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 Permukiman merupakan masalah  pokok dan menjadi kebutuhan dasar 

dari setiap manusia. Pemilihan lokasi permukiman  bagi  seseorang  atau  keluarga  

dapat  dipengaruhi  oleh berbagai faktor, antara lain faktor pendapatan, 

lingkungan, fasilitas kota, transportasi, dan  akses  menuju  tempat  kerja.  Namun,  

faktor-faktor  tersebut  tidak  sama  bagi tiap rumah tangga, bagi  rumah  tangga  

yang  tidak  dapat  membuat  pilihan (golongan  yang  berpendapatan  rendah),  

akan  memilih  permukiman  murah  yang tersedia  dan  mampu  membayarnya.  

Sedangkan  bagi  rumah  tangga  yang  memiliki banyak  pilihan  (golongan  

berpendapatan  tinggi),  akan  meningkatkan  status  sosial lingkungan  bermukim  

yang  dipilih  dan  juga  memilih  bentuk  khusus  rumah  tempat tinggalnya 

tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan lokasi permukiman di kota Mojokerto berdasarkan 

golongan atau tingkat pendapatan  masyarakat. Metode yang digunakan adalah 

Analisis Statstika Deskriptif untuk mengetahui karakteristik permukiman di Kota 

Mojokerto serta analisis korelasi (Kai Kuadrat atau Chi Square) dan pembobotan 

skala likert untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan 

lokasi permukiman berdasar tingkat pendapatan. Adapun hasil dari penelitian ini 

adalah,. Pada masyarakat golongan atas faktor yang paling mempengaruhi 

pemilihan lokasi permukiman adalah faktor kenyamanan. Pada masyarakat 

golongan menengah faktor yang paling mempengaruhi pemilihan lokasi 

permukiman adalah faktor harga lahan. Pada masyarakat golongan bawah faktor 

yang paling mempengaruhi pemilihan lokasi permukiman adalah faktor harga 

lahan serta faktor aksesibilitas. 
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