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...Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan 

langit sebagai atap(QS : Al Baqarah : 22) 

...dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan 

hidup sampai waktu yang ditentukan(QS : Al Baqarah : 36) 

...Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat 

tinggal (QS An-Nahl : 80) 

...Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang 

telah Dia ciptaka (QS An-Nahl : 81) 

...Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi membuat kerusakan (QS : al-A’raf 

: 74) 

...Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebagian dari (akibat)perbuatan mereka agar 

mereka kembali kejalan yang benar. (QS : Ar-Rum 41) 

.. Mahasuci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa 

yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah 

yang maha mengetahui, Maha bijaksana (QS : Al Baqarah : 

32) 
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ABSTRAK 
 

Perkembangan permukiman kumuh di Kota Surakarta yang 
signifikan dari tahun ke tahun berdasar SK Wali Kota 
Surakarta No. 032/97.C/1/2014 dan verivikasi RKP-KP Rencana 
Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan Kota Surakarta 
Tahun 2015 yang disebabkan berbagai faktor penyebab antara 
lain dinamika perkembangan Kota Surakarta, karakter penghuni 
dan karakter fisik lingkungan. Hal ini memicu peneliti untuk 
meneliti dengan tujuan penelitian untuk menemukan faktor 
penyebab permukiman kumuh di Kota Surakarta. 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian “faktor – 
faktor penyebab permukiman kumuh di Kota Surakarta“ adalah 
kuantitatif positivistik karena berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian. Dengan model pendekatan deduktif, pendekatan 
ini merumuskan variabel-variabel menggunakan teori, 
bertujuan untuk menguji teori yang digunakan untuk 
mengetahui faktor – faktor yang menjadi penyebab 
permukiman kumuh di Kota Surakarta. 
 

Analisis yang digunakan bersifat kuantitatif/statistik 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Analisis dilakukan terhadap variabel terkait faktor – faktor 
penyebab permukiman kumuh berdasarkan teori dan digabungkan 
dengan kondisi eksisting pada permukiman kumuh di Kota 
Surakarta, data diperoleh dengan bantuan angket kuasioner 
dan pengamatan langsung (foto). Setelah itu dilakukan 
analisis regresi berganda untuk melihat faktor – faktor 
sebagai penyebab permukiman kumuh di Kota Surakarta.  
 

Temuan studi yang didapatkan adalah faktor penyebab 
permukiman kumuh di Kota Surakarta, pada tingkat kekumuhan 
berat ditemukan faktor penyebab kekumuhan adalah tingkat 
pendapatan dan kondisi prasarana drainase, pada tingkat 
kekumuhan sedang ditemukan faktor penyebab kekumuhan nya 
adalah bahan bangunan dan pada tingkat kekumuhan ringan 
faktor penyebab kekumuhannya adalah budaya membuang sampah 
dan kepadatan bangunan. 

 
Kata Kunci: Kumuh, Faktor, Permukiman Kumuh.   
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