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ABSTRAK 

0LQLPQ\D� ODKDQ� NRVRQJ� GL� SHUNRWDDQ� PHPEXDW� EDQ\DNQ\D� SHUPXNLPDQ� NXPXK�� VHKLQJJD�
SHPHULQWDK�PHPEHULNDQ�VROXVL�GHQJDQ�GLEDQJXQQ\D�UXPDK�VXVXQ�VHGHUKDQD��$NDQ�WHWDSL�GDODP�
SHQHPSDWDQQ\D��EDQ\DN�SHQJKXQL�\DQJ�PHUDVD� WLGDN� Q\DPDQ�GHQJDQ�GHVDLQ� \DQJ� WHODK� GLEXDW�
ROHK�SHQJHPEDQJ�DWDX�SHPHULQWDK�SDGD�XQLW�KXQLDQ\D��6HKLQJJD�WHUMDGLODK�SHUXEDKDQ�SDGD�XQLW�
KXQLDQQ\D�XQWXN�PHPEHULNDQ�UDVD�Q\DPDQ�SDGD�SHQJXQLQQ\D��%HJLWX�SXOD�\DQJ�WHUMDGL�SDGD�UXPDK�
VXVXQ� 7KH� *ROI� $SDUWPHQW� 0RGHUQODQG� WHUGDSDW� EHEHUDSD� SHUXEDKDQ� \DQJ� WHUMDGL� SDGD� XQW�
KXQLDQQ\D��3HQHOLWLDQ�LQL�GLODNXNDQ�XQWXN�PHOLKDW�SHUXEDKDQ�DSD�VDMD�\DQJ�WHUMDGL�GDQ�DSD�IDNWRU�
\DQJ�PHQGRURQJ�SHUXEDKDQ�LWX� WHUMDGL��6HEDJDL�VDPSHO�SHQHOLWLDQ� LQL� GLDPELO� ��� XQLW� \DQJ� WHODK�
GLKXQL� VHODPD� �� WDKXQ�� 0HWRGH� \DQJ� GLJXQDNDQ� SDGD� SHQHOLWLDQ� LQL� DGDODK� NXDQWLWDWLI� GHQJDQ�
PHQJJXQDNDQ��GDVDU��WHRUL��1�-��+DEUDNHQ��GHQJDQ��SHQJXPSXODQ��GDWD��PHODOXL��REVHUYDVL��GDQ�
NXVLRQHU��+DVLO�GDUL�SHQHOLWLDQ�LQL�PHQXQMXNDQ�EDKZD�OD\RXW�\DQJ�WHODK�DGD�VXGDK�EDLN�NDUHQD�WLGDN�
EDQ\DN��SHUXEDKDQ��\DQJ��WHUMDGL��GDQ��SHUXEDKDQ��SDOLQJ��EDQ\DN��DGDODK��DNLEDW��IDNWRU��VWDLOLVWLN�
VHKLQJJD� SHPHULQWDK� GDSDW� PHPEXDW� EHEHUDSD� SLOLKDQ� NHSDGD� SHQJKXQL� DJDU� WLGDN� WHUMDGLQ\D�
SHUXEDKDQ� 

 

.DWD�.XQFL����7LSRPRUIRORJL��3HUXEDKDQ��5XPDK�6XVXQ��1�-�+DEUDNHQ 
 

 
ABSTRACT 

7KH�ODFN�RI�YDFDQW�ODQG�LQ�WKH�FLW\�PDNHV�D�ORW�RI�VOXPV��VR�WKH�JRYHUQPHQW�SURYLGHV�D�VROXWLRQ�ZLWK�
WKH�FRQVWUXFWLRQ�RI�VLPSOH�IODWV��+RZHYHU��LQ�LWV�SODFHPHQW��PDQ\�UHVLGHQWV�IHHO�XQFRPIRUWDEOH�ZLWK�
WKH�GHVLJQ�WKDW�KDV�EHHQ�PDGH�E\�WKH�GHYHORSHU�RU� WKH�JRYHUQPHQW�LQ� LWV�UHVLGHQWLDO�XQLW��6R�WKDW�
WKHUH� ZDV� D� FKDQJH� LQ� WKH� KRXVLQJ� XQLW� WR� SURYLGH� FRPIRUW� WR� WKH� RFFXSDQWV�� /LNHZLVH�� ZKDW�
KDSSHQHG�WR�WKH�DSDUWPHQW�DSDUWPHQW�LQ�7KH�*ROI�$SDUWPHQW�0RGHUQODQG��WKHUH�ZHUH�D�QXPEHU�RI�
FKDQJHV�WKDW�RFFXUUHG� LQ� WKH�KRXVLQJ�FRPSOH[��7KLV� UHVHDUFK�LV� FRQGXFWHG�WR�VHH�ZKDW�FKDQJHV�
RFFXU�DQG�ZKDW� IDFWRUV�WKDW�GULYH�FKDQJH�RFFXU��$V�D� VDPSOH�� WKLV�VWXG\�ZDV� WDNHQ����XQLWV� WKDW�
KDYH�EHHQ�RFFXSLHG�IRU���\HDUV��7KH�PHWKRG�XVHG� LQ� WKLV�VWXG\�LV�TXDQWLWDWLYH�XVLQJ�WKH�EDVLV�RI�
1�-�+DEUDNHQ
V�WKHRU\�E\�FROOHFWLQJ�GDWD�WKURXJK�REVHUYDWLRQ�DQG�TXHVWLRQQDLUH��7KH�UHVXOWV�RI�WKLV�
VWXG\�LQGLFDWH�WKDW�WKH�H[LVWLQJ�OD\RXW�LV�JRRG�EHFDXVH�WKHUH�DUH�QRW�PDQ\�FKDQJHV�WKDW�RFFXU�DQG�
PRVW�FKDQJHV�DUH�GXH� WR� VWDWLVWLFDO�IDFWRUV�VR� WKDW� WKH�JRYHUQPHQW�FDQ�PDNH�VHYHUDO�FKRLFHV�IRU�
UHVLGHQWV�WR�DYRLG�FKDQJHV� 

 

.H\ZRUG��7\SRPRUSKRORJ\��&KDQJH��)ODWV��1�-�+DEUDNHQ 
 
 

PENDAHULUAN 

Setiap manusia membutuhkan tempat 
tinggal  untuk  memenuhi  kebutuhannya. 
Maka dibutuhkan rumah untuk memenuhi 
kebutuhannya, rumah merupakan salah satu 
kebutuhan   pokok   yang   harus   dipenuhi 
setelah sandang dan pangan. Akan tetapi 
jumlah penduduk di kota Tangerang dengan 
ketersediaan lahan kosong yang ada sangat 
tidak seimbang. 

Sehingga timbulah permukiman kumuh 
yang membuat keindahan kota menjadi tidak 
indah dilihat. Oleh karena itu pemerintah 
memberikan solusi dengan membangun  
rumah  susun  sederhana sebagai  salah  satu  
alternatif  mengurangi permukiman kumuh di 
perkotaan.  

Akan tetapi dalam penempatannya 
rumah susun tidak selalu penghuni merasa 
nyaman dengan unit huniannya, banyak 
penghuni yang melakukan perubahan 
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terhadap unit huniannya untuk membuat 
perasaan nyaman untuk tingal di rumah susun   
tersebut,   seperti   Dalam   Laurens (2004) 
Drucker (1969) mHQXOLV� EDKZD� ³6HEDJLDQ�
besar yang kita lihat adalah sesuatu yang 
LQJLQ�NLWD�OLKDW�´�$SD�yang dibayangkan dalam 
imajinasi arsitek pada proses perencanaan 
mungkin akan menghasilkan akibat yang 
berbeda pada saat atau setelah proses 
penghunian. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahuni perubahan apa saja yang 
terjadi dan apa faktor yang mendasari 
perubahan yang terjadi pada rumah susun 
The Golf Apartment Modernland. 

 
Pernyataan masalah pada penelitian ini 

adalah perubahan apa saja yang terjadi pada 
satuan rumah susun The Golf Apartment 
Modernland dan apa    faktor    yang    
mendorong perubahan  itu  terjadi  menurut  
teori N.J. Habraken. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perubahan apa saja yang terjadi 
pada satuan rumah susun the golf apartment 
modernland, mengetahui    faktor    apa    yang 
mempengaruhi perubahan, dan untuk   
mendapatkan  informasi  agar pembangunan 
rumah susun selanjutnya tidak menambahkan 
elemen yang banyak dirubah oleh penghuni. 

 
 

METODOLOGI  

Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif, yaitu dengan menguji sebuah teori 
kemudian  membuat  hipotesa  atau 
kesimpulan sementar. Pada penelitian ini 
menggunakan teori N.J.  Habraken sebagai 
dasar teori. Penelitian ini berusaha untuk 
menuturkan pemecahan masalah yang ada 
saat ini berdasarkan data-data, turut juga 
menyajikan data, menganalisis dan 
menginterpretasi suatu perubahan yang ada. 
Instrumen penelitian yang digunakan yaitu 
dengan metode observasi dan kusioner. 

 
Lokasi Penelitian 

  
Gambar 1. Peta Lokasi The Golf 

Apartment Modernland 
 

Indikasi Perubahan 
Dalam jurnal Luthfi (2014) dalam 

kaitannya dengan elemen pembentuk ruang 
dalam suatu site, ada tiga dasar yang dapat 
dikatakan sebagai indikasi suatu perubahan 
pada fisik lingkungan, Habraken (1982). 
Ketiga hal tersebut meliputi: 
a. Penambahan (addition) 

Misalnya menambah sekat partisi pada 
suatu ruang sehingga ruang yang tercipta 
bertambah. Menambah elemen fasad 
(pintu, jendela atau elemen fasad lainnya) 
pada bidang pelingkup tertentu dan 
sebagainya. 

b. Pengurangan (elimination) 
Misalnya, membongkar salah satu bidang 
dinding ruangan dengan maksud 
memperluas ruang atau menyatukan dua 
ruangan menjadi satu, menghilangkan 
jendela pada fasad dan mengganti model 
jendela tersebut juga termasuk perubahan 
akibat pengurangan elemen pada suatu 
bagian ruang. 

c. Perpindahan (movement) 
Misalnya memindahkan atau menggeser 
posisi bidang dinding pada suatu ruang ke 
tempat lain atau ke sisi lain, memindahkan 
posisi tangga, memindahkan posisi pintu 
dari satu sisi ke sisi lain pada fasad atau   
bidang   ruang   lainnya   juga termasuk 
pergerakan menyebabkan suatu fisik 
bangunan dikatakan berubah. 

 
Faktor Perubahan 

Menurut   N.J.   Habraken   erdapat   3 
faktor perubahan, yaitu: 
a. Faktor Teknis 

Pada faktor ini alasan perubahan yaitu 
seperti, pergantian elemen seperti pintu, 
jendela, lantai setelah terjadinya 
kerusakan pada elemen tersebut. 

b. Faktor Stailistik 
c. Faktor Fungsional 

Pada faktor ini alasan perubahan yaitu   
seperti,   penambahan   sekat agar lebih 
privasi, untuk pencegahan kerusakan, 
atau untuk menambah tempat 
penyimpanan (storage). 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini  dilakukan sampel 
30  unit  untuk  mencari  tau  perubahan apa 
saja yang dilakukan penghuni terhadap unit 
huniannya. 
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Tabel 1. Hasil observasi 

 
P : Pintu             J : Jendela        D : Dinding        F : Furniture      PL : Plafond     L : Lantai 
 

Pintu 
Dari data hasil pengamatan observasi 

pada elemen pintu dalam satuan unit hunian 
rumah susun terdapat 3 jenis pintu, yaitu: 
a. Pintu Utama 

Dari 30 unit hunian yag ditelili desain pintu  
utama  awal  semula  berupa pintu singel 
terbuat dari material papan dengan rangka 
kayu dengan finishing cat kayu dan jenis 
bukaan flip satu arah ke bagian dalam. 
Pada perubahan akibat penambahan 

berdasarkan faktor fungsi terdapat 2 unit 
yang mengalami penambahan, 
diantaranya unit CM dan 27A, berdasarkan 
faktor teknis dan faktor stailistik tidak 
terdapat penambahan. Sedangkan pada 
perubahan akibat pengurangan dan 
perpindahan tidak terdapat  perubahan  
pada  pintu utama disetiap unit 
berdasarkan 3 faktor yang ada. 
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b. Pintu Kamar Tidur 
Dari 30 unit hunian yag ditelili desain pintu  
kamar  awal  semula  berupa pintu singel 
terbuat dari material papan dengan rangka 
kayu dengan finishing cat kayu dan jenis 
bukaan flip satu arah ke bagian dalam. 
Tidak terdapat penambahan pada pintu 
kamar di setiap unit berdasarkan 3 faktor 
yang ada. Pada perubahan akibat 
pengurangan, berdasarkan faktor fungsi 
terdapat 4 unit yang mengalami 
pengurangan, diantaranya unit  27A,  LD,  
CM  dan DB, berdasarkan faktor teknis dan 
faktor stailistik tidak terdapat 
pengurangan. Sedangkan pada 
perubahan akibat pergeseran berdasarkan 
faktor fungsi terdapat 3 unit yang 
mengalami pemindahan, diantaranya unit 
AH, MF, dan AE, berdasarkan faktor teknis 
dan faktor stailistik tidak terdapat 
pemindahan. 

c. Pintu Kamar Mandi 
Dari 30 unit hunian yag ditelili desain pintu 
kamar mandi awal semula berupa pintu 
singel terbuat dari material  fiber  dengan  
warna  putih dan jenis bukaan flip satu arah 
ke bagian dalam. Tidak terdapat 
penambahan pada pintu kamar di setiap 
unit berdasarkan 3 faktor yang ada. Pada 
perubahan akibat pengurangan, 
berdasarkan faktor fungsi  terdapat  1  unit  
yang mengalami  pengurangan,  yaitu  unit 
DB, berdasarkan faktor teknis terdapat 1 
unit yang mengalami pengurangan, yaitu 
unit BL dan pada faktor stailistik tidak 
terdapat pengurangan.  Pada  perubahan 
akibat  pergeseran,  berdasarkan faktor 
fungsi terdapat 4 unit yang mengalami 
pemindahan, diantaranya unit MF02, 
MF08, AH dan AE, berdasarkan faktor 
teknis dan faktor stailistik tidak terdapat 
pemindahan. 

d. Pintu Ruang Jemur 
Dari 30 unit hunian yag ditelili desain pintu 
ruang jemur awal tidak terdapat area ruang 
jemur akan tetapi beberapa unit 
menambahkan ruangnjemur dengan pintu 
berupa pintu singel terbuat dari alumunium 
kacamdan jenis bukaan geser. 
Berdasarkan faktor fungsi terdapat 3 unit 
yang mengalami penambahan, 
diantaranya   unit   MF02,   AH   dan MF08.  
Sedangkan  berdasarkan faktor teknis dan 
faktor stailistik tidak terdapat penambahan. 

 
Jendela 

Dari 30 unit hunian yag ditelili desain 
jendela awal semula berupa jendela singel 
terbuat   dari   alumunium   kaca   dan   jenis 

bukaan flip satu arah ke bagian luar. Tidak 
terdapat   penambahan   dan   pengurangan 
pada  jendela  di  setiap  unit  berdasarkan 3 
faktor yang ada. Pada perubahan akibat 
pergeseran, berdasarkan faktor fungsi 
terdapat 2 unit yang mengalami pemindahan, 
diantaranya unit MF02 dan AH, berdasarkan 
faktor   teknis   dan   faktor   stailistik   tidak 
terdapat pemindahan. 

 
Dinding 

Dari data hasil pengamatan observasi 
pada elemen dinding dalam satuan unit 
hunian rumah susun terdapat 13 dinding, 
yaitu: 
a. Dinding 1 

Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna putih. 
Tidak terdapat penambahan, 
pengurangangan dan pergeseran  pada   
dinding   disetiap unit berdasarkan 3 faktor 
yang ada. 

b. Dinding 2 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor stailistik terdapat 1 unit 
yang mengalami  penambahan,  yaitu  unit  
CJ, berdasarkan faktor teknis dan faktor 
fungsi tidak terdapat penambahan.  Pada  
perubahan akibat pengurangan, 
berdasarkan faktor stailistik terdapat 2 unit 
yang mengalami penambahan, 
diantaranya unit GD dan CM, berdasarkan 
faktor teknis dan faktor fungsi tidak 
terdapat pengurangan. Pada perbahan 
akibat pergeseran tidak terdapat 
pergeseran pada dinding disetiap unit 
berdasarkan 3 faktor yang ada. 

c. Dinding 3 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna putih. 
Tidak terdapat penambahan dan  
pergeseran  pada dinding disetiap unit 
berdasarkan 3 faktor yang ada. Pada 
perubahan akibat pengurangan 
berdasarkan faktor fungsi terdapat 5 unit 
yang mengalami pengurangan, 
diantaranya   unit   AE,   MF08,   AH, MF02 
dan DB, berdasarkan faktor teknis dan 
faktor stailistik tidak terdapat 
pengurangan. 

d. Dinding 4 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor stailistik terdapat 4 unit 
yang mengalami penambahan, 
diantaranya unit LK, HK, CJ, dan 27 A, 
berdasarkan faktor teknis dan faktor fungsi 
tidak terdapat penambahan.  Pada  
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perubahan akibat pengurangan dan 
pergeseran tidak terdapat pengurangan 
dan pergeseran  pada   dinding   disetiap 
unit berdasarkan 3 faktor yang ada. 

e. Dinding 5 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor stailistik terdapat 1 unit 
yang mengalami penambahan, yaitu unit 
LK, berdasarkan faktor teknis dan faktor 
fungsi tidak terdapat penambahan.  Pada  
perubahan akibat pengurangan, 
berdasarkan faktor fungsi terdapat 5 unit 
yang mengalami pengurangan, 
diantaranya   unit   AE,   MF08,   AH, MF02 
dan DB, berdasarkan faktor teknis dan 
faktor stailistik tidak terdapat 
pengurangan. Pada perubahan akibat 
pergeseran tidak terdapat  pergeseran  
pada  dinding disetiap unit berdasarkan 3 
faktor yang ada. 

f. Dinding 6 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain 
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor stailistik terdapat 2 unit 
yang mengalami penambahan, 
diantaranya unit AE dan HK, berdasarkan 
faktor teknis terdapat 3 unit  yang  
mengalami penambahan, diantaranya unit 
BL, KK dan GD dan pada faktor fungsi 
terdapat 1 unit yang mengalami 
penambahan, yaitu pada unit LK. Pada 
perubahan akibat pengurangan, 
berdasarkan faktor fungsi terdapat  5  unit  
yang mengalami pengurangan, 
diantaranya   unit   AE,   MF08,   AH, MF02 
dan DB, berdasarkan faktor teknis dan 
faktor stailistik tidak terdapat 
pengurangan. Pada perubahan akibat 
pergeseran tidak terdapat pergeseran 
pada dinding disetiap unit berdasarkan 3 
faktor yang ada. 

g. Dinding 7 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor stailistik terdapat 2 unit 
yang mengalami penambahan, 
diantaranya unit AE dan HK, berdasarkan 
faktor teknis terdapat 2 unit  yang  
mengalami penambahan, diantaranya  unit  
KK  dan  GD  dan pada faktor fungsi tidak 
terdapat penambahan.  Pada  perubahan 
akibat pengurangan dan pergeseran tidak 
terdapat pengurangan dan pergeseran  
pada   dinding   disetiap unit berdasarkan 
3 faktor yang ada. 

h. Dinding 8 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  

Berdasarkan faktor stailistik terdapat 8 unit 
yang mengalami penambahan, 
diantaranya  unit  LK,  AE,  HK,  CM, CJ, 
27A, MF dan LK,  berdasarkan faktor 
teknis terdapat 2 unit yang mengalami 
penambahan, diantaranya  unit  KK  dan  
GD  dan pada faktor fungsi tidak terdapat 
penambahan.  Pada  perubahan akibat 
pengurangan dan pergeseran tidak 
terdapat pengurangan dan pergeseran  
pada   dinding   disetiap unit berdasarkan 
3 faktor yang ada. 

i. Dinding 9 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor stailistik terdapat 4 unit 
yang mengalami penambahan, 
diantaranya unit  MF,  27A,  AE  dan LK,     
berdasarkan     faktor     teknis terdapat 2 
unit yang mengalami penambahan, 
diantaranya unit KK dan GD dan pada 
faktor fungsi tidak terdapat penambahan. 
Pada perubahan akibat pengurangan dan 
pergeseran tidak terdapat pengurangan 
dan pergeseran pada dinding disetiap unit 
berdasarkan 3 faktor yang ada. 

j. Dinding 10 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor fungsi  terdapat  1  unit  
yang mengalami penambahan, yaitu unit 
FD,  berdasarkan  faktor  teknis  dan faktor     
stailistik     tidak     terdapat penambahan.  
Pada  perubahan akibat pengurangan dan 
pergeseran tidak terdapat pengurangan 
dan pergeseran  pada   dinding   disetiap 
unit berdasarkan 3 faktor yang ada. 

k. Dinding 11 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor fungsi  terdapat  4  unit  
yang mengalami penambahan, 
diantaranya unit AH, DB, AE, MF. 
Sedangkan berdasarkan faktor teknis dan 
faktor stailistik tidak terdapat penambahan. 

l. Dinding 12 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor fungsi  terdapat  4  unit  
yang mengalami penambahan, 
diantaranya  unit  AH,  DB,  AE,  MF. 
Sedangkan berdasarkan faktor teknis dan 
faktor stailistik tidak terdapat penambahan. 

m. Dinding 13 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor fungsi  terdapat  3  unit  
yang mengalami penambahan, 
diantaranya unit AH, AE, MF. Sedangkan 
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berdasarkan faktor teknis dan faktor 
stailistik tidak terdapat penambahan. 

n. Dinding 14 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
dinding  awal  semula berwarna  putih.  
Berdasarkan faktor fungsi  terdapat  1  unit  
yang mengalami penambahan, 
diantaranya unit MF. Sedangkan 
berdasarkan faktor teknis dan faktor 
stailistik tidak terdapat penambahan. 

 
Furniture 

Dari data hasil pengamatan observasi 
pada elemen furniture dalam satuan unit 
hunian   rumah   susun   terdapat   2   jenis 
furniture, yaitu: 
a. Furniture Dapur 

Dari 30 unit hunian yang ditelili furniture 
awal semula terdapat single sink dan 
single kompor. Berdasarkan faktor  fungsi 
terdapat 14  unit  yang mengalami 
penambahan, diantaranya unit  DB,  27A,  
EK,  LA, FD,   HK,   LK,   BL,   KK,   DC,   
HK. Sedangkan berdasarkan faktor 
stailistik terdapat 2 unit yang mengalami 
penambahan, diantaranya unit GD, CM  
dan faktor teknis  terdapat  1  unit  yang 
mengalami penambahan, yaitu unit LD. 
Pada perubahan akibat pengurangan tidak 
terdapat pengurangan pada dinding 
disetiap unit berdasarkan 3 faktor yang 
ada. Pada  perubahan akibat  pergeseran 
berdasarkan faktor fungsi terdapat 3 unit 
yang mengalami pemindahan, diantaranya 
unit AH, MF08 dan AE. Sedangkan 
berdasarkan faktor teknis dan faktor 
stailistik tidak terdapat pemindahan. 

b. Furniture Kamar Mandi 
Dari 30 unit hunian yang ditelili furniture 
awal semula closet duduk. Tidak terdapat 
penambahan pada furniture disetiap unit 
berdasarkan 3 faktor yang ada. Pada 
perubahan akibat pengurangan tidak 
terdapat pengurangan pada dinding 
disetiap unit berdasarkan 3 faktor yang 
ada. Pada  perubahan akibat  pergeseran 
berdasarkan faktor fungsi terdapat 3 unit 
yang mengalami pemindahan, diantaranya 
unit AH, MF08 dan AE. Sedangkan 
berdasarkan faktor teknis dan faktor 
stailistik tidak terdapat pemindahan. 

 
Plafond 

Dari data hasil pengamatan observasi 
pada elemen plafond dalam satuan unit 
hunian rumah susun terdapat 3 jenis plafond, 
yaitu: 

 
 

a. Plafond Dapur 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain 
plafond awal  semula berwarna   putih   
terlihat   pipa   dan kabel. Berdasarkan 
faktor fungsi terdapat 3 unit yang 
mengalami penambahan, diantaranya  unit  
GD, CM, dan DB, berdasarkan faktor 
teknis dan faktor stailistik tidak terdapat 
penambahan. Pada perubahan akibat 
pengurangan, berdasarkan faktor fungsi 
terdapat 3 unit  yang  mengalami 
penambahan, diantaranya unit GD, CM, 
dan DB, berdasarkan faktor teknis dan 
faktor stailistik tidak terdapat penambahan. 
Pada perubahan akibat  pergeseran tidak 
terdapat pergeseran pada plafond dapur 
disetiap unit berdasarkan 3 faktor yang 
ada. 

b. Plafond Kamar Tidur 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
plafond  awal  semula berwarna   putih   
terlihat   pipa   dan kabel. Berdasarkan 
faktor fungsi terdapat 3 unit yang 
mengalami penambahan, diantaranya unit 
GD, CM, dan DB, berdasarkan faktor 
teknis dan faktor stailistik tidak terdapat 
penambahan. Pada perubahan akibat 
pengurangan, berdasarkan faktor fungsi 
terdapat 3 unit yang mengalami 
penambahan, diantaranya unit  GD, CM, 
dan  DB, berdasarkan faktor teknis dan 
faktor stailistik tidak terdapat penambahan. 
Pada  perubahan akibat  pergeseran tidak 
terdapat pergeseran pada plafond kamar 
tidur disetiap unit berdasarkan 3 faktor 
yang ada. 

c. Plafond Kamar Mandi 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain  
plafond  awal  semula berwarna   putih   
terlihat   pipa   dan kabel. Tidak  terdapat 
penambahan, pengurangan dan  
pergeseran  pada dinding disetiap unit 
berdasarkan 3 faktor yang ada. 

 
Lantai 

Dari data hasil pengamatan observasi 
pada elemen lantai dalam satuan unit hunian 
rumah susun terdapat 3 jenis lantai, yaitu: 
a. Lantai Dapur 

Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain 
lantai awal semula keramik berwarna 
putih. Tidak terdapat penambahan dan 
pergeseran pada lantai disetiap unit 
berdasarkan 3 faktor yang ada. Pada 
perubahan akibat pengurangan, 
berdasarkan faktor fungsi terdapat 1 unit 
yang mengalami pengurangan, yaitu unit 
HK.  Sedangkan  berdasarkan faktor 
stailistik terdapat 2 unit yang mengalami 
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pengurangan, diantaranya unit LD, DC   
dan faktor teknis  terdapat  1  unit  yang 
mengalami pengurangan, yaitu unit CM. 

b. Lantai Kamar Tidur 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain 
lantai awal semula keramik berwarna 
putih. Tidak terdapat penambahan dan  
pergeseran  pada lantai disetiap unit 
berdasarkan 3 faktor yang ada. Pada 
perubahan akibat pengurangan, 
berdasarkan faktor fungsi terdapat 1 unit 
yang mengalami pengurangan, yaitu unit 
HK.  Sedangkan  berdasarkan faktor 
stailistik terdapat 2 unit yang mengalami 
pengurangan, diantaranya unit LD, DC   
dan faktor teknis  terdapat  1  unit  yang 
mengalami pengurangan, yaitu unit CM. 

c. Lantai Kamar Mandi 
Dari   30   unit   hunian   yang   ditelili desain 
lantai awal semula keramik berwarna 
putih. Tidak terdapat penambahan pada 
dinding disetiap unit berdasarkan 3 faktor 
yang ada. Pada perubahan akibat 
pengurangan Berdasarkan faktor fungsi 
terdapat 1 unit  yang  mengalami 
pengurangan, yaitu unit DC, berdasarkan 
faktor teknis dan faktor stailistik tidak 
terdapat pengurangan. Pada perubahan 
akibat pergeseran, berdasarkan faktor 
fungsi terdapat 5 unit yang mengalami 
pemindahan, diantaranya   unit   DB,   
MF02,   AE, MF08 dan AH, berdasarkan 
faktor teknis dan faktor stailistik tidak 
terdapat pemindahan. 

 
KESIMPULAN  

Kesimpulan 
Pada denah layout ruangan tipe 21 m2 

yang ada pada rusun tersebut sudah cukup 
baik,   dikarenakan   hanya   5   unit    yang 
mengalami perubahan layout tersebut. 
Perubahan paling banyak perubahan akibat 
penambahan sebanyak 58.4% penambahan, 
sedangkan perubahan akibat pengurangan 
sebanyak 25.6% pengurangan dan 
perubahan akibat pergeseran sebanyak 16% 
pergeseran. 

Pada perubahan akibat penambahan 
paling banyak terjadi pada elemen furniture 
dapur  yaitu  sebanyak  17  kali  akibat faktor 
fungsi. Pada perubahan akibat pengurangan 
paling banyak   terjadi  pada elemen   dinding   
sebanyak   6   kali. 

Sedangkan pada perubahan akibat 
pemindahan paling banyak terjadi pada 
elemen lantai kamar mandi sebanyak 5 kali 
akibat faktor fungsi. 

 

Perubahan  pada  pintu  utama  (P1) 
rata-rata telah melakukan perubahan 4 tahun 
yang lalu, pintu kamar 3 tahun, pintu kamar  
mandi  3,5  tahun,  pintu  ruang jemur  3  tahun,  
jendela  4  tahun, dinding 1 tahun sampai 4 
tahun, , furniture dapur 4 tahun, furniture 
kamar mandi 3,5 tahun, lantai dapur 4 tahun, 
lantai kamar 4 tahun, lantai kamar mandi 3,5 
tahun, plafond dapur 3 tahun, plafond kamar 
3 tahun dan plafond kamar mandi tidak 
pernah ada perubahan. 

Maka, hipotesa yang telah dijabarkan 
sebelumnya adalah benar, bahwa perubahan 
terjadi  pada  rumah  susun  The  Golf 
Apartment Modernland berdasarkan faktor 
fungsi (H1), teknis(H1), dan stailistik(H1). 

 
Saran/Rekomendasi 

Penelitian ini hanya sebatas pada 
perubahan satuan rumah susun, sehingga 
diharapkan kedepannya di lakukan lebih lanjut 
terkait dengan perubahan satuan rumah 
susun yang lainnya. 

Akibat  banyak  perubahan  yang 
dilakukan akibat faktor stailistik pada dinding, 
maka dinding awal dapat dibuat tanpa cat 
sehingga penghuni dapat menentuka 
menggunakan finishing yang dinginkan  yaitu  
berupa  cat ataupun wallpaper. 
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