum kawin 
(1) 

2. Kawin  (2)  
3. Cerai  (3, 4)  

Umur KRT  1. < 30 tahun 
2. 30-45 tahun 
3. > 45 tahun  

Status pekerjaan KRT   1. Buruh  
2. Bukan buruh  
 

Daerah Tempat Tinggal  1. Pedesaan  
2. Perkotaan  

1. Pedesaan  
2. Perkotaan  



Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya, 21 Oktober 2017 
Surabaya, Universitas Airlangga 

 

234 

 

 
 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Deskripsi Data 
Tabel 2.  Frekuensi dan persentase responden 

PEUBAH 

Kualitas Rumah Tinggal 

Jumlah Persentase 
Layak 
Huni 
(1) 

Kurang 
Layak 

Huni (2) 

Tidak 
Layak 

Huni (3) 
Responden 158 266 146 570 100.00 

 
Lapangan Usaha          Pertanian   
                                     Industri 
                                     Jasa  

22 
58 
78 

90 
107 
69 

75 
34 
37 

187 
199 
184 

32.81 
34.91 
32.28 

 
Pendidikan                   SD ke bawah 
                                     SMP 
                                     SMA ke atas 

30 
50 
78 

86 
98 
82 

82 
47 
17 

198 
195 
177 

34.74 
34.21 
31.05 

 
Jumlah ART                > 5 orang           
                                     3-5 orang 
                                     1-2 orang 

45 
60 
53 

93 
99 
74 

59 
40 
47 

197 
199 
174 

34.56 
34.91 
30.53 

 
Status Perkawinan       Belum kawin 
                                     Kawin 
                                     Cerai 

51 
67 
40 

94 
102 
70 

57 
29 
60 

202 
198 
170 

35.44 
34.74 
29.82 

 
Umur  KRT                  < 30 thn 
                                     30-45 thn 
                                     > 45 thn      

42 
52 
64 

96 
85 
85 

56 
50 
40 

194 
187 
189 

34.04 
32.81 
33.16 

 
Pekerjaan                     Bukan Buruh 
                                     Buruh                         

52 
106 

148 
118 

94 
52 

294 
276 

51.58 
48.42 

 
Daerah Tinggal            Pedesaan 
                                     Perkotaan 

47 
111 

147 
119 

102 
44 

296 
274 

51.93 
48.07 

 
  

Dari 570 responden (Tabel 2) 
menunjukkan bahwa kualitas rumah tinggal 
didominasi oleh kategori rumah Kurang Layak 
Huni (KLH) yaitu sekitar 46.67% (266 rumah 
tangga) dan sisanya termasuk kategori Layak 
Huni (LH) dan Tidak Layak Huni (TLH) yaitu 
masing-masing sekitar 27.72% dan 25.61%. 
Berdasarkan kategori kualitas rumah tinggal 
tersebut, banyaknya kepala rumah tangga 
dengan  Lapangan Usaha antara kategori 
pertanian, industri, maupun jasa hampir sama. 
Begitupula dengan faktor Tingkat Pendidikan 
(SD ke bawah, SMP atau sederajat, SMA ke 
atas), Jumlah Anggota Rumah Tangga, Status 
Perkawinan, dan Umur Kepala Rumah Tangga 
mempunyai persentase yang hampir sama pada 
setiap kategorinya yaitu rata-rata sekitar 30% 
lebih. 

 
B. Analisis Diskriminan 

1) Pemeriksaan Fungsi Diskriminan 

Pemeriksaan fungsi diskriminan 
dilakukan melalui metode stepwise. Dari hasil 
metode stepwise terdapat lima tahap pemasukan 
variabel, dimana pada tahap akhir (lima) dapat 
diketahui bahwa dari ketujuh variabel bebas 
(faktor) yang digunakan, hanya lima variabel 
yang mempengaruhi ketiga kelompok kualitas 
rumah tinggal yaitu variabel lapangan usaha, 
pendidikan, umur KRT, pekerjaan, dan daerah 
tempat tinggal. 
Dari nilai signifikansi dapat dilihat bahwa 
pemasukan variabel pertama sampai ke lima 
semuanya signifikan secara statistik artinya 
kelima variabel (lapangan usaha, pendidikan, 
umur KRT, pekerjaan, dan daerah tempat 
tinggal) berbeda untuk responden pada ketiga 
kelompok kualitas rumah tinggal.  

Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 
ketujuh variabel bebas, ada dua variabel yang 
nilai signifikansinya di atas 0.05 yaitu variabel 
Jumlah ART dan Status perkawinan. Sedangkan 
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kelima variabel bebas yaitu lapangan usaha, 
pendidikan, umur KRT, pekerjaan, dan daerah 
tempat tinggal mempunyai nilai signifikansi 
0.000. Artinya kelima variabel bebas tersebut 
adalah variabel yang membedakan responden 
pada ketiga kelompok status kualitas rumah 
tinggal, dalam hal ini kelompok LH, KLH dan 
TLH, atau dapat diinterpretasikan bahwa 

seseorang yang menempati rumah layak huni 
(LH) mempunyai karakteristik yang berbeda 
dari segi lapangan usaha, pendidikan, umur 
KRT, pekerjaan, dan daerah tempat tinggal 
dengan orang yang menempati rumah kurang 
layak huni (KLH) maupun tidak layak huni 
(TLH). 

 
Tabel 3.  Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Lapangan Usaha 0.915 26.219 2 567 0.000* 

Pendidikan 0.886 36.601 2 567 0.000* 

Jumlah ART 0.995 1.418 2 567 0.243 

Status Perkawinan 0.997 .871 2 567 0.419 

Umur KRT 0.986 3.923 2 567 0.020* 

Pekerjaan 0.941 17.740 2 567 0.000* 

Daerah Tempat Tingga 0.910 28.057 2 567 0.000* 

                      *)signifikan pada α=0.05 

 
 

Tabel 4.  Eigenvalues 

Function Eigen value % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 0.340 96.1 96.1 0.504 

2 0.014 3.9 100.0 0.117 

 

             Pada Tabel 4 tertera nilai eigen dan 
besarnya varians dari fungsi diskriminan yang 
terbentuk. Untuk model diskriminan pertama, 
nilai eigen (eigen value) sebesar 0.340 dengan 
varians 96.1%. Hal ini menujukkan bahwa fungsi 
diskriminan pertama telah mampu melakukan 
pengelompokan dengan akurat sehingga fungsi 
diskriminan yang ke dua tidak diperlukan lagi.  
Begitu pula jika kita melihat nilai korelasi 
kanonik pada Tabel 4. Korelasi kanonik 
mengukur keeratan hubungan antara skor 
diskriminan dengan kelompok  (LH, KLH, 
TLH). Untuk fungsi pertama nilai korelasi 
kanoniknya yaitu sebesar 0.504, ini 
menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat 
antara skor fungsi diskriminan pertama dengan 
kelompok, yang berarti bahwa variabel bebas 
yang digunakan dalam fungsi diskriminan 
pertama dapat mendiskriminasikan/membedakan 
objek ke dalam kelompok. Sedangkan pada 
fungsi ke dua, nilai korelasinya cukup kecil yaitu 
hanya 0.117 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

fungsi ke dua memang tidak dapat digunakan 
untuk mendiskriminasikan kelompok objek.  

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa nilai 
signifikansi Wilks Lambda untuk fungsi pertama 
sebesar 0.000 atau bisa dikatakan sangat 
signifikan. Ini menunjukkan bahwa variabel 
bebas mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kelompok objek atau menunjukkan 
perbedaan yang jelas antara ketiga kelompok 
responden (yang memiliki rumah LH, KLH, 
TLH). Sedangkan pada fungsi ke dua memang 
tampak bahwa fungsi tersebut tidak dapat 
mendiskriminasikan kelompok dengan nilai 
signifikansi jauh di atas 0.05.   

Dari beberapa pengujian yang 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 
diskriminan pertama merupakan fungsi yang 
baik dan sudah dapat 
mendiskriminasikan/membedakan kelompok 
tanpa memerlukan fungsi yang ke dua. Sehingga 
untuk analisa selanjutnya, kita hanya 
menginterpretasi berdasakan funsi pertama.   

 
 

Tabel 5.  Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 2 0.736 172.684 14 0.000 

2 0.986 7.726 6 0.259 
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Tabel 6.  Structure Matrix 
     Tabel 7.  Standardized Canonical 

Discriminant Function Coefficients 

 Function   Function 

 1 2   1 2 

DaerahTmptTnggl 0.538 0.218  Lapangan Usaha 0.425 0.411 

Lap.Usaha 0.515 0.427  Pendidikan 0.531 -0.764 

 Pekerjaan 0.421 0.406  Umur KRT 0.082 0.078 

Umur.KRT 0.198 0.190  Pekerjaan 0.361 0.347 

Pendidikan 0.603 -0.633  Daerah Tempat Tinggal 0.542 0.173 

 
Tabel struktur matriks (Tabel 6) 

menjelaskan korelasi antara variabel bebas 
dengan fungsi diskriminan yang terbentuk. 
Terlihat bahwa variabel Daerah Tempat Tinggal 
mempunyai hubungan yang paling kuat dengan 
fungsi diskriminan yang terbentuk, diikuti  oleh 
variabel Lapangan Usaha, Pekerjaan, Umur 
KRT, dan yang terakhir adalah Pendidikan.  

2)   Bentuk Fungsi/Model Diskriminan 

Ada dua buah fungsi diskriminan yang 
diperoleh berdasarkan Tabel 7 berikut, yaitu : 
Zscore_1 = 0.425LU+0.531Pddkan+0.082Umur    

KRT+0.361Pekerjaan+0542DTT 
Zscore_2 = 0.411LU-0.764Pddkan+0.078Umur   

KRT+0.347Pekerjaan+0.173DTT 

 
Fungsi diskriminan pertama 

menunjukkan bahwa semua variabel bebas 
mempunyai koefisien yang bernilai positif. Ini 
menunjukkan bahwa semakin besar nilai-nlai 
variabel yang ada di fungsi tersebut, maka skor 
akan semakin tinggi.  

Dari fungsi pertama terlihat bahwa 
variabel  Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan 
mempunyai pengaruh yang besar untuk 
memperbesar skor diskriminan, artinya semakin 
tinggi tingkat pendidikan KRT dan jika 
responden tinggal di kota maka skor diskriminan 
dari fungsi akan semakin besar

.  
3) Ketepatan Klasifikasi/pengelompokan Fungsi Diskriminan 

Tabel 8.  Classification Resultsa 

  

KualitasRmhTinggal 

Predicted Group Membership 

Total   Layak 
Huni 

Kurang Layak 
Huni 

Tidak Layak 
Huni 

Original 

Count Layak Huni 108 31 19 158 

Kurang Layak Huni 85 74 107 266 

Tidak Layak Huni 26 26 94 146 

% Layak Huni 68.4 19.6 12.0 100.0 

Kurang Layak Huni 32.0 27.8 40.2 100.0 

Tidak Layak Huni 17.8 17.8 64.4 100.0 

a. 48.4% of original grouped cases correctly classified.   

 
Model  diskriminan pada Tabel 8 di atas 

mempunyai nilai ketepatan klasifikasi kasus 
sebesar 48.4%. Dianggap cukup besar karena 
hampir mencapai 50% sehingga bisa digunakan 
untuk mengklasifikasikan sebuah kasus pada tipe 
kualitas rumah tinggal. 
 Penelitian terdahulu juga telah dilakukan 
oleh Prasetyo (2009) yang menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikan berpengaruh terhadap usaha 
peningkatan kondisi lingkungan rumah. Tingkat 
pendidikan yang tinggi menyebabkan 
pengetahuan seseorang akan semakin baik dan 
lingkungan rumahnya akan diatur sedemikian  

rupa sehingga memiliki kualitas rumah yang 
layak (Prasetyo 2009). Pendidikan yang rendah 
berhubungan dengan keterbatasan informasi 
tentang semua hal yang berkaitan dengan 
pengadaan dan pembangunan rumah sehat 
(Sastra 2002). Penelitian ini juga didukung 
dengan pernyataan bahwa tingkat pendidikan 
sangat menentukan daya nalar seseorang 
sehingga memungkinkan untuk menyerap 
berbagai informasi (Bungsu 2008).  
 Penelitian lain yang pernah dilakukan 
oleh Atmaja (2004) menyatakan bahwa 
hubungan antara jenis pekerjaan dengan kondisi 
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fisik rumah adalah negatif atau sangat kecil yaitu 
-39%, artinya apabila jenis pekerjaan 
ditingkatkan maka kondisi fisik rumah tidak 
semakin sehat. Begitu pula dengan faktor jumlah 
anggota keluarga dengan kondisi fisik rumah 
mempunyai tingkat hubungan yang rendah 
dengan koefisien negative, artinya semakin 
banyak jumlah anggota keluarga tidak 
menjadikan kondisi fisik rumah menjadi lebih 
sehat (Atmaja 2004). Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian Anwar (1999 dalam Astuti 2002) yang 
menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga 
yang banyak tidak berhubungan dengan kondisi 
rumah . Sedangkan untuk faktor tingkat 
pendidikan, ada hubungan antara pendidikan 
dengan kondisi fisik rumah meskipun sangat 
rendah yaitu 0.125 namun positif yang bararti 
bahwa jika pendidikan ditingkatkan satu satuan 
maka akan mempengaruhi terhadap kondisi fisik 
rumah (Atmaja 2004). 

 
 

V.   KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
1. Ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok responden yang mempunyai 
rumah tinggal dengan kualitas LH, 
KLH, dan TLH. 

2. Variabel yang membedakan ketiga 
kelompok status kualitas rumah tinggal 
adalah lapangan usaha, pendidikan, 
umur KRT, pekerjaan, dan daerah 
tempat tinggal. Sedangkan jumlah ART 
dan Status perkawinan tidak dapat 
membedakan ketiga kelompok tersebut 
(LH, KLH, TLH). 

3. Variabel yang mempunyai hubungan 
paling kuat dengan fungsi diskriminan 
yang terbentuk adalah variabel Daerah 
Tempat Tinggal, diikuti  oleh variabel 
Lapangan Usaha, Pekerjaan, Umur 
KRT, dan yang terakhir adalah 
Pendidikan.  

4. Model diskriminan yang dihasilkan 
mempunyai nilai ketepatan klasifikasi kasus 
sebesar 48.4%. Dianggap cukup besar 
karena hampir mencapai 50% sehingga bisa 
digunakan untuk mengklasifikasikan 
sebuah kasus pada tipe kualitas rumah 
tinggal. 

B.  Saran 
1. Perlu meningkatkan upaya promosi 

kesehatan untuk meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang 
kualitas kelayakan rumah tinggal 
khususnya bagi masyarakat Kab. 
Kupang Nusa Tenggara Timur. 

2. Bagi pengambil kebijakan (pemerintah 
daerah Kab. Kupang) dapat 

menggunakan hasil penelitian ini 
sebagai referensi dalam menentukan 
upaya perbaikan kelayakan rumah 
tinggal bagi masyarakat di Kab. Kupang 
dan secara umum bagi masyarakat Nusa 
Tenggara Timur (NTT) di masa yang 
akan datang. 
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