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RINGKASAN 

Kinanti Ajeng Lestari, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya, Desember 2013, Arahan Pengembangan Apartemen di Wilayah 

Surabaya Barat berdasarkan Penilaian Lingkungan, Dosen Pembimbing: Dr. Eng. 

Turniningtyas Ayu R., ST., MT., dan Nailah Firdausiyah, ST., M.Sc. 

Kehadiran pekerja di Surabaya menimbulkan permasalahan terkait dengan 

penyediaan rumah. Bagi pekerja yang datang dengan tujuan bisnis di Surabaya 

umumnya dalam waktu yang cukup lama, yaitu sesuai kontrak pekerjaannya yang 

disetujui. Semakin meningkatnya pekerja di Surabaya, memicu tumbuhnya hunian 

vertikal salah satunya ialah apartemen. Namun berdasarkan REI Jatim (2013), bahwa 

rendahnya tingkat okupansi apartemen yang masih di bawah 50%, diperlukan 

pengembangan-pengembangan guna meningkatkan kualitas dan tingkat okupansi 

apartemen. Hal ini dikarenakan prospek properti apartemen kini berada di wilayah 

Surabaya Barat dan Surabaya Barat merupakan daerah Central Bussiness District 

(CBD). Terdapat empat apartemen yang paling berkembang di wilayah Surabaya Barat 

yaitu Apartemen Puncak Permai, Apartemen Puri Matahari, Apartemen Paragon, dan 

Apartemen Ciputra World (REI Jatim, 2013). Tujuan utama penelitian adalah untuk 

mengetahui tingkat hubungan antara variabel-variabel penelitian lingkungan 

permukiman dengan pemilihan apartemen dan untuk mengetahui arahan pengembangan 

guna meningkatkan kualitas lingkungan dan tingkat okupansi apartemen di wilayah 

Surabaya Barat berdasarkan penilaian lingkungan. Dalam penelitian digunakan metode 

evaluatif dengan regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel 

kenyamanan (X1), sarana (X2), kesehatan (X3), keamanan (X4) dan aksesibilitas (X5) 

terhadap pemilihan apartemen berdasarkan penilaian lingkungan (Y). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kelima variabel penilaian lingkungan berpengaruh secara 

signifikan terhadap pemilihan apartemen dengan persamaan regresinya Ytotal = -0,756 + 

0,118X1 + 0,099X4 + 0,076X5 + 0,057X3 + 0,050X2. Berdasarkan model dari regresi, 

variabel kenyamanan memiliki pengaruh paling kuat terhadap keputusan seseorang 

dalam memilih apartemen  dan diikuti oleh variabel keamanan, aksesibilitas, kesehatan 

dan sarana. Oleh karena itu diberikan rekomendasi mengenai arahan-arahan 

pengembangan apartemen berdasarkan penilaian lingkungan guna meningkatkan 

kualitas lingkungan dan okupansi penghuni dari apartemen. Pengembangan utama 

terkait dengan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari ialah peningkatan kualitas dari 

barang-barang yang tersedia di unit apartemen, kemudian tata letak dari fasilitas di 

dalam unit apartemen perlu diperhatikan guna memberikan rasa nyaman dan betah pada 

penghuni apartemen.  
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